
29ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 116 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, Van Baars, De 
Beer, Beinema, Van den Bergh, J. D. 
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, 
Borgman, Brouwer, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Cornelissen, 
Couprie, Dales, Dees, Van Dijk, 
Dijkstal, Van Dis, Van der Doef, 
Dolman, Engwirda, Ernsting, 
Van Erp, Van Es, Eshuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Franssen, Frinking, Gerritse, Groen-
man, Gualthérie van Weezel, Haas-Ber-
ger, Van der Heijden, Hermans, 
Hermsen, Hummel, Van lersel, 
Jabaaij, Jacobse, Jorritsma-Lebbink, 
Keja, Knol, De Kok, Konings, Van der 
Kooij, De Korte, Korthals, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De 
Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Leijnse, Van der Linden, 
Lucassen-Stauttener, Mateman, 
Meijer, Metz, Moor, Van Muiden, 
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijhuis, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nypels, 
Van Ooijen, Oomen-Ruijten, Den 
Ouden-Dekkers, Paulis, Poppe, De 
Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, Van 
der Sanden, Schutte, Van der Spek, 
Spieker, Stemerdink, Tazelaar, 
Terpstra, Tommei, Van den Toorn, 
Toussaint, Ubels-Veen, Ter Veld, Te 
Veldhuis, Vermeend, De Visser, Van 
der Vlies, Van Vlijmen, Vos, K. G. de 
Vries, De Waart, Wagenaar, Weijers, 
Weisglas, Wessel-Tuinstra, Wiebenga, 
Willems, Wolters, Wöltgens, Worrell 
en Zijlstra, 

en de heren Van Aardenne, vice-minis-
ter-president, ministervan Economi-
sche Zaken, De Koning, minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Brinkman, minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, mevrouw 
Ginjaar-Maas, staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen en de 
heren Koning, staatssecretaris van 
Financiën, De Graaf, staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelgenheid, 
en Van der Reijden, staatssecretaris 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. 
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De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

Beckers-de Bruijn, wegens ziekte; 

Stoffelen en Veldhoen, wegens 
bezigheden elders; 

G. C. van Dam, alleen voor het eerste 
deel van de vergadering. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Wijziging van de Wet investeringsre-
kening, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 en van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 (vereen-
voudiging WIR-regime en bestrijding 
oneigenlijk gebruik)(18203) 

en van: 
- de motie-Groenman over verla-

ging van de sociale werkgevers-
lasten (18226, 18322, 18242 en 
18262, nr. 11); 

- de motie-Vermeend c.s. over 
instrumenten ter bevordering van de 
werkgelegenheid (18203, nr. 16); 

- de motie-Vermeend/Kombrink 
over de bestrijding van winstverschui-
ving en rente-routing (18203, nr. 17). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Allereerst wil ik beide 
bewindslieden dankzeggen voor de 
felicitaties aan mijn adres. Ik wil de 
bewindslieden ook dankzeggen voor 
de uitgebreide beantwoording van de 
gestelde vragen. Hierdoor kan ik mijn 
tweede termijn kort houden. 

Ik kom nog even terug op de 
effectiviteit van de WIR. Dat is een 
belangrijk punt. Ik heb mij blijkbaar 
niet vergist in de stukken over de WIR. 
Het valt mij op dat de minister echt 
meent dat de effectiviteit van de WIR 
zeer bevredigend is. Ik constateer dat. 

Ingekomen stukken 
WIR 

Woensdag 28 november 1984 

Aanvang 10.15 uur 

Ik heb ook begrepen dat de minister 
in ieder geval tot 1986, dus gedurende 
deze kabinetsperiode, de huidige 
regeling wil handhaven. Gedurende 
deze regeerperiode zal er dus geen 
wijziging plaatsvinden. Wellicht zal 
aan het eind van deze regeerperiode 
worden bezien wat daarna moet 
gebeuren, zo meent de minister. 

Hoewel sommigen dat niet waar-
schijnlijk achten, is het natuurlijk niet 
uitgesloten dat deze minister er in 
1987 nog zit. Ik denk dat de minister 
dan met dezelfde overtuiging een 
betoog kan houden, waarbij hij dan 
met dezelfde overtuiging kan melden 
dat het kabinet heeft besloten de WIR 
af te schaffen omdat een belangrijk 
gedeelte van het uitgekeerde geld 
terecht zou komen bij bij voorbeeld 
oliemaatschappijen. Daar zou dan 
zo'n f200 miljoen heengegaan zijn. 

Het is niet uitgesloten dat de 
minister dan zegt: wij hebben wellicht 
een fout gemaakt; het is toch achteraf 
gezien niet zo wenselijk dat f 200 
miljoen van de schaarse middelen 
naar maatschappijen is gevloeid die 
dat geld eigenlijk goed zelf kunnen 
opbrengen. Misschien heeft de 
minister dan ook bij een evaluatie van 
de WIR geconstateerd dat een aantal 
grote concerns een uitkering ingevolge 
de WIR krijgen, terwijl zij zo'n uitkering 
niet nodig hebben. Misschien heeft de 
regering dan ook nog geconstateerd 
dat het midden- en kleinbedrijf 
onvoldoende van de WIR heeft 
geprofiteerd. 

Bovendien zal de minister uit de 
nieuwe modellen hebben opgemaakt 
dat in de sfeer van de arbeidskosten 
grotere effecten kunnen worden 
behaald. Op vragen van collega 
Engwirda heeft de minister gezegd, 
dat alle modelberekeningen zullen 
uitwijzen dat WIR-premies in werkge-
legenheidstermen effectiever zijn dan 
subsidies of arbeidskostenverlagin-
gen. Ik wijs erop, dat dit niet het geval 
is. Zoals de minister weet zijn hierover 
verschillende modelberekeningen. Er 
bestaan ook modellen die zijn opge-
steld door het Centraal Planbureau. 
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Vermeend 

Die modellen geven verschillende 
uitkomsten te zien. Het hangt er ook 
maar vanaf welk model men gebruikt, 
maar in een aantal gevallen blijkt dat 
arbeidskostenverlaging in werkgele-
genheidstermen een grotere effectivi-
teit met zich brengt dan WIR-premies. 

Ik wil de minister in dit verband nog 
wijzen op een studie. Dat is geen 
modelmatige studie. Het is een studie 
van het CBS. Bij die studie zijn 6000 
bedrijven onder de loep genomen. Uit 
die studie blijkt dat in werkgelegen-
heidstermen een loonkostenverlaging 
qua effectiviteit hoger scoort dan een 
rendementsverbetering. Het valt 
natuurlijk niet te ontkennen dat men 
door WIR-premies een rendementsver-
betering kan bereiken. 

Misschien overweegt deze minister 
om nog langer in dit huis als minister 
op te treden. Wellicht zal hij ook nog 
eens de WIR afschaffen. Misschien 
kan hij daarbij deze studies dan als 
argument gebruiken. Hij kan dan te 
zijner ti jd zijn voorstel even vurig 
verdedigen als hij nu doet. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is 
uitgebreid gesproken over de Holland-
routing en de rente-routing. De 
staatssecretaris heeft uitgebreid 
aangegeven op welke wijze het 
departement dit verschijnsel beziet. Er 
worden op dit punt studies verricht. 
Daarvoor ben ik hem erkentelijk. De 
stukken die onder andere in de 
commissie-ISMO aan de orde zijn 
geweest, leerden mij dat bedoelde 
studies verricht worden. Ik begrijp 
dan dat de staatssecretaris er geen 
moeite mee heeft de Kamer bij de 
behandeling van de begroting voor 
1986 daarover te rapporteren. Dat 
vroeg ik in mijn motie. 

Ik heb ook nog gesproken over de 
gebouwsector. Mijn collega's hebben 
nog op de verhuursector gewezen. De 
regering erkent dat er sprake is van 
overkill. Ik heb daarom op dit punt 
een suggestie gedaan. De staatssecre-
taris vindt dat mijn suggestie niet 
moet worden opgevolgd. Hij heeft 
daarvoor een groot aantal argumenten 
genoemd. 

Hij wijst er onder andere op dat wij 
te maken zullen krijgen met twee 
soorten premies, een premie voor 
1985 en de andere voor 1984. Ik 
begrijp zijn redenering. Toen het 
wetsontwerp werd ingediend, moest 
men met terugwerkende kracht per 1 
januari 1984 werken. Men heeft een 
en ander toen vastgesteld op een 
percentage van 12,5. Dit betekent wel 
hoe merkwaardig wij hier omgaan 
met de wetgeving. Als ik namens mijn 

fractie een amendement zou indienen, 
dan vindt de regering dat het daarin 
gestelde pas op 1 januari 1985 kan 
ingaan, omdat er nu eenmaal een 
wetsontwerp is opgesteld met een 
terugwerkende kracht tot 1 januari 
1984. Graag ontvang ik hierop een 
reactie van de staatssecretaris. Uit de 
stukken is mij gebleken, dat het de 
staatssecretaris altijd gaat om een 
uiterst zorgvuldige en nauwgezette 
wetgeving. Het argument van de 
staatssecretaris dat het percentage 
verlaagd moet worden tot 11,75, 
hetgeen niet met terugwerkende 
kracht kan worden verwezenlijkt, 
betekent echter dat de mogelijkheden 
van het parlement beperkt worden. 

Voorts heeft de staatssecretaris een 
groot aantal bezwaren aangevoerd 
tegen het voorstel. Hij vond een en 
ander te ingewikkeld en noemde de 
menskracht die hiermee gemoeid zou 
zijn. Ik herinner de staatssecretaris en 
de minister aan andere stukken die 
verschenen zijn over de WIR. Dat zijn 
er vele sinds 1978. Als toen de 
verschillende fracties zeiden dat de 
bewindslieden ingewikkelde bepalin-
gen geformuleerd hadden om 
oneigenlijk gebruik tegen te gaan, dan 
was het antwoord steevast, dat de 
Kamer zich geen zorgen moest 
maken. Deze bepalingen waren 
immers opgenomen om oneigenlijk 
gebruik uit te bannen en in de praktijk 
zou daarvan geen gebruik worden 
gemaakt. Het staat dan misschien wel 
in de wetstekst maar het feit dat deze 
bepaling is opgenomen, zal betekenen 
dat daarvan niet veel gebruik zal 
worden gemaakt. De Kamer vroeg 
zich toen af of deze bepalingen geen 
problemen zouden opleveren voor het 
uitvoeringsapparaat. Het antwoord 
daarop was dan, dat dit wel zou 
meevallen, omdat men hiervoor 
praktische oplossingen had. In dit 
debat, waarbij het gaat om de vereen-
voudiging, worden de argumenten 
omgekeerd. De minister en de 
staatssecretaris gebruiken nu als 
argument dat het zoveel ambtelijke 
werkkracht kost. Dat is een nieuwe 
mode. 

Anderhalf jaar geleden hebben wij 
afgesproken dat ministers en staatsse-
cretarissen zouden aangeven hoeveel 
menskracht bepaalde projecten 
kosten. Ik wijs de staatssecretaris nog 
even op mijn interruptie gisteravond. 
Ik vroeg immers hoeveel ambtenaren 
er nodig zouden zijn om mijn suggestie 
te verwezenlijken. De staatssecretaris 
antwoordde hierop zeer vlot dat dit 
aantal 30 zou zijn. Dit betekent dat hij 
dit had laten uitrekenen. Vervolgens 

vroeg collega Nijhuis hoeveel ambte-
naren er nodig zouden zijn als zijn 
amendement, dat nota bene betrekking 
had op 1 % van de bouwsector, zou 
worden aangenomen. De staatssecre-
taris aarzelde toen even en zei: 20 a 
25 personen. 

Staatssecretaris Konings: Het eerste 
door u genoemde cijfer stond op 
papier. Het andere zat in mijn geheu-
gen. 

De heer Vermeend (PvdA): Dat dacht 
ik al. Ik wijs u er echter op dat, 
wanneer u schermt met menskracht, 
enige zorgvuldigheid op haar plaats 
zou zijn. Het instrument werkt anders 
natuurlijk niet meer. Iedereen, ook 
personen op het departement, weten 
hoe dit uitgerekend moet worden. 
De staatssecretaris weet ook 
dat de tijd niet wordt opgeschreven. 
Er is geen inspecteur die bijhoudt 
hoeveel uur hij aan de WIR of DIR 
werkt. Ik vind dat de staatssecretaris 
hiermee voorzichtig moet zijn. Ik vind 
het namelijk geen sterk argument. 

Met de andere argumenten die de 
staatssecretaris noemde, kan ik het 
eens zijn. Ik heb daarvoor begrip. Een 
aantal daarvan had ik reeds zelf 
gesignaleerd. Niettemin zou de 
grootste vereenvoudiging zijn, de 
gehele negatieve aanslag af te 
schaffen. Graag ontvang ik hierop een 
reactie. Als de negatieve aanslag uit 
het geheel wordt gehaald, zou dat een 
fraaie vereenvoudiging opleveren. De 
staatssecretaris zal het met mij eens 
zijn dat zoiets ook weer ambtelijke 
werkkrachten bespaart. 

Ten slotte wil ik ingaan op de 
sportgebouwen. De heer Nijhuis 
noemde deze in zijn betoog ook 
reeds. De bezwaren van de regering 
op dit punt zijn mijns inziens zwaar 
overtrokken. De heer Nijhuis gaat 
hierop misschien ook nog in. Een 
ontheffingsbepaling, die zich uitslui-
tend zou beperken tot nieuwe gebou-
wen die niet bestemd zijn voor 
verhuur in de sfeer van de sport of de 
bevordering daarvan, lijkt mij in geld 
en extra werk uitgedrukt dermate 
gering te zijn dat ik niet kan begrijpen 
waarom de regering zich daartegen in 
eerste termijn heeft verzet. Als 
hierover een amendement wordt 
ingediend dan zal mijn fractie dat in 
ieder geval steunen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun uitputtende beantwoording. 
Een weekend ter overdenking heeft 
vaak een nuttige functie, ook voor de 
behandeling van zaken in deze Kamer. 

Tweede Kamer 
28 november 1984 WIR 1940 



Schutte 

Het antwoord vertoonde een duidelijke 
rechtlijnigheid. De bewindslieden 
zullen begrijpen dat ik daarvoor 
waardering kan opbrengen. Dat 
behoeft overigens niet in strijd te zijn 
met een ander element dat in het 
kabinetsbeleid regelmatig naar voren 
komt, namelijk een zekere meersporig-
heid. 

Dat brengt mij tot de volgende 
opmerking. De minister heeft bena-
drukt dat de WIR een instrument ter 
stimulering van investeringen is. Het 
is geen instrument ter stimulering van 
werkgelegenheid. Het is goed om dat 
onderscheid duidelijk voor ogen te 
blijven houden. Ik zou het wel zo 
willen vertalen, dat het een niet los 
behoeft te worden gezien van het 
ander. In het kabinetsbeleid in 
bredere zin is terecht steeds benadrukt 
dat alle zeilen moeten worden 
bijgezet om de eerste prioriteit, het 
stimuleren van de werkgelegenheid, 
te effectueren. 

Ziet de minister de WIR mede als 
een instrument om die prioriteit voor 
de werkgelegenheid overeind te 
houden? Met andere woorden: 
erkennend dat de overheersende 
functie van de WIR de stimulering van 
investeringen is, moet de factor van 
de stimulering van de werkgelegen-
heid zeker niet vergeten worden. In 
dat kader gaat het om vragen als 
'waar breng je bepaalde onderdelen 
van een bedrijf onder' en 'in hoeverre 
moet de overheid sturend bezig zijn'. 
Ik proefde in het antwoord van de 
minister te veel dat het echt alleen 
zou gaan om stimulering van de 
investeringen en dat voor stimulering 
van de werkgelegenheid naar andere 
instrumenten zou moeten worden 
gekeken. 

D 
De heer Van Muiden (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begin met de minister 
te feliciteren met de overdracht van 
de aandelen van Borg Warner. Deze 
investering wil mijn fractie graag 
premieren met een goedkeuring. Dit 
duidt er nog eens op dat wij bezig zijn 
met een onderwerp dat van grote 
betekenis is voor onze economie en 
voor bedrijven die bezig zijn met 
belangrijke innovaties. 

Na de felicitatie volgt een vriendelij-
ke vermaning. Zo gaat dat in het 
parlementaire gebeuren. Ik vond dat 
de minister in zijn betoog iets te veel 
liet doorschemeren dat het mogelijk is 
dat in een volgende kabinetsperiode 
alles weer open komt te liggen. Dat is 
niet wat wij willen bereiken met de 

WIR. Het is geen speelgoed voor 
economen, hoezeer wij economen 
ook graag met instrumenten zien 
spelen. Het gaat om fiscaal recht en 
recht vraagt om rechtszekerheid. Als 
vandaag iets op de tekentafel ligt, 
volgen de investeringen vaak pas na 
een jaar of drie. Men moet het 
vooruitzicht hebben dat men ook in 
de toekomst WIR-premiëring kan 
genieten. 

De heer Schutte (GPV): Kan de heer 
Van Muiden aangeven hoe hij de 
garanties wil inbouwen dat na het 
aftreden van dit kabinet niets met de 
WIR gebeurt? 

De heer Van Muiden (CDA): Op het 
Binnenhof is niets zeker en zelfs dat 
weten wi j niet zeker. De fracties 
kunnen echter een intentie laten 
blijken inzake de wetgeving in de 
komende jaren en datgene wat zij 
eraan willen doen. 

De heer Schutte (GPV): Dan moeten 
er natuurlijk wel een paar fracties 
worden gevonden die deze intentie 
gezamenlijk tot uitdrukking willen 
brengen. Anders heeft het niet veel 
effect. 

De heer Van Muiden (CDA): Dat is 
inherent aan het Nederlandse politieke 
stelsel. Geen enkele politieke partij 
- het is soms gelukkig en soms 
ongelukkig - heeft hier de meerder-
heid. De partijen zullen gezamenlijk 
het probleem moeten oplossen. Een 
alleen kan het niet. Ik wijs de minister 
er echter met nadruk op, dat wij met 
fiscaal recht bezig zijn en dat dit een 
zekere mate van zekerheid vereist. Als 
er van de WIR een stimulans moet 
uitgaan, moeten de ondernemers de 
zekerheid hebben dat zij over drie jaar 
premie kunnen krijgen. 

Ik heb in een interruptiedebat al iets 
gezegd over de leasing. Ik acht het 
ook voor de rechtspraktijk van belang 
dat de staatssecretaris nadrukkelijk 
iets zegt over de vormen van leasing 
die zijn uitgesloten van premiëring en 
de vormen die er wel voor in aanmer-
king komen. Ik vraag hem daarbij om 
een welwillende interpretatie van 
bepaalde vormen van operational 
leasing. 

Ik heb de staatssecretaris gistera-
vond ook geïnterrumpeerd over de 
overdracht van bedrijven binnen 
gezinsverband. Daarop hebben wij al 
vele malen de aandacht gevestigd; in 
zoverre is het geen volkomen nieuwe 
kwestie. Omdat dit punt is gedelegeerd 
aan de inspecteurs is de toepassing 
niet overal gelijk, hetgeen nogal eens 
wrevel wekt. 

Zodra enige twijfel bestaat aan de 
zakelijkheid wordt de bewijslast 
omgedraaid. Men moet dan maar 
aantonen dat het een normale 
zakelijke transactie is. Dat alleen al 
brengt mensen vaak in een moeilijke 
situatie. Moeilijke familieomstandighe-
den, zoals overlijden, spelen er vaak 
een rol bij. 

Men komt in de klem van de tijd en 
het is dan bijzonder vervelend ook 
nog interpretatiekwesties te krijgen 
met de inspecteur. 

Ik heb gisteravond al gezegd dat 
hardvochtige vaders en keiharde 
zoons met WIR-premie worden 
beloond maar dat men, als men, zoals 
gebruikelijk in gezinsverband, normaal 
met elkaar omgaat, het grote risico 
loopt, dat men geen WIR-premie 
krijgt, bij voorbeeld als tegen boek-
waarde wordt overgedragen - dat 
kan een behoorlijke waarde zijn - in 
plaats van tegen marktwaarde. 

Het is ook mogelijk - daarover 
bestaan eveneens verschillen van 
mening - dat tegen de agrarische 
waarde wordt overgedragen. In veel 
gevallen wordt de agrarische waarde 
ook niet als zakelijk aangemerkt, 
terwijl de agrarische waarde in de 
agrarische wereld wel degelijk als 
zakelijk wordt aangemerkt. Ook bij de 
successiewetgeving hanteert de fiscus 
in een aantal gevallen de agrarische 
waarde als maatstaf. Dat is ook in de 
rechtspraak bevestigd. 

In ieder geval leeft in agrarische 
kringen de opvatting, dat agrarische 
waarde bij overdracht van bedrijven 
een normale zakelijke transactie 
inhoudt. Dat wordt in de praktijk 
betwist. Dat schept rechtsonzekerheid 
en het maakt emoties los. Het leidt 
ook tot oneigenlijk gebruik. Dat willen 
wij juist bij dit wetsontwerp voorko-
men. Dat is dan ook het nieuwe punt 
waarom deze kwestie wordt aange-
kaart. Wij zijn immers bezig met het 
tegengaan van oneigenlijk gebruik en 
wij streven naar vereenvoudiging. 
Deze interpretatie, die tot dusverre is 
gevolgd, leidt tot oneigenlijk gebruik 
en tot omloopconstructies. Die 
moeten we vermijden. 

Verwarring is er vaak ook over de 
verplichting als zodanig en de waar-
dering van de verplichting. Die 
worden vaak door elkaar gehaald. Een 
staatslening tegen 6 % is natuurlijk 
geen honderd procent waard. Sinds 
gisteren weten we precies wat die 
waard is. Dat betekent nog niet, dat 
dan moet worden geconcludeerd, dat 
een lening van 6% of minder geen 
zakelijke transactie is. Bij voorbeeld 
Arnhem staat op het standpunt, dat het 
geen zakelijke transactie is. 
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Van Muiden 

Een dergelijke lening moet men 
beneden pari waarderen bij de 
beoordeling van de vraag, of er 
sprake is van een normale zakelijke 
transactie. Dat betekent dus, dat de 
contante waarde van de prestatie in 
onze ogen voor WIR-premiëring in 
aanmerking moet komen. Bij de 
eenvoud die wij nastreven en bij het 
tegengaan van oneigenlijk gebruik 
past, dat wij deze kwestie uit de 
wereld helpen. Normale transacties 
zijn ook transacties, waarbij tegen 
boekwaarde of tegen agrarische 
waarde wordt overgedragen. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de bewindslieden 
willen danken voor hun beantwoor-
ding. Daarop maak ik wel een uitzon-
dering, zoals gisteravond duidelijk zal 
zijn geworden, namelijk het antwoord 
met betrekking tot de recreatieve 
sportsector. Ik kom daar nog op terug. 

Op het punt van de binnenschepen 
is er helderheid gekomen. De staats-
secretaris heeft duidelijk gemaakt, dat 
WIR-premie zal worden gegeven. 

Wat de lesauto's betreft heeft de 
staatssecretaris mij met zijn argumen-
ten overtuigd. Ik houd wel vol, dat de 
motie-De Korte/Portheine van 1981 op 
stuk nr. 16675, nr. 14, nimmer is 
uitgevoerd. Destijds is namelijk 
gevraagd om een onderzoek van deze 
problematiek. Aan de Kamer zou 
daarover worden gerapporteerd. 

Ik heb hiernaar al een keer eerder 
gevraagd in een debat over de WIR, 
maar tot op heden heeft die rapportage 
ons niet bereikt. Dat heb ik betreurd, 
maar de argumenten van de staatsse-
cretaris hebben mij overtuigd. 

De vereniging van rijinstructeurs 
heeft de suggestie gedaan slechts 
WIR-premie te geven bij een aantal 
lesauto's van drie of meer, want dan 
gaat het toch om een zeer substantiële 
investering voor dit soort van onder-
nemingen. Graag krijg ik hierop nog 
een reactie van de staatssecretaris. 

Wat Holland routing betreft heb ik 
begrepen, dat de staatssecretaris aan 
de heer Vermeend heeft toegezegd, 
een onderzoek te laten verrichten. 
Daardoor zou wellicht de motie van 
de heer Vermeend overbodig worden. 

Over het overgangsrecht zei de 
staatssecretaris, dat hij een afweging 
had gemaakt tussen de twee methodes 
die kennelijk in bespreking zijn 
geweest. Ik heb daaruit begrepen, dat 
hij geen bezwaar heeft tegen het door 
mij op het overgangsrecht ingediende 
amendement. In ieder geval handhaaf 

ik het, omdat wij als liberalen vinden, 
dat het niet aangaat in fiscale wetge-
ving de facto terugwerkende kracht 
in te voeren. 

Wat de sport- en recreatiesector 
betreft moet ik zeggen, dat de VVD, 
en waarschijnlijk niet alleen de VVD, 
altijd grote moeite heeft gehad met 
overkill-bepalingen. Derhalve dienen 
we ons er goed op te bezinnen, of we 
die al of niet moeten toelaten. Voor de 
onroerend-goedsector heb ik die 
afweging duidelijk gemaakt. Ik heb de 
argumenten ervoor ook aangedragen. 
Daarbij is het echter wat anders dan 
voor de sport- en recreatiesector. Bij 
de onroerend-goedsector gaat het om 
een bepaalde aard van het oneigenlijk 
gebruik, maar ook om het zoeken van 
wetstechnische mogelijkheden om die 
ondernemers te helpen die de dupe 
van de overkill-bepaling worden. 

Welnu, ik heb eerlijk aangegeven, 
dat ik geen weg heb kunnen vinden 
tussen het alles of niets. Het derde 
argument was - ik heb er ook geen 
geheim van gemaakkt - dat wij als 
Kamer zelf ons de budgettaire 
onmogelijkheden hebben bezorgd om 
nog iets te doen, ook al zou het 
technisch en juridisch mogelijk zijn 
geweest, want bij de behandeling van 
de BRT hebben wij de pot leeggemaakt. 
Dat weet de Kamer. 

Dan kom ik tot de recreatieve 
sportsector. Ik heb heel duidelijk 
aangegeven in het debat, dat het 
hierbij gaat om oneigenlijk gebruik 
door de overheden en vooral de 
gemeenten, die BV's oprichten en 
vervolgens via die constructie gemeen-
schapsgeld inpalmen. In deze sector 
is sprake van een kleine groep 
commerciële ondernemers, slechts 
1 % , die wij bovendien willen helpen 
via de Nota toeristisch beleid. Ik mag 
althans aannemen dat dit in die nota 
zal staan. 

Als wij kijken naarde budgettaire 
consequenties moeten wij constate-
ren, dat het gaat om een fractie van 
de foutenmarge. Bij een afweging 
tussen die twee overkill-situaties kom 
ik tot de conclusie dat het bij de 
recreatieve sportrecreatie totaal 
anders ligt dan bij de sector van het 
onroerend goed. Ik heb in eerste 
termijn gesteld, dat ik nietop voorhand 
nee zou zeggen tegen die algehele 
uitsluiting. Ik heb wel aangegeven, 
dat ik zeer grote moeite had met het 
voorstel. 

Ik heb gevraagd, goede argumenten 
aan te dragen. Bovendien heb ik 
gevraagd, indringend te kijken naar 
de ontheffingsmogelijkheden. In die 
situatie dien je als medewetgever heel 

zorgvuldig te werk te gaan. Ik heb in 
dat stadium reeds een amendement 
laten voorbereiden. Ik heb het op een 
gegeven moment gisteren in het 
debat laten vallen en het niet inge-
diend. Terecht is gezegd, dat daarover 
dan niet zou kunnen worden gediscus-
sieerd. Het amendement, dat ik al 
had, deed mij twijfelen. Ik ben van 
mening dat je niet een amendement 
moet indienen, waarvan je de indruk 
hebt dat het niet helemaal goed in 
elkaar zit. Ik heb er contact over gehad 
met de andere helft van de medewet-
gever en ik heb gisteravond geluisterd 
naar de argumenten van de staatsse-
cretaris. 

Alles afwegende, vind ik dat ik het 
amendement toch moest indienen, 
omdat ik niet overtuigd was door de 
argumenten van de staatssecretaris. 
Ik vond dat de staatssecretaris 
onvoldoende was ingegaan op het 
meer principiële punt, dat ik aan de 
orde heb gesteld, namelijk het 
oneigenlijke gebruik dat geschiedt 
door de overheid, waaarvan een heel 
kleine groep ondernemers de dupe 
wordt. Ik vind dat dit niet aangaat. 
Verder zijn de kosten nauwelijks 
relevant, namelijk een fractie van de 
foutenmarge. Met betrekking tot de 
personele consequenties sprak de 
staatssecretaris over een man of 
twintig. Dat lijkt mij een vergissing. 
Als doorvoering van het totaal van het 
voorstel van de heer Vermeend leidt 
tot het aanstellen van dertig ambte-
naren kan dit kleine onderdeeltje 
ervan nooit leiden tot het aanstellen 
van twintig ambtenaren. Ik denk, 
nogmaals, dat een vergissing in het 
spel is. 

Gisteren heb ik aangegeven dat de 
nieuwe bepalingen, die de staatssecre-
taris heeft bedacht, namelijk de 
complexbepalingen, zo ingewikkeld 
zijn dat naar ik vrees naleving daarvan 
veel meer ambtenaren 'kost'. Derhalve 
denk ik dat mijn amendement alleen 
maar voordelig is voor de staatssecre-
taris, hetgeen hem welkom moet zijn. 
Alles afwegende, heb ik het amende-
ment dus ingediend. 

Ten slotte wil ik in het algemeen 
pleiten voor een vereenvoudigde 
wetgeving. Toen ik gisteren het 
amendement las en het in relatie 
bracht met de wetgeving, kwam ik er 
niet uit. Ik ben geen fiscaal jurist, 
hoewel ik een beetje juridisch ge-
schoold ben, maar ik kwam er in elk 
geval niet uit. Je wordt hoorndol van 
deze wetgeving. Laten wij dat voortaan 
proberen te vermijden. 
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D 
Minister van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De heren Vermeend en 
Van Muiden keken ver in de toekomst 
en namen een voorschot op de 
komende kabinetsperiode, al was hun 
opvatting, wat dit wetsvoorstel 
betreft, kennelijk niet eensluidend. De 
heer Van Muiden heeft benadrukt dat 
continuïteit in de WIR een groot goed 
is en dat, als de WIR per 1 januari 
1987 op losse schroeven zou staan, 
dit nu al effect zou hebben. Ik neem 
aan, dat ook een volgend kabinet 
zoveel wijsheid opbrengt dat het nooit 
tot abrupte handelingen overgaat en 
de zaken altijd met verstand aanpakt, 
omdat investeringen nu eenmaal een 
absolute noodzaak zijn in onze 
economie. 

Het kan echter zijn - ik herhaal wat 
ik gisteravond heb gezegd - dat in 
een later stadium - dat zal niet de 
eerste twee jaar gebeuren en daarom 
kunnen wi j onze kabinetsperiode heel 
wel overzien - de omstandigheden 
van dien aard zijn dat wij de instrumen-
ten wat anders moeten doseren. Het 
kan zijn dat er sprake is van een 
lagere of hogere rentestand, hetgeen 
tot verlaging of verhoging van de 
premie kan leiden. 

Het is ook mogelijk dat men op dat 
moment overweegt om bij de investe-
ringsstimulansen weer meer te 
denken aan het doen vervallen van de 
negatieve aanslag. Echter, deze is op 
dit moment van essentieel belang 
omdat er nog zoveel bedrijven in 
fiscaai verliesgevende posities 
verkeren. Deze moeten nu juist met 
het oog op onze toekomst investeren. 
Als de heer Vermeend zegt dat bij 
afschaffing van de negatieve aanslag 
nog veel méér besparingen genoteerd 
kunnen worden, kan ik zeggen dat wij 
nóg meer ambtenaren kunnen 
'besparen' als wij de inkomstenbelas-
ting afschaffen. Toch overwegen wij 
ook dat niet. 

Ik ben het eens met de heer Van 
Muiden, dat continuïteit geboden is 
maar dat toch een nieuw kabinet, te 
vormen op grond van een regeerak-
koord en te toetsen door een meerder-
heid van deze Kamer, hier een eigen 
verantwoordelijkheid draagt. Het is 
zeer ongewenst dat men op een 
dergelijk punt 'over zijn graf heen' 
regeert. In ieder geval staat dit voor 
de huidige kabinetsperiode vast. Als 
de heer Vermeend zijn argumenten 
fictief door mijn mond in 1987 laat 
uitspreken, is dat zeer vermakelijk 
maar ik denk toch dat ik het accent 
dan wat anders zou leggen. 

Het argument, dat een en ander 
voor een bepaalde bedrijfstak minder 
nodig zou zijn, zou wat ons betreft 
niet direct leiden tot een sectorgewijs 
opgezette investeringsstimulans. Dat 
is nu juist een zaak, die vroeger al 
bezien is en die niet bleek te werken. 
De keuze, die wij hebben gemaakt 
voor een meer globale stimulans, 
komt ten goede aan de gehele 
economie. De sectoren zijn nu 
eenmaal sterk onderling verbonden 
en er zijn veel onderlinge uitstralings-
effecten. Ik vind die opzet een betere. 

Voorts ben ik het niet eens met de 
heer Vermeend als deze stelt dat 
andere instrumenten in andere 
modellen op de lange termijn voor de 
werkgelegenheid even goed of beter 
zouden werken. Ook uit de meest 
recente berekeningen blijkt dat de 
WIR beter scoort op onderdelen als 
produktiegroei en investeringen. Met 
name lange termijn-werkgelegenheids-
effecten zijn óók gunstiger bij het 
hanteren van de WIR. Op korte 
termijn kan een loononkostensubsidie 
- dat is dan het alternatief - even wat 
betekenen maar dit gaat toch op 
langere termijn verloren. 

Ik zou de heer Vermeend er ove-
rigens aan willen herinneren dat wij 
onkostensubsidies hebben gekend. 
Deze zijn tegelijkertijd met de WIR 
ingevoerd in het jaar 1977. De werke-
lijke matiging in de loonkosten, die 
absoluut nodig is, is niet gekomen 
door de subsidies omdat die verdamp-
ten. Die vermindering was een gevolg 
in de loonmatiging van de ombuigings-
maatregelen op het terrein van de 
sociale verzekeringen. Subsidiëring 
kan in dit verband een middel zijn, dat 
wellicht wat verdovend werkt. De heer 
Vermeend zal zeggen dat dit voor 
investeringspremies óók geldt maar 
de rentevoet, die een rem voor de 
investeringen kan zijn, kent een veel 
sterker exogeen karakter omdat deze 
voornamelijk in het buitenland wordt 
bepaald. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik heb niet 
gedoeld op loonkostensubsidies. Ik 
weet dat daarbij problemen optreden, 
gelet op de ingewikkeldheid, de 
bureaucratisering enz. Ik heb er met 
de heer Engwirda op willen wijzen dat 
daarbij problemen kunnen worden 
verlaagd, zodat de werkgeverslasten 
worden verminderd. U zegt dat dit 
weinig heeft te maken met investerin-
gen maar de werkgever is driemaan-
delijks bezig om zijn lasten af te 
dragen en als hij netto méér overhoudt, 
worden zijn investeringsmogelijkhe-
den verruimd. 

De minister geeft toe, dat de WIR in 
feite een financieringsinstrument is 
geworden voor de bedrijven. Hij legt 
zelf de link met de eigen vermogens-
positie van bedrijven, die verbeterd 
moest worden. De minister ziet dit 
middel blijkbaar ook zelf niet meer 
zozeer als een extra stimulans voor 
het doen van investeringen. Wij zijn 
het erover eens dat het uitlokken van 
nieuwe investeringen slechts in 
geringe mate plaatsvindt. Ik denk niet 
dat de minister zal wil len betogen dat 
ondernemers gaan investeren omdat 
daarvoor een premie wordt voorge-
houden. 

Investeringen komen tot stand op 
basis van afzet-, winstverwachtingen, 
rentestand, een heel scala van 
factoren. Uit alle onderzoeken blijkt 
dat investeringspremies een zeer 
gering effect sorteren. Dat is maar 
goed ook, want je laat je toch niet 
lokken door zo'n premie? Zo krijg je 
ook verkeerde investeringen. Als dat 
zo is - de minister zal het hier waar-
schijnlijk wel mee eens zijn - wat is 
dan nog het verschil of ik het er in 
stop via de factor arbeid? Ik wijs er in 
dit verband op dat de verhouding 
arbeid/kapitaal scheef is gegroeid; 
thans wordt er zo'n 13 mld. aan 
premies gegeven! 

Minister Van Aardenne: Natuurlijk is 
er een verschil; de WIR wordt gegeven 
aan ondernemingen die investeren en 
anders krijgen ze niets. Een loonkos-
tensubsidie - dat is het natuurlijk 
toch - wordt gegeven aan looninten-
sieve bedrijven. Het is nu maar de 
vraag waar onze volkshuishouding in 
de komende jaren meer aan heeft. Ik 
ben ervan overtuigd dat wi j meer 
zullen hebben aan modernisering van 
onze industrie en de doorwerking 
daarop en dus aan investeringen dan 
aan het verlichten van de loonkosten 
op dit moment. Onze exportpositie is 
redelijk stevig, dat zien wij ook, dus 
lopen wij met de loonkosten redelijk 
in de pas. 

In onze investeringen lopen wij 
echter nog altijd achter en er bestaat 
ook nog een geweldige noodzaak tot 
modernisering. Als je dan de modellen 
erop loslaat, dan zie je dat een 
versterking van de produktiegroei ten 
slotte ook leidt tot meer werkgelegen-
heid in de toekomst. Dat klopt precies 
met hetgeen ik zoeven zei. Er is dus 
wel degelijk verschil, ook al is dan het 
driemaandelijkse bedrag dat die 
ondernemer moet afdragen misschien 
wat lager. Ik wijs er nogmaals op dat 
de WIR dan wellicht niet een middel is 
dat investeringen uitlokt - zij kan wel 
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wat drempelverlagend zijn; een 
multiplier van ruim 1 - maar men 
krijgt die WIR toch alleen maar als 
men investeert. Als zodanig heeft het 
een duidelijke functie. Bij de loonkos-
tensubsidie hebben wij eigenlijk 
alleen maar gezien dat het verdampt 
en al die rijksbijdragen hebben wij 
dan ook geleidelijk aan teruggetrokken. 

Overigens dacht ik dat de studie 
van het CBS een vergelijking was 
tussen de WIR en de vennootschaps-
belasting en niet dat daarbij de 
loonkostensubsidie als zodanig aan 
de orde was. Ik kan mij echter vergissen 
en ik zal dat nog nagaan. In ieder 
geval kwam daaruit dat een reële 
loonmatiging, dus geen loonkosten-
subsidie, van cruciaal belang is. Dat 
hebben wij in de praktijk van de 
laatste jaren ook gemerkt. 

De heer Vermeend herinnerde 
eraan dat, als het parlement zei dat 
het zo ingewikkeld was, wij zeiden dat 
wij daar wel het hoofd aan zouden 
bieden. Ik herinner mij dat wel, maar 
ik herinner mij ook, dat het parlement 
het hier en daar nog wat ingewikkelder 
heeft gemaakt. Wij hebben dat op 
enkele punten nog maar net weten te 
voorkomen. Ik ben het met de heer 
Nijhuis eens dat wi j bij dit soort zaken 
moeten zorgen voor een zo eenvoudig 
mogelijke wetgeving. Een fout die de 
Nederlandse wetgever erg aankleeft is 
wel het streven naar perfectionisme, 
om alles tot achter de laatste komma 
te willen regelen. Het is dan wellicht 
uitermate rechtvaardig op papier, 
maar de werkelijkheid valt dan vaak 
tegen. 

De heer Schutte heeft nog eens 
gewezen op het verband dat naar zijn 
mening bestaat tussen het tweede en 
het derde spoor als ik dat zo mag 
uitdrukken. Ik ben dat geheel met hem 
eens. Ik denk dat instrumenten die 
speciaal op één van die sporen 
gericht worden natuurlijk doorwerken 
op de andere sporen. Maar als er bij 
voorbeeld maatregelen ter bestrijding 
van de werkloosheid worden genomen 
door scholingsplannen e.d., dan 
zullen zij natuurlijk een gunstig effect 
hebben op het tweede spoor, terwijl 
ze in eerste instantie op het derde 
spoor zijn gericht. Wij moeten dan 
niet overwegen dat die andere 
gunstige effecten zo prettig zijn, want 
die komen er vanzelf wel, want die 
drie sporen zijn onderling verbonden. 
Elk spoor vereist zijn eigen instrumen-
ten en door een gezondmaking van de 
economie op die punten, denk ik dat 
de uitstraling ervan wel zal plaatsvin-
den naar de andere sporen. 

Investeringsfaciliteiten werken door 
ter versterking van met name investe-
ringen en dus niet alleen van de 
economie en het bedrijfsleven, die 
investeringen leveren werkgelegen-
heid op, de koppeling met het derde 
spoor. Een scholingsplan maakt de 
jeugdwerkloosheid kleiner en dat is 
op zich al een doel dat nastrevens-
waard is, maar het betekent ook dat er 
mensen opgeleid worden die straks in 
die industrie hun kennis kunnen 
inbrengen en zo kunnen meewerken 
aan versterking van de industriële 
positie. 

Alles bij elkaar versterkt dat onze 
staatshuishouding en het resultaat 
daarvan moet zijn een daling van de 
werkloosheid die nu nog veel te hoog 
is. Om dat te vervolmaken mag je bij 
een maatregel wel bezien hoe de 
directe uitstraling is, maar dat mag 
niet doorslaggevend zijn. Ik herinner 
eraan dat de vroegere gedachte aan 
een arbeidsplaatsentoeslag onuitvoer-
baar bleekte zijn door ingewikkeldheid. 
Zoeven heb ik al gezegd dat ook dat 
verkeerd is. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik verheug mij erover dat 
vele geachte afgevaardigden zich 
hebben kunnen vinden in de beant-
woording van regeringszijde. Inmid-
dels heeft de Kamer een brief bereikt, 
waarin een uiteenzetting wordt 
gegeven van de berekening van de 
menskracht die nodig is voor de 
verschillende onderdelen waarnaar is 
gevraagd. Ik hoop dat deze uiteenzet-
ting duidelijk is. Het lijkt mij goed, 
mijnheer de Voorzitter, deze brief als 
noot in de Handelingen op te nemen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van een noot in de 
Handelingen geen bezwaren bestaan. 

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]3 

Staatssecretaris Koning: Mijn 
geheugen heeft mij overigens niet in 
de steek gelaten. Een nadere bereke-
ning heeft inderdaad de argwaan van 
de geachte afgevaardigden bevestigd. 

De heer Vermeend maakte opmer-
kingen over de wijze waarop de 
ingewikkeldheid en het aantal benodig-
de mensen ten tonele worden gevoerd 
om iets af te houden, terwijl bezwaren 
worden weggewuifd, indien dat in het 
voordeel is van de regering. Ik vond 
die opmerkingen een treffend voor-
beeld van hoe het zo nu en dan kan 
gaan bij de verdediging van wetsont-
werpen, hoe goed dit ook van rege-
ringszijde wordt gedaan. 

De heren Vermeend en Nijhuis zijn 
teruggekomen op de ontheffing voor 
de commerciële sport. In eerste 
termijn heb ik al gezegd dat het 
opnemen van een ontheffingenbeleid 
voor uitsluiting van gebouwen en 
andere onroerende zaken die hoofdza-
kelijk bestemd zijn voor de al dan niet 
recreatieve sportbeoefening of de 
bevordering ervan, kan leiden tot 
problemen in de uitvoering. Uit de 
door mij aangevoerde argumenten 
blijkt, dat ook de achterliggende 
financiële verhoudingen moeten 
worden beoordeeld. Ik herinner ook 
aan het interruptiedebat hierover met 
de heer Van Dis. Ik denk dat er veel 
extra werk zal moeten worden 
verricht, zonder dat ik de garantie kan 
geven dat de commerciële sport 
adequaat kan worden afgebakend. 
Het is mij overigens duidelijk gewor-
den dat mijn argumenten niet zo 
krachtig waren dat de geachte 
afgevaardigden steun aan het amen-
dement zullen onthouden. Hoe 
ongaarne ook, de regering zal 
daarmee kunnen leven. 

Wellicht mag ik de opmerking van 
de heer Van Muiden over rust op het 
WIR-front als mede gericht aan het 
adres van de geachte afgevaardigde 
de heer Vermeend achten, die niet 
zo'n grote voorstander is van de WIR. 
Wellicht waren zij reeds een waarschu-
wing aan diens adres, mocht hij in 
1986 opgeroepen worden om mij op 
te volgen. 

De heer Van Muiden vroeg naar de 
verschillende vormen van leasing. Bij 
financial lease ligt de economische 
eigendom bij de gebruiker en volgens 
vaste jurisprudentie wordt deze 
aangemerkt als degene die de 
investeringsbijdrage moet krijgen. Bij 
operational lease ligt het economisch 
risico bij de verhuurder. Daarbij is 
sprake van een vorm van terbeschik-
kingstelling die is uitgesloten. Voor 
zover mij bekend is, vindt geen 
operational lease van gebouwen 
plaats. Leasing van gebouwen is dus 
financial lease, zodat de WIR-premie 
voor de gebruikers is. 

De heer Van Muiden (CDA): Er vindt 
operational lease plaats, vooral voor 
winkelpanden. 

Staatssecretaris Koning: Dan is de 
situatie zoals ik heb aangegeven, 
namelijk dat het is uitgesloten. 
Misschien is het voor degenen die op 
deze wijze leasen een reden om zich 
op deze vorm te beraden. 

De heer Van Muiden heeft enkele 
opmerkingen gemaakt over het 
ontheffingenbeleid bij boedelschei-
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ding en transacties met naaste 
verwanten. Ook anderen hebben 
hierover gesproken. Ik ben in eerste 
termijn uitvoerig ingegaan op het 
ontheffingenbeleid bij boedelschei-
ding en transacties met naaste 
verwanten. Gehoord de opmerkingen 
die in eerste en tweede termijn vanuit 
de Kamer zijn gemaakt, ben ik bij 
nadere overweging ertoe bereid, het 
beleid in de uitvoeringssfeer te 
versoepelen. In de gevallen van 
transacties tussen gerechtigden tot 
een nalatenschap zal de versoepeling 
uitsluitend zien op gevallen waarin de 
onderneming in zijn geheel overgaat, 
blijvend wordt voortgezet en een 
reële verplichting krachtens overbede-
ling wordt aangegaan. Er wordt 
derhalve de verplichting wegens 
overbedeling gepremieerd. Het aan 
de onderneming toegerekende 
gedeelte van de verplichting wegens 
overbedeling - er kunnen naast de 
onderneming namelijk andere 
vermogensbestanddelen worden 
verkregen - moet worden verdeeld 
over de premiabele en niet-premiabele 
activa naar hun waarde in het econo-
mische verkeer om de grondslag voor 
de investeringsbijdrage per bedrijfs-
middel te berekenen. 

Ik kom bij de transacties tussen 
naaste verwanten. De inspecteurs 
zullen worden gemachtigd, investe-
ringsbijdragen te verlenen voor zover 
er verplichtingen worden aangegaan. 
Ook ais er verschil is tussen de 
waarde van het verkochte en de 
betaalde dan wel te betalen prijs, bij 
voorbeeld bij overneming tegen de 
boekwaarde, wordt derhalve voor deze 
verplichting een investeringsbijdrage 
verleend, mits deze verplichting 
voldoet aan de eisen die gelden 
tussen derden. Deze verplichting 
wordt pro rato toegerekend aan de 
premiabele en niet-premiabele activa 
op basis van hun waarde in het 
economische verkeer. 

De voor de toepassing van de WIR 
te treffen regeling in de aanschrij-
vingssfeer zal zodanig worden 
geformuleerd dat zij geen doorwerking 
zal hebben naar de sfeer van de 
vennootschapsbelasting, bij voorbeeld 
voor transacties tussen gelieerde 
vennootschappen. Er zal ook geen 
doorwerking zijn naar de overige 
bepalingen voor de winst. 

Over de beide soorten verplichtingen 
merk ik voorts op dat de in de goed-
keuringssfeer te treffen regeling een 
zodanige opzet vereist dat de fiscus 
de mogelijkheid heeft bij onbedoeld 
gebruik van de regeling alsnog de 

verleende WIR-premies in hun geheel 
- ik onderstreep dit - terug te vorderen. 
Te denken is aan de situatie waarin 
ter zake van de bedrijfsoverneming 
achteraf wijzigingen worden aange-
bracht in de omvang of de aard van 
de verplichtingen. Tevens zal voor 
gefaseerde bedrijfsoverdrachten een 
zodanige regeling moeten worden 
getroffen dat deze als een geheel 
worden beschouwd. 

Ten slotte zij opgemerkt dat niet kan 
worden teruggekomen op verplichtin-
gen die in het verleden zijn aangegaan. 
Ik hoop hiermee de geachte afgevaar-
digde van dienst te zijn geweest. 

De heer Van Muiden (CDA): Ik dank 
de staatssecretaris inderdaad voor 
deze toezegging. Ik vraag hem echter 
nog uitleg over de woorden 'mits 
deze verplichting voldoet aan de eisen 
die gelden tussen derden'. Ik begrijp 
dat er een overeenkomst moet zijn en 
dat de betaling niet moet worden 
uitgesteld tot sint-juttemis, maar in 
normale termijnen of volgens normale 
afspraken moet plaatsvinden. 

Staatssecretaris Koning: Dit lijkt mij 
een juiste uitleg. 

De opmerkingen van de heer 
Nijhuis heb ik voor een deel beant-
woord, toen ik die van de heer 
Vermeend beantwoordde. Hij heeft 
nog enkele opmerkingen gemaakt 
over lesauto's en hij betreurt het dat 
hierover niet nader is gerapporteerd 
ondanks een hierover aangenomen 
motie. Ik meen dat dit impliciet is 
gebeurd in de WIR-fondsbegroting 
voor 1984. Bovendien is een herhaling 
hiervan te vinden in het onderhavige 
wetsontwerp. 

Hij vroeg verder of ik ertoe bereid 
ben, ondernemingen met drie of meer 
lesauto's WIR-premie toe te zeggen. Ik 
meen hierop ontkennend te moeten 
antwoorden. In mijn eerste termijn 
heb ik al opgemerkt - en de geachte 
afgevaardigde heeft daar ook naar 
verwezen - dat er ten opzichte van 
taxi's een controlemogelijkheid is, 
gelegen in de vergunningensfeer bij 
de taxi's en bovendien in de Wet op 
de motorrijtuigenbelasting, omdat 
taxi's van motorrijtuigenbelasting zijn 
vrijgesteld. Dat is bij lesauto's niet het 
geval. Ik zie niet in hoe de bestaande 
problemen kunnen worden opgelost. 
Daarom kan ik deze toezegging niet 
aan de geachte afgevaardigde doen, 
hoe bitter dat wellicht ook is voor de 
lesauto-ondernemers. 

De heer Nijhuis heeft naar aanleiding 
van de motie van de heer Vermeend 
een juiste opmerking gemaakt. Er 
wordt voor mij een onderzoek 

verricht. Ik weet niet precies wanneer 
dat kan zijn afgerond. In ieder geval 
zal daarover zo tijdig mogelijk kunnen 
worden gerapporteerd, hopelijk reeds 
in de begroting voor 1986. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik begrijp 
hieruit dat de staatssecretaris geen 
bezwaar tegen die motie heeft. Daarin 
vraag ik immers om rapportage aan 
de Kamer in de begroting voor 1986. 
Dus hij kan met die motie leven 

Staatssecretaris Koning: Ik heb op 
zich zelf geen bezwaar tegen de 
motie. Het oordeel daarover is aan de 
Kamer. De heer Nijhuis heeft deze 
motie, gelet op mijn toezegging, als 
'overbodig' gekarakteriseerd. Daar 
heb ik niet zo veel aan toe te voegen. 

De heer Nijhuis heeft zijn amende-
ment over het overgangsrecht 
gehandhaafd. Ook daarmee kan de 
regering leven. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande 
dinsdag de stemmingen in verband 
met dit wetsvoorstel te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk XVI 
(Weizijn, Volksgezondheid en Cultuur) 
van de rijksbegroting voor het jaar 
1985, voor wat betreft de delen 
Welzijn en Cultuur (18600-XVI), 

en van: 
- de motie-Worrell c.s. over de 

verantwoordelijkheid voor de totale 
basiseducatie (18600-XVI, nr. 43); 

- de motie-Worrell/Haas-Berger 
over de bereikbaarheid van het 
algemeen maatschappelijk werk en de 
ambulante geestelijke gezondheids-
zorg (18600-XVI, nr. 44); 

- de motie-Beinema c.s. over de 
herstructurering van de podiumkunst 
(18 600-XVI, nr. 46); 

- de motie-Beinema/Evenhuis-van 
Essen over een plaats voor de 
fotografie in het rijksopdrachtenbeleid 
(18600-XVI, nr. 47); 

- de motie-Beinema c.s. over 
wetgeving op het terrein van collectie-
ve verticale prijsbinding voor het 
literaire boek (18600-XVI, nr. 48); 

- de motie-Cornelissen over de 
functie van het algemeen maatschap-
pelijk werk (18600-XVI, nr. 49); 

- de motie-Mik over instelling van 
een inspectie voor het maatschappelijk 
werk (18600-XVI, nr. 59); 
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- de motie-Mik over het genuarv 
ceerd toepassen van een algemene 
kortingsmaatregel (18 600-XVI, nr. 60); 

- de motie-Lucassen-Stauttener/ 
Worrell over het vormingswerk in 
internaatsverband (18 600-XVI, nr. 61); 

- de motie-Willems/Worrell over de 
opvangvoorzieningen (18 600-XVI, nr. 
62). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In dit Huis is het de 
gewoonte dat wij de bewindslieden 
bedanken voor hun antwoord. Op dit 
moment zou ik de minister liever 
bedanken voor zijn speech. Dat is niet 
cynisch bedoeld. Wij waarderen het 
dat de minister zo uitvoerig over zijn 
beleidsterrein heeft gesproken, maar 
wij hebben onvoldoende gehoord hoe 
hij dit alles nu vertaalt in zijn beleid. 
Eén van onze punten van kritiek was 
dat de maatschappelijke ontwikkelin-
gen zo snel gaan dat er grote gevaren 
dreigen, hetgeen het Departement 
van WVC aanleiding zou moeten 
geven een nieuw, stimulerend en 
initiërend beleid op gang te brengen. 

Wij zijn zeer bezorgd dat de minister 
dat niet redt binnen het kabinet. Hij is 
aan dergelijke opmerkingen voorbij 
gegaan. Hij is aan onze inhoudelijke 
kritiek op een aantal hoofdpunten 
voorbijgegaan. Als ik het wel heb, 
heeft hij wel negen keer gezegd dat 
hij namens het kabinet sprak. Ik hoop 
dat de rest van zijn tekst ook is 
uitgesproken namens het kabinet. 
Dan kunnen we daarover tenminste 
met elkaar discussiëren. 

Het is ook verbazend, mijnheer de 
Voorzitter, dat je je moet afvragen hoe 
je zo langzamerhand de opmerkingen 
van de minister moet plaatsen. Hij 
poneerde vorige week drie uitgangs-
punten, die waren echter volstrekt 
anders dan in de memorie van 
toelichting. Vorige week waren de 
uitgangspunten: het gezin, de techno-
logische ontwikkeling en de bestuur-
lijke decentralisatie. In de memorie 
van toelichting kiest hij voor uitvoe-
rend werk boven ondersteunend 
werk, eerstelijnszorg boven tweede-
lijnszorg en voor vernieuwing boven 
gevestigde kaders in de kunst. 

Uit het betoog vorige week over de 
beleidsuitgangspunten van de 
minister is mij allerminst helder 
geworden wat de minister nu precies 
wil met het gezin. Hij heeft dat punt 
gewoon laten liggen. 

Enerzijds zegt hij, dat hij niet streeft 
naar herstel van het gezin oude stijl, 
anderzijds somt hij op dat door 
verschillende ontwikkelingen sociale 
leemten in samenlevingsverbanden 
vielen waarvoor de overheid het als 
haar taak zag aanvullende voorzienin-
gen te treffen. Genoemd werden in dit 
verband: bejaardenzorg, jeugdvoorzie-
ningen, gezinszorg, vaak in eerste 
instantie georganiseerd door het 
particulier initiatief. Vervolgens stelt 
de minister de vraag of de voorzienin-
gen die getroffen moeten worden ook 
in staat zijn op een inhoudelijk 
voldoende wijze deze sociale proble-
men op te lossen. 

Deze vraag beantwoordt hijzelf als 
volgt: 'Ik vrees dat wi j hier aan de 
grens gebonden zijn. De overheid kan 
niet elke taak overnemen die het gezin 
en andere samenlevingsverbanden 
niet meer kunnen vervullen. Daarom 
moeten wij ons gaan bezinnen welke 
rol het gezin in deze tijd nog steeds 
kan vervullen.' Daarna zegt hij nog 
eens expliciet, dat hij niet streeft naar 
herstel van het gezin oude stijl. 

Hij zegt echter ook niet welke 
invulling van plaats en positie van het 
gezin hij dan wel wi l . Betekent de zin, 
dat de overheid niet elke taak kan 
overnemen die het gezin en andere 
samenlevingsverbanden niet meer 
kunnen vervullen, dat dit financieel 
niet meer mogelijk is? Wat betekent 
de gezinsfilosofie van de minister nu 
concreet ten aanzien van bejaarden-
zorg en jeugdzorg? 

Mijnheer de Voorzitter! Er hebben 
zich de afgelopen jaren veel culturele 
ontwikkelingen voorgedaan die van 
grote invloed zijn geweest en nog 
steeds zijn op de wijze waarop 
mensen samenleven. Was het vroeger 
zo dat men trouwde voor het leven 
- lief en leed deelde - er is sinds de 
jaren zestig sprake van een liberalise-
ring van opvattingen omtrent huwelijk, 
gezin en andere samenlevingsvormen: 
een afname van het aantal huwelijken; 
een toename van het aantal echtschei-
dingen; veranderingen in de opvattin-
gen over de rolverdeling van mannen 
en vrouwen; een ontwikkeling naar 
verzelfstandiging en persoonlijke 
bewustwording. 

Er is sprake van verandering in de 
samenleving naar een situatie met 
een blijvende, grotere mate van 
persoonlijke zelfstandigheid, een 
grote flexibiliteit van opvattingen, 
waarden, normen en levensstijlen èn 
een grote verscheidenheid van sociale 
contracten. Dat wil zeggen van 
manieren waarop individuen met 
anderen meer of minder tijdelijk hun 
leven inrichten. 

Wij kunnen discussiëren over de 
vraag of wij alle soorten leefverbanden 
gezin noemen of dat wij het gezin 
definiëren zoals de heer Dijkstal dat 
heeft gedaan als een getrouwde man 
en vrouw, twee kinderen. Hij wil hen 
ook nog achter de televisie hebben 
vanwege de cultuur. Het feit blijft 
echter bestaan dat de ontwikkeling 
naar kleinere leefeenheden, meer 
alleenstaanden, andere flexibele 
relatievormen vaker een breed scala 
van contacten uitmaakt dan een 
partner voor het leven. Verder is er de 
toegenomen emancipatie van vrou-
wen. Collega Dijkstal heeft daarover 
cijfers genoemd. 

Wat wil de minister nu precies met 
zijn herbezinning op het gezin? Ik stel 
daarbij nog een paar concrete vragen. 
Wanneer de minister zegt dat de 
taken van het gezin nog steeds liggen 
in de emotionele sfeer, in het bieden 
van menselijke warmte en opvang en 
verder in het bijdragen aan opvoeding 
en ontwikkeling en dat wij zien dat 
deze taken in toenemende mate in het 
gedrang komen, waarop doelt de 
minister dan? Op een toename van 
het aantal echtscheidingen, op 
problemen waarmee jongeren te 
kampen hebben? Wat vindt de 
minister dan dat er binnen die 
gezinnen zou moeten veranderen om 
die problemen op te lossen? 

Of liggen de oorzaken van de 
problemen niet binnen het gezin maar 
erbuiten, zoals mijn fractie heeft 
beweerd? Erbuiten, omdat het 
kabinetsbeleid onvoldoende steun 
geeft juist aan dat gezin dat de 
minister zo hoog in het vaandel heeft 
staan. Dat zijn de problemen van de 
sociaal-economische crisis waarin 
mensen verkeren. Die problemen 
heeft de minister in zijn eerste termijn 
niet verbonden met de maatschappe-
lijke kanttekeningen die wij hebben 
gemaakt. 

Het is gemakkelijk om in dat 
verband het gezin aan te roepen. Ik 
betreur het dat de expliciete vraag 
van de heer Dijkstal, of de minister 
bereid is het gezin niet boven en niet 
onder andere samenlevingsverbanden 
te stellen, maar het daarmee gelijk te 
stellen, niet is beantwoord. De 
minister kwam wel met een technolo-
gisch verhaal. Uiteraard was dat zeer 
boeiend, maar het ging niet over deze 
vraag. De minister is deze vraag 
ontweken. 

Nu moet toch eindelijk eens 
duidelijk worden dat deze minister 
niet namens zich zelf spreekt. Dat doet 
men hier niet. Uiteraard, de minister 
probeert zijn visie en filosofie over het 
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gezin in deze beschouwingen te 
betrekken. De minister moet echter 
niet steeds in woord en gebaar, zowel 
in dit Huis als daarbuiten, voortdurend 
andere samenlevingsverbanden op 
een ander niveau stellen dan het 
gezin. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de heer Worrell een 
toelichting vragen op zijn opvatting in 
dezen. 

Het zal de heer Worrell bekend zijn 
dat in het Verdrag van New York, een 
verdrag dat ook in Nederland rechts-
geldig is, uitspraken worden gedaan 
over het gezin. In dat verdrag staat: 
het gezin vormt de natuurlijke en de 
fundamentele kern van de maatschap-
pij. 

Ik neem aan dat de heer Worrell het 
verdrag op dit punt onderschrijft. Hoe 
geeft hij daaraan nu voor zich zelf 
invulling? Het zou wel verhelderend 
zijn als wij dat wisten. 

De heer Worrell (PvdA): Ik begeef mij 
niet in de situatie waarin de minister 
zich bevindt. Ik breng geen rangorde 
aan. Voor mij persoonlijk is het gezin 
van buitengemeen belang en er zijn 
daarbij heel belangrijke waarden te 
onderkennen. Maar ik wens in dit Huis 
niet gezegd te hebben dat alleenstaan-
den of mensen die er een andere 
relatievorm dan het traditionele gezin 
op nahouden, anders zijn en dat zij 
niet gelijkwaardig zijn aan de mensen 
uit het natuurgetrouwe, warme en 
geborgen gezin. 

Ik wens niet dat een dergelijk 
onderscheid hier wordt aangebracht. 

Ik heb zo iets niet bedacht, mijnheer 
Schutte, de minister heeft dat bedacht. 
Hij heeft zich in die zin in uitvoerige 
debatten en in artikelen in de krant 
uitgelaten. 

De heer Schutte (GPV): Jawel, dat 
ben ik met u eens. Ik vraag echter nu 
naar uw interpretatie van een verdrag 
dat in Nederland rechtsgeldig is. In 
dat verdrag staat: het gezin vormt de 
natuurlijke en de fundamentele kern 
van de maatschappij en het heeft 
recht op bescherming door de 
maatschappij en de staat. 

Over het laatste gedeelte van de zin 
zullen wi j het eens zijn. Het gaat mij 
nu echter om het eerste gedeelte van 
de zin en wel om de woorden: de 
natuurlijke en de fundamentele kern 
van de maatschappij. Passen zulke 
woorden ook in uw filosofie? 

De heer Worrell (PvdA): Ja. 

De heer Schutte (GPV): Dan denk ik 
dat de verschillen van mening met de 

minister niet zo erg groot zijn. Hij zegt 
namelijk ook iets dergelijks. 

De heer Worrell (PvdA): Neen. De 
minister maakt het gezin exclusief en 
daarover gaat nu de discussie. De 
minister houdt het gezin tot een 
exclusiviteit en hij draagt zijn mening 
op dat punt ook uit. Ik heb mij aan de 
conclusie die de minister daarbij trekt 
gestoten. De minister zegt in een 
artikel hij voorbeeld dat jongeren in 
jeugdhulpinstellingen allemaal uit 
ontwrichte gezinnen komen enzo-
voorts. Daarmee wordt een karikatuur 
van het gezin gemaakt. Daarmee 
worden ook de andere samenlevings-
verbanden op een ander niveau 
ingeschat. 

Daartegen richt zich mijn bezwaar. 
Ik wens iedereen, geëmancipeerd of 
niet geëmancipeerd, de vrijheid te 
geven om te kiezen voor de samenle-
vingsvorm die men wil . Dat is niet 
asociaal en betekent ook niet dat geen 
rekening wordt gehouden met 
anderen. In die andere samenlevings-
vormen wordt vaak meer rekening 
gehouden met anderen dan in de 
traditionele gezinnen, die wij ook 
kennen. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Hierover wil ik best een 
debat met de heer Worrell aangaan. 
Het gaat mij nu echter om hetgeen in 
het verdrag staat. Daarin is sprake van 
dé natuurlijke en fundamentele kern. 
Dat klinkt toch op zijn minst onder-
scheidend ten opzichte van andere 
kernen van de samenleving. 

Ik begrijp hetgeen de heer Worrell 
zegt. Hij zegt dat de verschillende 
samenlevingsvormen op één lijn 
gesteld moeten worden. Ik heb echter 
wel wat moeite met zijn betoog. Het 
verdrag dat ook hier rechtsgeldig is 
spreekt namelijk van dé fundamentele 
kern. 

De heer Worrrell (PvdA): Maar in dat 
verdrag wordt toch niet gesproken 
van het tegendeel van andere samen-
levingsvormen? 

De heer Schutte (GPV): Ja, maar het 
lijkt mij dat er dan zou zijn gesproken 
van 'een' natuurlijke en fundamentele 
kern. Dat zou impliceren dat er ook 
andere gelijkwaardige fundamentele 
kernen zijn. De gebezigde formulering 
wijst er toch op zijn minst op dat het 
gezin een aparte positie inneemt en 
dat het de fundamentele kern vormt! 

De heer Worrell (PvdA): Dat zou u uit 
de tekst van het verdrag kunnen 
lezen. Maar misschien zijn wij al wat 
verder, mijnheer Schutte. Ik wijs erop 
dat onder de zaken waarmee wij in dit 

Huis bezig zijn en waar u ook voor 
bent, de kwestie van andere samenle-
vingsvormen valt. Ik zal nu niet 
citeren. Zo iets doet u veel zorgvuldiger 
dan ik en ik ben altijd bang uw citaten 
uit hun verband te rukken. 

Daaruit zou echter blijken dat ook u 
zeker de aandacht vraagt voor andere 
samenlevingsvormen die door u niet 
leven of onder het traditionele gezin 
worden geplaatst. Daarover wil ik hier 
ook discussiëren. Ik wil niet dat uit de 
discussie blijkt dat de Partij van de 
Arbeid anti-gezin is en dat wij de 
vrijheid en de blijheid prediken. Dat 
hebben wij nooit gedaan en dat zullen 
wij ook niet doen. 

Wat de emancipatie betreft, vinden 
wij het echter geen goede zaak dat 
anderen menen naar een andere 
vorm te moeten zoeken die meer 
aandacht zou moeten hebben. Dat is 
een onjuiste gedachte en daarover 
heb ik met de minister gesproken. 

De heer Schutte (GPV): Ik wil hierover 
graag met u discussiëren. Dat hebben 
wij immers al vaker gedaan. Ik wil 
echter vaststellen dat na de ratificatie 
van onder andere artikel 23 van het 
Verdrag van New York, hetgeen in 
overeenstemming is met artikel 16 
van de Universele Verklaring, de 
minister niet zo ver buiten zijn boekje 
gaat als hij spreekt over een aparte 
positie van het gezin. 

De heer Worrell (PvdA): U kunt het op 
deze manier uitleggen. Ik ben het wat 
dit betreft dan ook met u eens. Met 
uw verklaring gaat u echter enigszins 
voorbij aan de hier gevoerde discussie. 
Wij voeren deze discussie op een 
bepaald niveau. Ik verwijt het de 
minister dat hij deze op een ander 
niveau wil voeren. Daar zijn wij niet 
voor. 

Wat de basiseducatie betreft, wil ik 
het volgende opmerken. In eerste 
termijn heb ik hierover een groot 
aantal opmerkingen gemaakt. Ik heb 
onder andere aan de orde gesteld, het 
besluitvan het kabinettot overheveling 
van de basiseducatie. De basiseducatie 
valt thans nog onder de verantwoor-
delijkheid van WVC en zou moeten 
worden overgeheveld naar Onderwijs. 
De minister doet deze problematiek 
schriftelijk af, en hoe! 

Het kabinet kan het namelijk over 
zo'n belangrijk beleidsterrein niet 
eens worden en de oud-voorzitter van 
de stuurgroep reorganisatie moet 
maar als arbiter optreden. De heer 
Dijkstal sprak over Cassius Claye in de 
ring. Dat is echter verouderd. Voor mij 
is het Mohammed Ali in de ring. Het 
eindoordeel van het kabinet is 
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vervolgens, een en ander ongeclausu-
leerd over te nemen zonder hierop 
commentaar te leveren. Waarom 
heeft men bij voorbeeld voor de heer 
Vonhoff gekozen en niet voor de 
minister van staat, mevrouw Klompé 
die zoveel kennis van zaken heeft van 
het beleidsterrein waarover het gaat? 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Worrell heeft een 
groot aantal opmerkingen gemaakt. 
Het is mij echter niet duidelijk, zowel 
uit zijn betoog in eerste termijn als nu, 
op welke gronden hij tot de conclusie 
komt dat deze zaak bij het ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur moet worden ondergebracht. 
Op zich zelf is het een verdedigbare 
stelling. Dat heeft hij ook uit mijn 
schriftelijke reactie kunnen opmaken. 
Het is mij niet duidelijk waarop zijn 
kritiek zich richt. 

De heer Worrell (PvdA): Mijn kritiek 
richt zich erop, dat u het gevecht in 
het kabinet over deze zaak niet 
inhoudelijk hebt gevoerd. U heeft de 
beslissing uiteindelijk overgelaten aan 
de heer Vonhoff. De minister meent 
echter de motie van de Partij van de 
Arbeid en het CDA te moeten ontraden. 
Tot nu toe weet ik van mijn collega's 
bij het CDA dat zij die mening niet zijn 
toegedaan. Bij de stemming zal dat 
wel blijken. Ik wil uitdrukkelijk zeggen, 
dat het ons in deze discussie niet gaat 
om de basiseducatie die onderge-
bracht zou moeten worden bij WVC. 

Het gaat ons, zoals ik ook in eerste 
termijn zei, om een eigen inbreng van 
de basiseducatie. Hierover moet 
gediscussieerd worden. Als het 
kabinet niet in staat is zo'n discussie 
intern te voeren en het niet uit de 
problemen komt, dan zal dit Huis een 
discussie met de ministers moeten 
voeren over de te maken keuze. Wij 
vinden het enigszins laf om na een 
discussie, waarin twee bewindslieden 
het niet eens kunnen worden, aan een 
externe deskundige een oordeel te 
vragen. De regering gaat ervan uit dat 
wanneer men zo'n oordeel vraagt, zij 
dat ook moet overnemen. Waarvoor 
vraagt men anders een arbiter? Sinds 
wanneer maakt het kabinet overigens 
gebruik van arbiters? 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik maak ernstig bezwaar 
tegen de kwalificatie 'laffe beslissing'. 
Ik meen dat zeer oprecht. Waar haalt 
de heer Worrell het vandaan dat wij 
niet over deze zaak gediscussieerd 
zouden hebben? 

De heer Worrell (PvdA): U hebt niet 
eens de moeite gedaan om in uw 
eerste termijn enig woord van 
verdediging te spreken. U hebt het 
afgedaan met een paar zinnen in de 
schriftelijke beantwoording. Zoveel 
gaat u de basiseducatie aan! Zo 
gemakkelijk is het uit uw portefeuille 
weggehaald! Als het u zo aan het hart 
zou gaan, zou u in dit Huis de verdedi-
ging van het beleid voor uw rekening 
hebben genomen. 

De Voorzitter: Ik merk op dat schrifte-
lijke beantwoording een volwaardig 
onderdeel is van het antwoord van de 
regering. 

Minister Brinkman: Kennelijk was dat 
de heer Worrell ontgaan. Het kan 
soms zorgvuldiger zijn iets schriftelijk 
mede te delen, dan mondeling in de 
spanning van een debat met allerlei 
interrupties. 

De Voorzitter: Dat gaat mij nu weer te 
ver! 

De heer Worrell (PvdA): In een inhou-
delijke discussie zouden wi j met de 
minister over de uitgangspunten 
hebben kunnen praten. In mijn eerste 
termijn heb ik geprobeerd zo'n 
inhoudelijke discussie te beginnen. De 
minister is in het geheel niet op deze 
elementen ingegaan. Hij gaat niet op 
het beleid in. In zijn schriftelijke 
mededeling staat hoe het kabinetsbe-
sluit tot stand is gekomen en geformu-
leerd is. Er is geen enkele poging 
gedaan om het beleid uiteen te zetten. 
Misschien is het de gewoonte van de 
minister om dit formeel af te handelen. 

Wij hadden het echter op prijs 
gesteld als hij ten minste iets had 
laten blijken van zijn bezorgdheid en 
van zijn motieven om tot de gemaakte 
keus te komen. Medegedeeld wordt 
dat de minister niet met Minister 
Deetman tot overeenstemming kon 
komen, waarna vervolgens de heer 
Vonhoff is ingehuurd. Het oordeel van 
laatstgenoemde is ongenuanceerd 
overgenomen, 'anders neem je zo'n 
man toch niet in dienst'. Moet ik dat 
beschouwen als de verdediging van 
de minister? Dat lijkt mij erg mager. 

Minister Brinkman: Ik blijf er bezwaar 
tegen maken dat de heer Worrell hier 
een karikatuur maakt van de standpun-
ten van collega Deetman en mij. In 
de stukken heeft hij kunnen lezen dat 
de laagdrempeligheid en het aspect 
van de sociale vaardigheden zijn 
veiliggesteld. Dat zijn precies de zaken 
waarvoor de Minister van WVC heeft 
gestaan. Ik maak er bezwaar tegen 
dat de heer Worrell doet voorkomen 

alsof daaraan geen aandacht is 
besteed. 

De heer Worrell (PvdA): De minister 
had de Kamer de definitieve regeling 
van de basiseducatie moeten voorleg-
gen, opdat de Kamer het beleid had 
kunnen toetsen. Een eventuele 
reorganisatie van de basiseducatie 
naar één departement zou dan te 
verantwoorden zijn. De regering heeft 
het echter andersom gedaan. En nu 
verwijt de regering mij dat ik niet 
praat over het beleid, dat ik nauwelijks 
kb n. 

Ik ben trouwens zeer benieuwd hoe 
de financiële invulling van de paragraaf 
zal plaatsvinden. Dat kan namelijk ook 
nog wel enige problemen geven. De 
minister doet zo gemakkelijk alsof het 
over niks gaat. Bij ons gaat het bij de 
basiseducatie om meer dan een 
techniekje. Ons gaat het om inhoude-
lijke zaken en daarover zou ik graag 
met de minister discussiëren. 

Ik ga over naar de staatssecretaris. 
Graag hoor ik hoe het precies zit met 
de uitkeringen op grond van wetsvoor-
stel 16833. Het antwoord heb ik niet 
helemaal begrepen. Waarom is de 
weg van de bevriezing van de uitke-
ringen gekozen? 

Ik ben er erg verheugd over dat het 
herinneringscentrum Westerbork 
geen problemen meer oplevert. Het is 
nog de vraag waar het geld vandaan 
moet komen. Bij de herstructurering 
landelijke organisaties had de Kamer 
ook enige problemen op dit punt, dus 
misschien is het goed als de staatsse-
cretaris dit probleem zelf oplost. 

Het is niet onze bedoeling om een 
veelvoud van 7 maal 24 uur 
bereikbare diensten te hebben. Een 
amendement op dit punt is inmiddels 
mede ondertekend door het CDA. De 
eerstelijn moet gekoppeld zijn. 

Wat het betaald voetbal betreft, ben 
ik erg teleurgesteld. Van wie is die con-
cept-nota nu eigenlijk? Van ambtenaren 
van WVC of van de staatssecretaris? 
De staatssecretaris treedt toch pas in 
1986 af? Hij is nu toch nog niet weg? 
De ambtenaren dienen toch nog geen 
nota's in waarmee de staatssecretaris 
het niet eens is? Hij verklaart voor de 
televisie - zaterdag heb ik nog 
gezellig met hem mogen debatteren -
dat het vergoedingensysteem zal 
worden afgeschaft. Wat lees ik in de 
nota? 

Het is allemaal veel te moeilijk; wi j 
laten het gewoon over aan de KNVB. 
De opdracht die de staatssecretaris in 
juni had om de uitgangspunten van 
de Kamer, onder beding dat het 
vergoedingensysteem zou worden 
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afgeschaft, met de KNVB te bespreken, 
wordt niet uitgevoerd. 

In feite heeft deze nota niets meer 
te maken met het gezond maken van 
het betaald voetbal. In de nota staat 
eigenlijk niets meer dan dat men 7,2 
miljoen krijgt. Vervolgens wordt de 
vraag gesteld hoe alles goed te 
regelen is. 

Ik wil nog eens zeggen dat het 
vergoedingensysteem en de democra-
tisering, die helaas weer niet gelukt is, 
niet afhankelijk zijn van subsidie. Dat 
zijn gewone, normale arbeidsverhou-
dingen in dit land. Ook al zouden wij 
het betaald voetbal niet subsidiëren, 
dan zou de regering nog de voorwaar-
de moeten stellen dat die zaken niet 
voorkomen. Wij hebben in juni de 
conclusie getrokken dat, als deze 
voorwaarde niet hard vooraf zou 
gelden, wij grote bezwaren zouden 
hebben tegen verdere subsidiëring. 
Maandag heb ik uit het commentaar 
van de FBO begrepen dat volgens alle 
betaalde clubs het nieuwe systeem 
niet ingevoerd behoeft te worden, dat 
alles bij het oude gelaten kan worden 
en dat de staatssecretaris hen de 
ruimte geeft. Als dit niet zo is, wens ik 
dat nu van de staatssecretaris te 
horen. Ik wil ook graag van hem 
horen of hij bereid is de uitgangs-
punten van juni vast te leggen, in die 
zin dat men deze met elkaar onder-
schrijft. Wij kunnen daar dan op 
rekenen. 

Ik wil de minister feliciteren met het 
succes dat hij gisteren behaald heeft 
met een eerste groot wetsontwerp in 
de Kamer. Ik vrees eigenlijk dat wij 
hem hier weer heel spoedig zullen 
zien met betrekking tot de reparatie-
wetgeving. 

D 
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
formeel voor alle door hen gegeven 
antwoorden, en voor zeer vele 
daarvan ook inhoudelijk. Aan het slot 
van mijn eerste termijn heb ik de 
bewindslieden aangesproken op hun 
persoonlijke principiële motivering. 
De weerklank daarvan heb ik bij de 
staatssecretaris duidelijker gehoord 
dan bij de minister. Ik voeg hier 
onmiddellijk aan toe dat deze waarne-
ming per definitie subjectief is. Dit 
neemt niet weg, dat de algemene 
beschouwingen van de minister in zijn 
antwoord in menig opzicht minstens zo 
boeiend en fundamenteel waren als 
het algemene gedeelte van de memorie 
van toelichting op de begroting. 

In zijn globale, maar overtuigende 
weergave van de taken die zijn 
departement geroepen is te vervullen, 
herkenden wij een minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
zoals wij ons die wensen. Wij 
rekenen wat dat betreft op zijn 
standvastigheid, zoals hij die toezegde, 
in en buiten de Kamer met hoofd en 
hart, ook als het stormt. 

Mijn beperkte spreektijd staat mij, 
wat mij betreft helaas, niet toe op 
meer dan twee van die algemene 
aspecten in te gaan. In de eerste 
plaats het gezin als een, niet dè, 
hoeksteen van de maatschappij. Ik 
meen dat de minister aan wie niet 
argwanend of kwaaddenkend was, 
duidelijk heeft gemaakt dat in zijn 
beleid èn alleenstaanden èn het gezin 
èn andere duurzaam bedoelde 
samenlevingsvormen als gelijk-
waardig gezien en behandeld worden. 
Dat hij daarbij laat blijken persoonlijk 
voor één van die vormen serieus 
gekozen te hebben, siert de mens in 
de minister en daardoor ook de 
minister. 

In de tweede plaats geef ik een 
korte uitweiding over Abraham 
Kuyper, die overigens ook over het 
gezin vele woorden gesproken en 
geschreven heeft die de minister 
deugd doen of zullen doen, als hij 
deze leest. De minister verwees naar 
Kuypers en dacht te citeren, naar ik 
meen, 'architectonische kritiek op de 
samenlevingsopbouw'. Om Kuyper 
recht te doen, moet ik de bewindsman 
erop wijzen dat het woord 'samenle-
vingsopbouw' nooit uit mond of pen 
van deze klokkenist der kleine luyden 
is gevloeid. 

Dat is een wat latere CRM-term. 
Kuyper sprak van 'architectonische 
critiek op de menselijke sociëteit zelf' 
en van 'een andere inrichting van het 
maatschappelijk gebouw'. Die 
terminologie stamt uit zijn rede bij de 
opening van het sociaal congres dat 
in november 1891 gehouden werd. In 
die oratie heb ik bij vluchtige herlezing 
het citaat dat de minister gaf over 
nieuw organisch leven en de taak van 
de overheid, niet zo snel terug kunnen 
vinden. 

Het klonk echter onverdacht 
Kuyperiaans en is stellig een van de 
vele, onderling een of meer nuances 
verschillende uitspraken die Kuyper 
over de taak van de staat deed in 
samenhang met zijn opvatting over 
de soevereiniteit in eigen kring. Prof. 
mr. W. F. de Gaay Fortman gaf in zijn 
inleiding tot een aantal fragmenten uit 
de geschriften van Kuyper een 
samenvatting van de opvatting van 

Kuyper ten aanzien van de staat. Ik 
citeer daaruit met grote instemming: 
'In Kuypers gedachtengang - zijn 
volgelingen hebben dat wel eens 
vergeten - betekent de leer van de 
souvereiniteit in eigen kring in de 
eerste plaats een opscherping van het 
verantwoordelijkheidsgevoel der 
verschillende levenskringen. 

Zij behoren zelf de voor iedere kring 
noodzakelijke ordening tot stand te 
brengen. Verzaken zij die verantwoor-
delijkheid, dan zijn zij zelf de oorzaak, 
dat de staat ingrijpt en ordent, waar 
ordening voor een gezond leven van 
de kring noodzakelijk is. Ingrijpen 
behoort dan tot de taak van de staat.' 

Mijn instemming met dit citaat 
betekent ook instemming met de 
waakzaamheid van deze minister 
tegenover de neiging als overheid 
terug te treden. 

In noodgedwongen staccato noem 
ik nu enkele meer concrete punten, in 
de eerste plaats de dekking van een 
aantal amendementen uit de post 
voor de internationale culturele 
betrekkingen. Ik heb in eerste termijn 
al gezegd, dat het geen fraaie dekking 
is maar er is geen fraaiere te vinden. 
In een reactie op wat de minister heeft 
geschreven en gezegd zou ik erop 
willen wijzen, dat het gaat om een 
afweging van zekere arbeidsplaatsen 
hier tegen mogelijke arbeidsplaatsen 
die indirect elders worden gewonnen. 

Overigens, enkele van de in het 
geding zijnde instituten hebben bij die 
internationale activiteiten een belang-
rijk rol vervuld en verdienen ook 
alleen al daarom om te worden 
gespaard. Voor zover het hier Holland 
Promotie betreft is het wellicht te 
overwegen, dat vanuit de kas van 
Economische Zaken meer wordt 
bijgedragen. Wij laten deze dekking 
dus in stand. 

Wat betreft de ombudsman heeft de 
minister geantwoord op een vraag die 
ik niet stelde. Ik vroeg hem eigenlijk: 
blijft verantwoord functioneren in de 
interimperiode mogelijk. Het antwoord 
dat ik heb gekregen is een impliciete 
uitnodiging om een amendement in 
te dienen. Dat betekent dat het 
verantwoord functioneren wellicht 
niet mogelijk blijkt. Dat zou hebben 
kunnen leiden tot een nota van 
wijziging van de minister. Nu dat 
allemaal niet gebeurd is zullen wij een 
amendement indienen, dat qua 
financiële omvang overigens zeer 
bescheiden van aard zal zijn. 

De minister is kennelijk wat afkerig 
van een cultuurnota. Hij wil het 
houden bij een notitie. Ik vraag 
overigens niet om een nota omdat die 
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groter en uitgebreider zou zijn. Het 
gaat om de status van het stuk. Een 
nota leidt tot een UCV. Van mij mag 
zij best beknopt zijn. De minister zegt 
dat zij vooral praktisch moet zijn en 
dat het beschouwelijke eventueel 
komt bij de discussie over de mogelijke 
wetgeving. De minister heeft echter 
over belangrijke onderwerpen als de 
topkunst zoveel beschouwingen in en 
misschien nog meer buiten dit Huis 
ten beste gegeven, dat wij ze graag in 
hun samenhang willen bezien. Wij 
zien in die notitie, maar liever een 
nota, graag een aantal fundamentele 
aspecten aan de orde gesteld. 

Wat de podiumkunsten betreft 
begrijp ik, dat de minister in een geval 
van nood een en ander wil doen. Ik 
vraag mij alleen af, of de wijze 
waarop hij het omschrijft breed 
genoeg is. Naar ik hoop behoeven wij 
daarop niet terug te komen en komt 
de zaak eerder terecht. 

Ik heb begrepen, dat mijn vraagstel-
ling over het Utrechts Symfonie 
Orkest niet helemaal duidelijk was. 
Het is een vrij technische zaak. Ik stel 
mij voor, na deze begrotingsbehande-
ling er op een andere wijze bij de 
minister op terug te komen. 

Het antwoord inzake de vaste 
boekenprijs vinden wij zeer bevredi-
gend. Ik mag aannemen, dat toen de 
minister schreef 'de motie is dus wat 
deze minister betreft niet aan dove-
mansoren gericht' hij namens het 
kabinet sprak. Als de minister dat 
straks bevestigt, wil hij dan ook op 
recente ontwikkelingen in internatio-
naal verband en de laatste besprekin-
gen in Brussel ingaan? 

Het zal de minister duidelijk zijn, dat 
wij er graag overleg over hebben, 
voordat er een definitieve beslissing 
valt over de plaats, waar het architec-
tuurmuseum komt. Dat zullen we, 
zoals het past, binnen de commissie 
aanvragen. 

Aan het slot van zijn door ons zeer 
gewaardeerde algemene betoog zei 
de staatssecretaris, in de tweede helft 
van de kabinetsperiode zijn aandacht 
vooral te willen richten op de plicht 
van de overheid voorwaarden te 
scheppen die het mogelijk maken de 
verantwoordelijkheid voor elkaar en 
voor de gemeenschap te beleven. Die 
passage intrigeert en interesseert ons. 
Wil de staatssecretaris daarop een 
toelichting geven? 

D 
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat de dank aan beide 
bewindslieden betreft sluit ik mij aan 

bij de woorden van mijn collega en 
fractiegenoot de heer Beinema. 
Vanwege de beperkte tijd zal ik maar 
een enkele korte opmerking maken, 
daarmee geen recht doende aan het 
mondelinge en schriftelijke antwoord. 

Mijn fractie is niet ingenomen met 
het schriftelijke antwoord op de motie 
van mevrouw Andela-Baur, ingediend 
bij de BIW. Zoekend naar een oplossing 
vraag ik de minister, of hij ons kan 
toezeggen, dat in de voorjaarsnota 
1985, waarnaar hij ons verwijst, een 
duidelijke paragraaf zal worden 
opgenomen over het welzijns-, het 
volksgezondheids- en het cultuurbe-
leid. Die toezegging zou de mogelijk-
heid bieden datgene te doen wat naar 
de mening van mijn fractie zeer tijdig 
met het oog op het toekomstige 
beleid moet worden gedaan. 

Het was bijna ontroerend te horen, 
hoe de minister sprak over de welzijns-
wetgeving en met name over de 
uitspraken van de Kamer bij stuk 
18111 en hoe hij die uitspraken van 
de Kamer respecteert en daaraan 
gevolg geeft. Dit is dan wel in schrille 
tegenspraak met zijn reacties op de 
twee door de hele Kamer aangenomen 
moties over een voorlopige raad voor 
het bejaardenbeleid. Het wordt bijna 
saai en vervelend om erover te 
praten. Ik voel me bijna een zeur 
worden. Het is echter van dermate 
groot belang, dat ik niet tevreden kan 
zijn met het antwoord van de minister, 
waarin hij weer verwijst naar een te 
vormen nieuwe structuur. Als de 
minister echt, wat hij heeft beleden, 
de kameruitspraken respecteert, dan 
kan hij binnen enkele maanden een 
voorlopige raad instellen, die te zijner 
tijd - dat zal zeker enkele jaren 
duren - kan worden ingepast in de 
dan te creëren structuur. 

Nog een enkele reactie wil ik geven 
op de motie-Mik op stuk nr. 59 over 
een op te richten inspectie voor het 
maatschappelijk werk, welke motie, 
en daarmee de inspectie, door de 
minister zeer is ontraden. De Nationale 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
heeft in zijn reactie op het ontwerp-
WGM ook aangedrongen op een 
inspectie maatschappelijke dienstver-
lening. Waarom is dan wel een 
inspectie volksgezondheid mogelijk, 
die ook toezicht houdt op de particu-
liere organisaties en niet een inspectie 
voor de maatschappelijke dienstverle-
ning? Zeker wanneer beide onderdelen 
van zorg in één wet worden geregeld, 
zal zo neem ik aan die inspectie 
moeten bestaan. Ik kan het met de 
minister eens zijn als hij zegt, nu nog 
geen inspectie te willen inrichten en 

de motie te willen zien in het licht van 
de toekomstige wetgeving en er grote 
aandacht aan te willen besteden. 

In verband met mijn verzoek in 
eerste termijn inzeke de overleving 
van het algemeen maatschappelijk 
werk voor en aleer het de komende 
jaren mede door toedoen van de 
gemeenten verdampt, zou ik de 
minister willen wijzen op de rijksbijdra-
geregeling maatschappelijke dienst-
verlening fase een en met name op 
artikel 22, dat de minister de mogelijk-
heid biedt, de gemeenten eventueel 
via een algemene maatregel van 
bestuur aanwijzingen te geven. Willen 
wi j , wanneer de WGM in werking 
treedt, behoorlijke eerstelijnsvoorzie-
ningen kunnen realiseren, dan is het 
noodzakelijk, dat deze zaken goed 
geregeld zijn. 

De heer Dijkstal (VVD): Ik begrijp dat 
u een nadere toelichting geeft op wat 
motie nr. 49 staat. Ik wil daarover nog 
iets vragen. In eerste termijn hebben 
wij gesproken over de vraag of er 
financiële consequenties aan verbon-
den zijn. U hebt nadrukkelijk gezegd: 
daar gaat het niet om. Dan begrijp ik 
niet goed wat u eigenlijk wi l . In het 
dictum staat: de toegedachte functie 
in het kader van de eerstelijnszorg 
blijvend te kunnen vervullen. Moet ik 
dit zo vertalen dat u zegt dat de 
centrale overheid erop toe moet zien 
dat die plaats gemarkeerd blijft? Dat is 
mijns inziens een stuk centralisme. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Dat 
hoeft geen centralisme te zijn. De 
minister kan eventueel een aanwijzing 
geven in het kader van een algemene 
maatregel van bestuur. Het blijkt dat 
- ik heb dit in eerste termijn ook 
gezegd - instellingen voor algemeen 
maatschappelijk werk öf zijn overgeno-
men door gemeentebesturen óf door 
gemeentelijke sociale diensten om 
welke redenen dan ook; sommige 
instellingen zijn er zelf de oorzaak van. 
Wij moeten met het oog op de 
toekomst een goed georganiseerde 
eerstelijnszorg krijgen. Daaronder valt 
niet het gemeentelijke maatschappelijk 
werk. 

Wij moeten daarvoor particuliere 
instellingen hebben. Nu zien wij 
dergelijke instellingen 'verdampen'. 
De minister heeft al eens een rond-
schrijven tot de gemeenten gericht, 
waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. 
Ik pleit ervoor, dat hij de gemeentebe-
sturen erop wijst dat zij er met het oog 
op de versterking van de eerstelijns-
zorg - een centraal uitgangspunt - op 
attent zijn, ervoor te zorgen dat wij 
niet bij de WGM een eerstelijnszorg 
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krijgen met drie in plaats van vier 
poten. 

De heer Dijkstal VVD): Ik denk dat wi j 
beiden gebaat zijn bij duidelijkheid. Ü 
zegt dus: als de gemeenten op dit 
terrein niet doen wat de rijksoverheid 
meent dat gedaan moet worden, 
moet de minister via een aanwijzing 
dit alsnog kunnen realiseren. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Hij kan 
in het kader van de rijksbijdragerege-
ling maatschappelijke dienstverlening 
een algemene maatregel van bestuur 
uitvaardigen en daarin een aantal 
eisen stellen met betrekking tot 
omvang, samenhang en wat dies 
meer zij. Dat is juist. 

Voorzitter! Ik heb geen antwoord 
gekregen op de vraag naar een 
eventuele leerstoel geriatrie; wij 
hebben op dit moment alleen maar 
een bijzondere leerstoel, wat dit 
betreft. 

Ook een reactie op de kwestie van 
de korting met 20% op de Stichting 
Schoolinternaten Nederland is 
uitgebleven. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik spreek in plaats van 
de heer Mik, die een kleine medische 
ingreep moet ondergaan. Mede 
namens hem dank ik de bewindslieden 
voor de antwoorden. 

De discussie over gezin en samenle-
vingsvormen is uitermate interessant. 
Ik heb bij de behandeling van de 
begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aangegeven hoe 
andere samenlevingsvormen mate-
rieel worden achtergesteld. Het is 
meer dan een woordspelletje. Ik 
spreek met name de VVD aan als het 
gaat om de onevenredige materiële 
bevoordeling van het gezin en de 
kostwinner. 

De fractie van D'66 is hogelijk 
verbaasd over de reactie van de 
minister op onze suggestie, verwoord 
in de motie op stuk nr. 59, te overwegen 
een inspectie voor het maatschappelijk 
werk in te stellen. Het eerste motief 
om het niet te doen is: het laat geen 
ruimte voor het particulier initiatief. 
Hoe vait dit te rijmen met het feit, dat 
de Nationale Raad voor het maatschap-
pelijk welzijn, een bij uitstek particulier 
instituut, in een reactie op de WGM 
en de Welzijnswet tot de instelling 
van een dergelijk instituut adviseert? 

Het andere motief is: het past niet 
in de deregulatie. Kan de minister ons 
uitleggen waarom hij deze redenering 
gebruikt voor de maatschappelijke 

dienstverlening en niet voor de 
inspectie van de volksgezondheid? Of 
heft hij deze inspectie al deregulerend 
ook op? Hoe zit het dan met het 
onderwijs, een voorziening met vaak 
een particulier karakter en toch een 
inspectie? 

Mijnheer de Voorzitter! Indien de 
jeugdhulpverlening bij afzonderlijke 
wetgeving beleidsmatig vorm gaat 
krijgen, hoe denkt de minister dan de 
belangrijke preventieve functie van 
kinderopvang beleidsmatig vorm te 
geven? Ik hoop dat dit gebeurt in het 
kader van een breder jeugdbeleid. 

Ten slotte wil ik namens de heer 
Mik de motie op stuk nr. 60 vervangen 
door een andere. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-Mik 
(18 600-XVI, nr. 60) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Groen-
man en Mik wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat een algemene 
kortingsmaatregel van op landelijk 
niveau functionerende organisaties en 
adviesraden, met als motivering 
terugdringing van vermijdbare kosten 
van bureaucratie, tot onbillijkheden 
dreigt te voeren; 

van mening, dat deze maatregel 
genuanceerd dient te worden toege-
past met tevens gebruikmaking van 
criteria als: 
- niet-korten van nog prille organisa-
ties; 
- niet-korten van instellingen die de 
belangenbehartiging van alleenstaan-
den en/of de emancipatie bevorderen; 
- niet-korten van instellingen waarvan 
de werkzaamheden rechtstreeks ten 
goede komen aan de bevolking; 

verzoekt de regering, deze criteria 
nader uit te werken, met de Kamer te 
bespreken en de dan overeengekomen 
uitgangspunten als richtlijn te gebrui-
ken bij het opstellen van de begroting 
voor 1986, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 115 (18600-XVI). 

D 
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben waardering 

voor de beantwoording van de 
bewindslieden en voor de grote 
lijnen, die daarmee zijn uitgezet. Ik 
ben in eerste termijn nogal uitvoerig 
ingegaan op de individualisering, die 
al lange tijd geleden werd ingezet en 
die zich nu voortzet als maatschappe-
lijke ontwikkeling. Wij vinden het 
jammer dat de minister daarop niet is 
ingegaan; dit zou toch consequenties 
voor het beleid moeten hebben. Ik zou 
hem dan ook de vraag willen voorleg-
gen: Ziet hij die ontwikkeling niet of 
- om het onaardig te zeggen - wenst 
hij die ontwikkeling niet te zien? 

Op grond van de geschetste 
ontwikkeling heb ik in eerste termijn 
met grote nadruk gesproken over de 
belangrijke plaats die naar ons 
oordeel het gezin in de samenleving 
inneemt. Degenen, die het gezin als 
samenlevingsvorm kiezen, dienen 
daarin volledig gerespecteerd te 
worden. 

De VVD gaat het hierbij echter om 
de gelijkwaardigheid van het gezin 
met andere samenlevingsvormen en 
alleenstaanden en om het belangrijke 
principe dat de overheid van die 
gelijkwaardigheid dient uit te gaan en 
zich derhalve van een impliciet of 
expliciet moreel oordeel dient te 
onthouden. Mensen moeten vrij zijn 
om eigen keuzen te maken. 

De heer Beinema heeft in dit 
verband zojuist gezegd, dat wij allen 
recht hebben op een persoonlijke 
mening hierover. Dat is juist en ik 
respecteer die mening ook ten volle, 
zowel van de heer Beinema als van 
Minister Brinkman. Echter, om die 
vraag gaat het niet. De relevante 
vraag is, of de regering van de 
genoemde gelijkwaardigheid wenst 
ui t te gaan. 

In het interruptiedebatje is enigszins 
buiten het vizier gebleven dat wij in 
dit land ook 1,8 miljoen alleenstaanden 
hebben, als ik mag afgaan op de 
cijfers, vermeld door het Platform 
van Organisaties voor Alleenstaanden. 
De verwachting is, dat dit aantal nog 
zal toenemen. 

De heer Leerling (RPF): Er kan toch 
geen misverstand over bestaan dat, 
als er gepleit wordt voor het gezin als 
samenlevingsverband, er iets ten 
nadele zou worden gezegd van 
degenen, die alleen staan? Dat is toch 
evident. 

De heer Dijkstal (VVD): Wij kunnen 
wat dit betreft vandaag absolute 
duidelijkheid krijgen. Ik hoop het van 
harte. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wijs er 
voorts op dat de regering in het kader 
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Dijkstal 

van de algemene beschouwingen de 
toezegging heeft gedaan, dat een 
notitie wordt opgesteld betreffende 
de positie van alleenstaanden ten 
opzichte van bij voorbeeld gehuwden 
op een aantal beleidsterreinen. Het 
gaat hier niet om een theoretisch-prin-
cipiële discussie. De uitspraak, die ik 
straks aan de minister wil voorleggen, 
is van groot belang omdat het gaat 
over de vraag, of de overheid hier 
sturend optreedt. 

Met nadruk zeg ik dat waar de 
minister zegt dat het gezin, andere 
samenlevingsvormen en alleenstaan-
den op hun verantwoordelijkheid 
moeten worden aangesproken waar 
het om de zorg voor elkaar gaat, wij 
het volstrekt met hem eens zijn. 
Essentieel blijft het aspect van de 
gelijkwaardigheid. Ik weet niet of de 
interruptiedebatjes over die essentie 
gingen óf dat wij terecht kwamen in 
een spel over de betekenis van het 
woord 'gezin'. Met dank aan de 
Voorzitter moet ik toch zeggen dat 
Van Dale ons op dit terrein niet 
wérkelijk helpt. 

Daar wordt gesproken over 'vrouw 
en kinderen'; de tweede betekenis is 
de 'gezamenlijke huisgenoten met 
inbegrip van de man'. Het is misschien 
wel aardig, hier ook de derde betekenis 
te noemen: 'de personen, die bij 
iemand inwonen en aan hem onder-
geschikt zijn.'. 

Daarmee komen wij er dan volgens 
mij ook niet helemaal uit. Vandaar 
mijn vraag aan de regering of zij van 
oordeel is dat de overheid in het 
beleid en in de uitvoering daarvan uit 
dienttegaan van die gelijkwaardigheid 
van verschillende samenlevingsvor-
men, waaronder dus het gezin, ten 
opzichte van elkaar èn ten opzichte 
van de levenswijze als alleenstaande. 
Met klem verzoek ik de minister hier 
een duidelijk 'ja' of 'neen' op te 
zeggen. Uiteraard gaat mijn voorkeur 
uit naar 'ja'. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik de heer Dijkstal 
er dan op attenderen dat met name 
op het punt van de alleenstaanden de 
VVD meegewerkt heeft aan die 
achterstelling van alleenstaanden? Ik 
noem de minimumdagloonbepaling, 
de AOW-plus die geregeld moest 
worden ten nadele van de alleenstaan-
den. Ik vind het een wat gratuit 
verhaal en ik wil van de heer Dijkstal 
eigenlijk horen of, als hij zegt dat 
andere samenlevingsvormen gelijk 
gesteld moeten worden aan het gezin, 
dat dan betekent dat die samenlevings-

vormen aan de financiële en materiële 
norm van het gezin moeten gaan 
voldoen? 

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter! Het 
zal mevrouw Groenman toch bekend 
zijn dat dit vraagstuk bij vele wetsont-
werpen, met name waar het de sociale 
zekerheid en de fiscale sfeer betreft, 
telkens in deze Kamer aan de orde 
komt. Wij zitten in het dilemma dat de 
principiële lijn die wij verder willen 
ontwikkelen helaas niet altijd uitvoer-
baar is, omdat de financiële implicaties 
ervan zo groot zijn dat wij er de 
middelen niet voor hebben. 

De Kamer zit voortdurend in dat 
dilemma en wij als VVD-fractie omdat 
wij onze verantwoordelijkheden over 
het gehele terrein waar willen maken. 
De lijn is dus duidelijk en het kan wel 
eens niet lukken om het zo snel te 
realiseren als wij allen zouden willen 
en wel om financiële redenen niet. 

Ik heb met instemming gehoord 
wat de minister heeft gezegd over 
decentralisatie, over vereenvoudiging, 
over het niet in hokjes plaatsen van 
groepen en over het welzijnsbeleid 
dat natuurlijk gericht is op de zwakke-
ren in de samenleving, maar zeker 
ook op allen in deze samenleving. Dat 
dient echter wel gevolgen te hebben 
voor het beleid en voor de presentatie 
ervan. 

In mijn eerste termijn heb ik de 
regering verzocht toch eens te zoeken 
naar instrumenten om het rendement 
van de ingezette middelen - een 
begrip dat ik gestolen heb van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau - t e 
vergroten. De minister is daar niet op 
ingegaan en ik nodig hem uit, dat in 
tweede termijn alsnog te doen. 

Op het terrein van het kunst- en 
cultuurbeleid wil ik nog twee korte 
vragen stellen. Zal de minister de 
Kamer informeren over die bestuurs-
overeenkomsten met de grote steden? 
Kan de minister toezeggen dat hij 
eerst overleg voert met de Kamer als 
het gaat om de heffing op onbespeelde 
beeld- en geluidsdragers, voordat hij 
verdere stappen onderneemt? 

Wat de volwasseneneducatie 
betreft, werden wij - overigens niet in 
overwegend aangename zin - verrast 
door de motie van PvdA en CDA. Op 
dit moment wensen wij nog geen 
standpunt in te nemen. Er is een brief 
van het kabinet, waarin staat dat wij 
nog apart over dit onderwerp zullen 
spreken. Tegen die achtergrond zullen 
wij die motie ook beoordelen. 

Minister Brinkman: Het tweede deel 
van uw betoog, vlak voordat u met de 

bestuursovereenkomst met de grote 
steden sprak, is mij even ontgaan. 
Misschien wilt u dat nog wat nader 
aanduiden? 

De heer Dijkstal (VVD): In eerste 
termijn wees ik op het rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 
waarin vraagtekens werden gezet bij 
het rendement van de op het welzijns-
terrein ingezette middelen. 

De heer Worrell (PvdA): Ik begrijp dat 
u verrast werd door de door ons 
ingediende motie. Dat komt wel eens 
meer voor in dit Huis. Het kabinet 
heeft een beslissing aan ons voorge-
legd. Daar hebt u toch wel een 
mening over? 

De heer Dijkstal (VVD): Ja, maar niet 
nu. 

De heer Worrell (PvdA): Oh, het duurt 
dus wat langer. 

De heer Dijkstal (VVD): Inderdaad, 
want er komt een apart debat over. 

• 
Mevrouw Lucassen-Stauttener (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
bewindslieden voor hun antwoord. Ik 
heb nog een paar korte vragen. 
Binnenkort informeert de staatssecre-
taris de Kamer over het vertrek van 
prof. Bastiaans. Kan dit wellicht 
binnen twee of drie weken gebeuren? 
Is de staatssecretaris bereid, iets te 
doen aan de kwestie van de onwaar-
digheid, met name in het specifieke 
geval dat aan hem is voorgelegd? De 
stukken heeft hij inmiddels ontvangen. 

De staatssecretaris noemde amen-
dement nr. 30, met betrekking tot het 
voormalige kamp Westerbork, wel 
sympathiek. Hij stelde een alternatieve 
dekking voor. Ik nodig hem uit, 
daarvoor een suggestie te doen. 

Wij hadden gevraagd, de financiële 
situatie van de groeigemeenten nader 
te onderzoeken. De minister antwoordt 
schriftelijk dat dit inmiddels intern is 
gebeurd. Het lijkt ons gewenst dat de 
minister toch ingaat op het verzoek 
van de groeigemeenten. De resultaten 
van het intern onderzoek kunnen 
daarbij helpen. Wil hij op dit punt een 
toezegging doen? Zal hij nader 
overleg voeren met de groeigemeen-
ten? 

Ziet de minister een mogelijkheid 
om de bezuiniging op de Landelijke 
stichting dagcentra voor schoolgaande 
jeugd ongedaan te maken, gezien de 
uitbreiding van dagbehandelingsvoor-
zieningen? Er komen er 13 bij en die 
moeten op landelijk niveau toch 
worden ondersteund. Daarvoor zijn 
maar twee medewerkers beschikbaar, 
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Lucassen-Stauttener 

terwijl de tot nu toe aanwezige halve 
kracht ook nog zou komen te vervallen. 
Het gaat maar om een bedrag van 
f25.000. Bovendien gaat het hierbij 
beslist niet om bureaucratische 
kosten. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Gaarne dank ik de 
bewindslieden voor hun antwoorden. 
Daarin - en dan met name in het 
algemeen beschouwende deel -
beluisterden wij veel dat ons bemoe-
digde. Met name het hernieuwd 
gezinsdenken, met nuances daaraan 
verbonden door hen verdedigd, heeft 
onze hartelijke instemming. Wij 
danken hen voor deze en andere 
fundamentele beschouwingen. 

De fractie van de SGP wil nog een 
stap verdergaan. Wij blijven verwijzen 
naar de zegenrijke dimensie die 
verbonden is aan de gehoorzaamheid 
aan Gods Woord en Wet. Dat geldt 
overigens voor alle samenlevingsver-
banden. 

Ik heb niet voldoende spreektijd 
over om nog diep op allerlei zaken in 
te gaan. Daarom nog enkele korte 
opmerkingen over zaken die voor ons 
van groot belang zijn. Ik kreeg geen 
antwoord op mijn vraag over enkele 
voorlichtingsfilms die op verzoek van 
WVC zijn gemaakt en waarin uitdruk-
kelijk wordt gevloekt. Daardoor wil 
men deze produkties in bepaalde 
delen van de samenleving nieten 
gebruik 

Dat kan toch niet de bedoeling zijn. 
Daarom vraag ik dringend de toezeg-
ging, dat dit euvel in produkties die 
op instigatie van WVC worden 
gemaakt, wordt voorkomen. 

Mijn fractie is verbaasd over de 
wijze van financieren van het onder-
zoek naar de mogelijkheid om de 
Olympische Spelen naar Nederland te 
halen. De Kamer kan daar via amen-
dering thans geen invloed op uitoefe-
nen. Bij een omstreden kwestie als 
deze lijkt mij dit wat oneigenlijk. Wij 
stellen andere prioriteiten, maar wij 
kunnen die nu niet duidelijk maken. 
Het gaat om de 1,25 min. De staatsse-
cretaris heeft gezegd dat dit voor 1984 
wordt gefinancierd uit de post 
'incidenteel'. In 1985 zal het worden 
gedaan in het kader van de voorjaars-
nota. Dat laatste is dan een handvat. 
Die kans zullen wij bij leven en welzijn 
niet voorbij laten gaan. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De eerste termijn van dit 

begrotingsdebat is door vrijwel 
iedereen aangegrepen om filosofieën 
ten beste te geven, vooral op het 
thema: Brinkman, gezinsminister. De 
minister heeft op zijn beurt de kans te 
baat genomen, in de Kamer zijn ook 
elders gedane uitspraken toe te 
lichten en, om zo te zeggen, van een 
totale visie te voorzien. Het stoort ons 
buitengewoon dat voor zover wij 
kunnen gadeslaan, niet alleen de 
minister, maar ook andere sprekers in 
deze discussie twee zaken door elkaar 
halen. 

In eerste instantie gaat het om het 
gezin versus andere samenlevingsver-
banden. Hierbij gaat het om een vrije 
keuze, zoals ook de minister heeft 
gezegd. Cruciaal is in de huidige tijd 
de erkenning van de gelijkwaardige 
en vrije positie van de vrouw hierin. 
Deze erkenning, die ook van de 
minister is gekomen, ervaren wij als 
positief. Wij nemen aan dat zijn visie 
op deze wijze aangevuld, in toekom-
stige toespraken en interviews een rol 
speelt. 

Verder gaat het echter om de 
waarde van nabije en directe relaties 
voor kinderen en jongeren in verband 
met zekerheid en geborgenheid voor 
een stabiele en liefdevolle ontwikke-
ling. Het is ons een lief ding waard, 
als deze twee zaken in dit debat niet 
telkens door elkaar worden geklutst. 
Een gezin noch enig ander samenle-
vingsverband biedt garanties voor 
zekerheid en geborgenheid. Hierbij 
gaat het immers om de vraag hoe 
mensen in welke vorm dan ook 
kunnen en willen samenleven. 

De minister heeft gewezen op 
demografische ontwikkelingen: het 
percentage 65-plussers stijgt in tien 
jaar van 10 naar 27. Wij vinden 
het pijnlijk dat dit gegeven primair als 
financieel probleem wordt gezien. Het 
moet onzes inziens gaan om de 
positieve opgave, bejaarden volwaar-
dig aan de maatschappij te laten 
deelnemen. Dit wil zeggen: zo lang 
mogelijk een eigen bestaan te laten 
leiden, in alle opzichten. Dit moet de 
inzet zijn, niet de blikvernauwing die 
al snel het vertrekpunt neemt in de 
financiële consequenties, samenhan-
gend met het gebruik van voorzienin-
gen. 

Wij zijn het met elkaar eens over 
zorg op maat, zo dicht mogelijk bij de 
mensen. Hierom zal het in de komende 
tijd gaan, inhoudelijk en financieel. 
Het gaat om deze plaatsbepaling. 

Over de volwasseneneducatie is 
zojuist een en ander gezegd. De 
beleidsvraag die is opgeworpen naar 
de verantwoordelijkheid en de zorg 

van deze minister voor de verworven-
heden van zijn ministerie op het 
terrein van de volwasseneneducatie, 
is schriftelijk afgedaan. Ook wij 
vinden dit mager en teleurstellend 
voor de talloos velen die zich vanuit 
WVC sterk en druk hebben gemaakt 
voor een eigen invulling van de 
volwasseneneducatie. Wij hebben een 
inhoudelijke beschouwing over deze 
verworvenheden pijnlijk gemist in het 
advies van de heer Vonhoff over het 
beheer van de basiseducatie. 

In het schriftelijke antwoord wordt 
gewezen op twee verworvenheden 
van WVC, de laagdrempeligheid en de 
sociale vaardigheden. Wij hebben in 
eerste termijn enkele andere verwor-
venheden genoemd. Denkt u aan 
veelvormigheid, het niet stigmatise-
rende karakter van voorzieningen 
voor volwasseneneducatie in de sfeer 
van WVC, decentralisatie, het niet 
verzuilde aanbod en het aansluiten op 
eigen ervaring als methode van 
werken die zeer waardevol is gebleken. 

Het is ons dan niet voldoende dat in 
één zin wordt geschreven dat de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen heeft toegezegd dat 
hiervoor terdege ruimte zal blijven 
bestaan. Wij kunnen ons hierbij op dit 
moment weinig voorstellen. 

De beantwoording die wi j ten lange 
leste over de beeldende kunst hebben 
gekregen, is niet geheel bevredigend 
en ook niet geheel volledig. Allereerst 
noem ik het punt van de Stichting 
vrouwen in de beeldende kunst. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello heeft in het debat van 
verleden week maandag gezegd dat 
overleg zou worden gevoerd vóór 
deze begrotingsbehandeling. Dat is 
kennelijk niet gebeurd. Moeten wij 
vrezen dat er nu weer iets tussen wal 
en schip zal vallen? 

Wij zijn toch niet gerust op de 
besteding van de BK-gelden. Inmiddels 
is het duidelijk geworden dat zij wel 
zullen worden uitgegeven, maar het is 
de vraag of zij terecht zullen komen 
op de plek waar zij terecht moeten 
komen. Ik vind dat de Kamer dit in 
onderlinge samenhang moet kunnen 
beoordelen. Daarbij doet zich het 
probleem voor van de evaluatie van 
de verschillende elementen van het 
beeldende kunsten-beleid, waarover 
ik al in eerste termijn heb gesproken. 
Hierover leg ik de Kamer graag een 
motie voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ernsting, 
Beinema, Niessen, Willems en 
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Voorzitter 

Lankhorst wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de nieuwe instrumen-
ten van het beeldende-kunstenbeleid 
van het ministerie van WVC van 
belang zijn voor de directe inkomens-
vorming van beeldende kunstenaars; 

constaterende, dat door dit belang 
een relatie bestaat met reeds gereali-
seerde en voorgenomen bezuinigin-
gen in de Beeldende-Kunsten-Rege-
ling; 

dringt er bij de regering op aan, een 
eerste, voorlopige evaluatie van de 
verschillende instrumenten van het 
beeldende-kunstenbeleid, met name 
wat betreft de mate van realisatie van 
directe inkomensvorming van beel-
dende kunstenaars, in het eerste 
kwartaal van 1985 te doen plaatsvinden 
en de Kamer daarover te rapporteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 118 (18600-XVI). 

De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Op de vraag van de heer 
Beinema over de dansers is wel een 
schriftelijke reactie gegeven. Mijn 
aanvullende vraag wat er nu precies 
zal gebeuren met de motie-Schreuders 
over de afvloeiingsregeling is niet 
beantwoord. Graag krijg ik dat 
antwoord alsnog. 

Over het Nederlands Centrum voor 
Buitenlanders heeft collega Willems 
in eerste termijn een vraag gesteld, 
die ook niet is beantwoord. Tijdens 
het mondeling overleg in juni is 
gezegd dat een bezuiniging van een 
half miljoen gulden toereikend zou 
zijn. De minister heeft toen gezegd dat 
er nog overleg zou volgen, en dat de 
begrotingsbehandeling een prima 
tijdstip zou zijn om hierop terug te 
komen. Ik nodig hem nu dringend uit 
om dat te doen. Wat heeft het overleg 
opgeleverd? Kunnen wij op deze wijze 
met elkaar verder? 

Wij zijn de staatssecretaris erkente-
lijk voor zijn reactie op onze suggestie 
voor de voorbereiding van de vierde 
en de vijfde mei, met name wat de 
noodzaak betreft, daaraan middels 
veelvormige informatie uitdrukkelijk 
aandacht te besteden. Wij wachten 
nadere informatie af. Ik neem aan dat 
het overleg daarover zal voortgaan. 
Wij hopen dat wij daarover begin 
volgend jaar nadere informatie zullen 
krijgen om te bezien of wij op een 
goede manier de voorbereidingen van 

de vierde en de vijfde mei kunnen 
aanvangen. 

Gisteren hebben wij gedebatteerd 
over de Anne Frank Stichting. Voor 
velen is dat debat onbevredigend 
geweest, omdat er zaken zijn blijven 
liggen waarover de Kamer naar ons 
oordeel geen twijfel mag laten 
bestaan. Het gaat dan om de waarde-
ring voor de activiteiten van de Anne 
Frank Stichting, die ook tot uiting is 
gebracht in het amendement dat is 
ingediend om een bezuiniging op de 
Anne Frank Stichting ongedaan te 
maken. Na gisteren zeg ik dat er meer 
nodig is dan dat. De Kamer zal ook 
een inhoudelijke uitspraak moeten 
doen over de activiteiten van de Anne 
Frank Stichting. Daarover dien ik een 
motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ernsting, 
Worrell, Krajenbrink, Willems en 
Lankhorst wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de uitlatingen van 
staatssecretaris Ploeg over de Anne 
Frank Stichting een smet hebben 
geworpen op de reputatie en de 
activiteiten van deze instelling; 

spreekt uit, dat de activiteiten van de 
Anne Frank Stichting van groot 
belang zijn voor het optreden tegen 
verschijnselen van racisme, fascisme 
en anti-semitisme, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 120 (18 600-XVI). 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! In mijn eerste termijn zei ik 
dat ik de indruk had dat de minister 
oprecht bezorgd was over de gevolgen 
van een verregaande individualisering 
en het uiteenvallen van primaire 
leefverbanden. Na zijn antwoord 
twijfel ik daaraan. Dat spijt mij 
oprecht. Waarom kan de minister niet 
eenvoudig zeggen dat een versterking 
van primaire leefverbanden gewenst 
is, en dat daarbij gezinnen, andere 
samenlevingsverbanden en alleen-
staanden alle een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren, ieder met hun eigen 
mogelijkheden en hun eigen waarde? 
Waarom legt hij toch steeds de 
nadruk op het gezin, en waarom rept 
hij met geen woord over de nieuwe 
sociale bewegingen? 

Na de beschuldiging van Staatsse-
cretaris Ploeg aan het adres van de 
Anne Frank Stichting ben ik benieuwd 
naar de reactie van de Minister van 
WVC. Wil hij het kabinetsstandpunt 
over de Anne Frank Stichting eens 
toelichten? 

De weigering van de Minister om 
criteria te ontwikkelen voor de korting 
op de landelijke instellingen heeft 
geleid tot een complete chaos. 

Ik kan althans weinig samenhang 
onderkennen tussen de verschillende 
ingediende amendementen. Door de 
vrij willekeurige dekkingsvoorstellen 
wordt het straks bij de stemming een 
lot uit de loterij voor de verschillende 
instellingen. Voldoet dat dan aan het 
rechtvaardigheidsbeginsel van de 
minister? Als de Kamer op deze wijze 
te werk gaat, aanvaardt de minister 
die keuze dan voor de volgende 
jaren? Zo ja, dan ben ik benieuwd hoe 
hij dat zonder criteria inhoudelijk wi l 
verdedigen. 

Overigens stelde de minister in 
eerste termijn, dat hij onderzoek heeft 
verricht naar de mate van bureaucrati-
sering van de verschillende instellin-
gen. Is dat onderzoek in samenwerking 
met de instellingen en met alle 
beleidsafdelingen van het ministerie 
verricht? Kan de Kamer het resultaat 
van het onderzoek krijgen? 

De fractie van de PPR ziet maar één 
uitweg uit deze chaos. De Kamer trekt 
de amendementen in en de minister 
maakt alsnog zijn huiswerk af zodat 
verantwoorde besluitvorming kan 
plaatsvinden. 

Moet ik uit het antwoord inzake de 
toneelgroep Maccus opmaken, dat het 
verhuizen van een toneelgroep een 
passende maatregel wordt gevonden? 
Is dat een nieuwe invulling van het 
oudere begrip spreidingsbeleid? 

Nu het Europees satellietprogramma 
weer voor één jaar is uitgesteld, lijkt 
het mij niet nodig daarvoor elk jaar f 7 
min. te blijven reserveren. Dat 
gebeurt nu al sinds 1983. Mede gezien 
de relatie die de minister terecht 
gelegd heeft tussen het mediabeleid 
en de democratie, stel ik voor de 
gelden ten goede te laten komen aan 
regionale en lokale omroepinitiatieven. 

Van de staatssecretaris heb ik nog 
een antwoord te goed over de 
financiering van devoorbereidingskos-
ten van de Olympische Spelen. 

Inzake het betaalde voetbal hoopte 
ik dat de staatssecretaris recht op het 
doel zou afgaan met betrekking tot de 
democratisering en het vergoedingen-
stelsel. Hij is nu echter weer aan het 
pingelen op de m2. Dat levert voor de 
zich met alle middelen verdedigende 
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KNVB geen doelrijke kansen op. Wij 
krijgen toch geen herhaling van het 
zwalkend olympisch beleid? 

Overigens is de fractie van de PPR 
al sinds het kabinet-Den Uyl van 
mening dat de volwasseneneducatie 
niet onder het Departement van 
Onderwijs moet worden gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
zou ik graag twee moties willen 
indienen. 

Moties 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het Europese 
satellietprogramma niet eerder dan in 
1986 zal beginnen; 

overwegende, dat voor deelname aan 
dit Europese programma sedert 1983 
jaarlijks f7 miljoen wordt gereser-
veerd; 

van oordeel, dat een financiële 
stimulans voor de talrijke initiatieven 
op het gebied van lokale en regionale 
omroep dringend gewenst is; 

verzoekt de regering, tot 1986 de voor 
het Europese programma gereserveer-
de middelen te gebruiken voor 
stimulering van initiatieven van lokale 
en regionale omroep, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 121 (18600-XVI). 

De Voorzitter: Doordeleden Lankhorst 
en Mik wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat bij de herschikkings-
operatie, waarbij de rijkssubsidies aan 
op landelijk niveau functionerende 
organisaties en adviesraden worden 
verminderd, geen afweging heeft 
plaatsgevonden op inhoudelijke 
argumenten; 

overwegende, dat door deze herschik-
kingsoperatie vele - vooral kleine -
organisaties wezenlijk in hun functio-
neren worden belemmerd of soms 
zelfs in hun bestaan worden bedreigd; 

verzoekt de regering, af te zien van de 
herschikkingsoperatie in de huidige 
opzet en zodanige criteria te ontwikke-

len dat een afweging op inhoudelijke 
wijze kan plaatsvinden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 122 (18 600-XVI). 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister en de 
staatssecretaris voor hun beantwoor-
ding. Met veel belangstelling heb ik 
ook geluisterd naar hun inleidende 
beschouwingen. Hun aanpak verdient 
navolging. Op die manier komt in 
ieder geval een bepaalde beleidsvisie 
op tafel. 

Ik wil wel graag enige opheldering 
van de minister over zijn uitspraak dat 
hij niet streeft naar het herstel van het 
gezin oude stijl. Welk gezin en welke 
waarden staan de minister nu precies 
voor ogen? Kan de minister ook 
duidelijk maken hoe je achter het 
emancipatiebeleid van dit kabinet 
kunt staan en daarmee achter de 
sterke individualiseringstrend en dan 
tegelijkertijd kunt pleiten voor het 
gezin? Dat is naar mijn mening een 
onmogelijkheid. Het gezin als samen-
levingsverband functioneert pas goed 
als er ook gezagsverhoudingen zijn 
tussen man en vrouw en tussen 
ouders en kinderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Helaas is 
een aantal voor mij belangrijke 
vragen onbeantwoord gebleven. 
Tijdgebrek noopt mij tot telegramstijl. 
Confessionele instellingen in het 
maatschappelijk werk komen als 
gevolg van decentralisatie in de knel. 
Wat wil en kan de minister daaraan 
doen? Is hij bereid op korte termijn 
een algemene maatregel van bestuur 
uit te vaardigen met betrekking tot 
volume en kwaliteit van het algemeen 
maatschappelijk werk, conform artikel 
22, lid 3 en lid 4 van de rijksbijdrage-
regeling maatschappelijke dienstverle-
ning? Die mogelijkheid heeft hij 
immers! 

Landelijke organisaties worden 
volgens de minister nog altijd gelijke-
lijk gekort op bureaukosten. Is die 
generieke maatregel terecht, vroeg ik. 
Is enige differentiatie naar werksoort 
mogelijk? Daardoor kan misschien 
een meer bevredigend beleid worden 
gevoerd dan nu wordt voorgestaan. 

Ik heb gewezen op de fatale ontwik-
kelingen voor bij voorbeeld Teen 
Challenge in Haarlem. Door die 
ontwikkelingen dreigt het gevaar dat 
heilzame hulp aan drugsverslaafden 
moet worden gestaakt. 

Hoe verklaart de minister voorts het 
wispelturige beleid met betrekking tot 
de stichting spel- en opvoedingsvoor-
lichting? Ingezet beleid, dat ook door 
het Departement van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur is gestimuleerd, 
wordt hiermee doorkruist. 

Mijnheer de Voorzitter! Het euthana-
sievraagstuk heeft door de uitspraak 
van de Hoge Raad een nieuwe 
dimensie gekregen. Kan de minister 
de staatscommissie tot grote spoed 
manen en kan hij garanderen dat het 
kabinet eind 1985 met een standpunt-
bepaling komt? Het zou rampzalig zijn 
als er voor het eind van de kabinetspe-
riode geen besluitvorming op dit zo 
fundamentele punt is. 

Tot slot wil ik nog iets zeggen met 
betrekking tot de jeugdwerkloosheid. 
Is de minister met mij van mening dat 
voor alles de jeugd een eigen verant-
woordelijkheid heeft bij het zoeken 
naar werk? Hoe verklaart hij het, dat 
het voor diverse instanties - ik noem 
in dit verband de verpleging en de 
ziekenzorg - zo moeilijk blijkt te zijn 
voor jongeren openstaande vacatures 
vervuld te krijgen? . 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank beide bewindslie-
den voor hun beantwoording. Ik heb 
de indruk dat de discussie over de 
positie van huwelijk en gezin een 
geforceerd karakter heeft. Dit is niet 
alleen vandaag het geval, maar dat is 
al lang zo. 

In het Burgerlijk Wetboek wordt het 
aangaan van het huwelijk geregeld. 
Daarmee wordt dan niet een samenle-
vingsvorm aan iemand opgelegd. Wel 
worden daarmee regels gesteld over 
een zaak die vanouds, en naar mijn 
mening vanaf de schepping, aanwezig 
is en die reeds erkenning vond. Zij 
vindt ook haar weerslag in de door 
mij reeds eerdergenoemde universele 
verklaring van 1948 en in de verdragen 
van New York van 1966. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de heer Schutte op 
dit punt toch nog een vraag stellen. 
Erkent de heer Schutte dat een familie 
in Afrika gedefinieerd kan worden als 
'vier vrouwen'? Dat zou namelijk 
betekenen dat zijn definitie van het 
gezin ook in dit licht in de beschou-
wingen moet worden betrokken. 

De heer Schutte (GPV): Zeker, op dit 
aspect had ik ook nog willen ingaan. 
Ik wijs in dit verband op de stukken 
over de ratificatie van het Verdrag van 
New York. Die ratificatie door ons 
land heeft plaatsgevonden onder de 
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verantwoordelijkheid van het kabinet-
Den Uyl. In de stukken hierover kan 
men terugvinden dat het begrip 
'gezin' in elk land een eigen invulling 
krijgt. Ik erken ook volmondig dat dit 
het geval is. 

De heer Van der Stoel was destijds 
voor Nederland de eerste onderteke-
naar. In de stukken kan men terugvin-
den dat zoals de omschrijving is 
toegespitst voor de Nederlandse 
samenleving, zij voor de betrokken 
ondertekenaars geen bezwaar 
ontmoet, al stonden zij daarom nog 
niet afwijzend tegenover andere 
samenlevingsvormen. Er wordt 
geconcludeerd: dat het gezin de basis 
van onze samenleving vormt en als 
de belangrijkste groep voor het 
individu moet worden beschouwd, 
onderschrijven wi j gaarne. Dat was 
1977 met Minister Van der Stoel als 
eerste ondertekenaar. 

Dit laat onverlet hetgeen de heer 
Worrell zegt. 

Natuurlijk, er kan sprake zijn van 
andere samenlevingsvormen, die ook 
bescherming behoeven. Dat wordt 
ook in de stukken gezegd. Ook de 
alleenstaanden en hun positie 
behoeven bescherming. Dat blijft 
gelden. De aangehaalde conclusie 
werd echter door deze minister 
onderschreven. Ik wilde deze conclusie 
graag nog een keer aanhalen, omdat 
ik in het debat van de zijde van de 
regering dezelfde visie heb geproefd. 

Kortom, laten wij niet zo benauwd 
doen, maar laten wij hier rustig en 
ongegeneerd spreken over het gezin 
als de hoeksteen van de samenleving. 

De heer Worrell (PvdA): Ik zou het 
gewoon fatsoenlijk willen doen. 

De heer Schutte (GPV): Ja, inderdaad 
beamen wat er in de wet staat. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Schutte kon met 
deze opmerkingen komen omdat nu 
juist in het internationale verdrag in de 
definitie van het gezin mede gedefini-
eerd wordt wat de jurisprudentie en de 
rechtsgang in de verschillende landen 
is. De universele verklaring impliceert 
niet dat er alleen maar kan worden 
gesproken van 'het' gezin. Andere 
samenlevingsvormen worden namelijk 
niet uitgesloten. De definitie in het 
verdrag is ruim en daarom kon destijds 
de heer Van der Stoel met de aange-
haalde conclusie komen. 

Dat heb ik alleen maar beweerd. Ik 
dank de heer Schutte voor zijn goede 
bijdrage. Zo hij het met mij eens is, 
kan in de verschillende gevallen van 
een normale rechtsvorm sprake zijn. 

Dat vinden wij van belang, ook met 
het oog op de universele verklaring 
van de rechten van de mens. 

De heer Schutte (GPV): Zeker, 
mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
toch nog even terug op het citaat in 
de memorie van antwoord. De vraag 
van DS'70 was destijds of men niet 
beter kon spreken over het individu 
en of het niet beter was daarvan uit te 
gaan. Vervolgens kon men daarop 
dan het een en ander baseren. 
Minister Van der Stoel vond echter 
dat zo iets niet aan de orde was en dat 
dat niet moest gebeuren. Vervolgens 
zegt hij wat ik zo juist heb geciteerd. 
Men kan dus ronduit spreken over het 
gezin als de basis van de samenleving. 
De slotconclusie is dan dat daarmee 
nog niet is gezegd dat elke andere 
samenlevingsvorm dan het gezin niet 
voor bescherming in aanmerking 
komt. Dat is wel nodig, zo heb ik reeds 
betoogd. Men kan dus rustig zeggen 
dat het gezin en de andere samenle-
vingsvormen bescherming behoeven. 

De heer Dijkstal (VVD): Volgens u is 
het gezin toch het belangrijkste en zijn 
andere samenlevingsvormen minder 
belangrijk. 

De heer Schutte (GPV): Ik citeerde de 
heer Van der Stoel. Hij spreekt over 
het gezin als belangrijkste vorm van 
samenleving. Hij constateert dat er 
ook andere vormen bestaan. Ik ben 
het met hetgeen hij in 1977 stelde 
eens, dat de andere samenlevingsvor-
men ook bescherming behoeven 
zonder deze echter aan het gezin 
gelijk te stellen. 

De heer Dijkstal (VVD): U onderschrijft 
wat de heer Van der Stoel heeft 
gezegd. U vindt het gezin dus de 
belangrijkste vorm en andere vormen 
minder belangrijk. 

De heer Schutte (GPV): Ik ben met 
deze redenering in goed gezelschap. 

Mevrouw Lucassen-Stauttener (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Het gezin is 
dus de belangrijkste vorm van 
samenleving. Bedoelt de heer Schutte 
dit kwantitatief of kwalitatief? 

De heer Schutte (GPV): Zowel 
kwantitatief als kwalitatief gezien, is 
het gezin de belangrijkste vorm. 

De vergadering wordt enkele minuten 
geschorst. 

D 
Minister Brinkman: Voorzitter! Ik ben 
de leden van dit Huis formeel, maar 
vooral materieel erkentelijk voor 
hetgeen zij naar voren hebben 
gebracht in het debat, zowel ten 

aanzien van hoofdlijnen in hun 
betoog, als ten aanzien van zaken 
minder dan hoofdlijnen, maar desal-
niettemin kennelijk ook van belang. Ik 
wil in betrekkelijk willekeurige 
volgorde proberen een antwoord te 
geven op de nader gestelde vragen. 

Eén punt wil ik er uitlichten, omdat 
dit, als ik het goed geturfd heb, alle 
afgevaardigden opnieuw naar het 
spreekgestoelte heeft gebracht. Dit is 
het punt van de verschillende samen-
levingsverbanden in ons land. Ik stel 
voorop dat ik er niet op uit ben om op 
dit punt te polariseren. Ik neem kennis 
van de mogelijke veranderingen in 
het denken van de Partij van de 
Arbeid. Collega Korthals Altes zegt 
deze week in de Haagse Post iets over 
hetgeen hierover in de loop der jaren 
in liberele kring aan gedachten is 
ontwikkeld. Dit artikel is dus kennelijk 
om diverse redenen lezenswaardig. Ik 
wil mijn opvatting hiernaast plaatsen. 

De leefgemeenschap waarin 
mensen verkiezen te leven, is in 
discussie. Velen in christen-democra-
tische kring ervaren deze ontwikkeling 
als een bedreiging van gezin en 
huwelijk. Toch staat niet zozeer de 
betekenis, het functioneren van het 
gezin ter discussie, maar veel meer 
het huwelijk als exclusieve uiterlijke 
verschijningsvorm van het met 
anderen leven in geborgenheid, liefde 
en onderlinge zorg. Huwelijk en gezin, 
als uitdrukking van het in geborgen-
heid, liefde en onderlinge zorg willen 
leven, zijn in de benadering van velen 
van bijzondere betekenis, zeker ook 
gelet op overwegingen van opvoeding 
en vorming van kinderen. Dit betekent 
evenwel niet dat de overheid als 
hoedster van de publiekelijke gerech-
tigheid bepaalde samenlevingsvor-
men boven andere of boven alleen-
staanden zou mogen begunstigen. 
Andere leefgemeenschappen dan het 
gezin, die evenzeer duurzaam zijn en 
waarin de partners de verantwoorde-
lijkheid voor elkaar aanvaarden, 
behoeven rechtsbescherming van 
overheidswege. Zij behoren met het 
gezin vergelijkbare rechten en 
plichten te krijgen. De overheid zal 
daarom meer dan thans haar beleid 
mede moeten afstemmen op de 
positie van mensen in een samenle-
vingsverband, ook op sociaal en 
fiscaal terrein en op werkgelegenheids-
en volkshuisvestingsterrein. 

Op grond van zijn lichamelijk en 
geestelijke onrijpheid heeft het kind 
bijzondere bescherming nodig, opdat 
het zich goed kan ontwikkelen. Het 
behoort op te kunnen groeien onder 
de zorg en verantwoordelijkheid van 
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zijn ouders. Indien dit onmogelijk of 
onwenselijk is, draagt de overheid 
zorg voor een vervangend opvoedings-
milieu dat nauw aansluit op een 
gezinssituatie. Geluk en ongeluk 
komen overal voor, in gezinnen en 
elders. Dit is mijn standpunt. 

De heer Willems (PSP): Voorzitter! Er 
is kort geleden een debat geweest in 
de Kamer over de nota seksueel 
geweld. Daarin is uitvoerig door veel 
fracties, maar ook door de regering 
erkend dat juist in het gezin, omdat 
het zo'n beschermde sfeer is en zo'n 
afgesloten eenheid is, de ernstigste 
zaken voorkomen. Dat gebeurt niet op 
kleine schaal, maar op grote schaal. 
Dit doet ons beseffen dat juist de 
beschermdheid van het gezin voor de 
kinderen, maar ook soms voor de 
ouders een buitengewoon onveilige 
situatie is. Vanuit het overheidsbeleid 
proberen wij daar juist invloed op te 
krijgen en te inventariseren wat de 
problematiek is. De minister kan deze 
zaak dus niet afdoen met de opmerking 
dat het gezin noodzakelijk is voor 
kinderen. Blijkbaar is het gezin in een 
aantal gevallen juist heel gevaarlijk 
voor kinderen. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Ik weet 
niet waarmee de heer Willems zijn 
stelling kan onderbouwen. Kennelijk 
heeft hij munitie. Misschien kan hij 
mij deze eens geven, zodat ik die kan 
bestuderen. Ik heb binnen en buiten 
de Kamer één- en andermaal aandacht 
gevraagd voor het feit dat ervoor 
opgepast moet worden dat in het 
gezin in een zodanige gezagsverhou-
ding geleefd wordt dat de vader, de 
moeder of een oudere boven een 
jongere met geweld moet proberen 
zijn of haar zin te krijgen. 

Net zozeer als in algemene zin de 
overheid terughoudend moet zijn met 
het inzetten van politie te paard om 
haar gezag af te dwingen, moeten ook 
de ouders in het gezin voorzichtig te 
werk gaan. Dat neemt niet weg, dat 
het bij ti jd en wijle best nuttig kan zijn 
om de opvoeding met niet al te zachte 
hand gestalte te geven. Ontsporingen 
op dit punt moeten worden terugge-
drongen. Dat is de kern van het 
kabinetsbeleid. 

De heer Willems (PSP): Het is zo 
gemakkelijk om van buitenaf te 
zeggen dat er met harde hand moet 
worden opgevoed. Het blijkt dat juist 
in het gezin heel veel ontsporingen 
voorkomen, bij voorbeeld verkrachtin-
gen. Staatssecretaris Kappeyne van 
de Coppello heeft dat in haar nota 

uitdrukkelijk erkend. Uit de oproep om 
binnen het gezin met strakke hand op 
te treden, komen onaanvaardbare 
situaties voort. 

Mevrouw Groenman (D'66): Als het 
gezin tekort schiet als een warm 
milieu voor kinderen, zou de overheid 
die zorg kunnen overnenem, aldus de 
minister. 

Ik heb een vraag gesteld over de 
preventie in dit opzicht, waarbij ik heb 
gedacht aan allerlei gewone vormen 
van kinderopvang. 

Minister Brinkman: Ik ben pas aan het 
begin van mijn betoog. Na het 
neerleggen van de grote lijn, zal ik 
zeker nog toekomen aan de vraag van 
mevrouw Groenman. 

Voorzitter! De ombuigingen op de 
landelijke organisaties hebben 
algemene aandacht gekregen. Het 
parlement stelt de begrotingswet 
vast. Het instrument van het parlement 
om voorstellen van bewindslieden te 
wijzigen, is dat van het amendement. 
In dit geval is een groot aantal 
amendementen ingediend, vooral met 
betrekking tot de herschikking 
landelijke organisaties. Uit het grote 
aantal zou men snel de indruk kunnen 
krijgen dat deze Kamer en de bewinds-
lieden het diepgaand oneens zijn over 
die operatie. 

Ik hecht eraan die eventuele indruk 
resoluut weg te nemen. De gedachte 
achter de operatie 'minder bureaucra-
tie, zo nodig taakstellend opgelegd' 
wordt in den brede ondersteund. Ik 
vind dat een belangrijk politiek feit. 
Des te indringender komt dan de 
vraag naar voren naar het waarom 
van al de amendementen. Aanvaar-
ding van alle amendementen zou 
ertoe leiden dat een groot aantal, 
bijna 100, van de genoemde instellin-
gen ontzien zou worden. 

De staatssecretaris en ik zijn 
teleurgesteld over het grote aantal 
amendementen en niet omdat wij van 
nature snel zijn teleurgesteld. Wij 
kunnen niet begrijpen dat er aan de 
ene kant ten principale steun is voor 
onze gedachten, terwijl aan de andere 
kant de vertaling van de voornemens 
zo moeilijk verloopt. Uiteraard hebben 
alle organisaties een bijzondere 
argumentatie, heel wel verdedigbaar. 
Juist omdat elke organisatie bijzonder 
is, is het verstandiger een algemene 
lijn aan te houden. 

Ook namens de staatssecretaris doe 
ik derhalve nogmaals een dringend 
beroep op de Kamer om de consequen-
ties van een principiële steun voor de 
operatie te aanvaarden. Dat betekent, 
hoe pijnlijk soms ook, een generale 
korting op ongeveer 280 instellingen. 

Ik ben realist genoeg om te beseffen 
dat uiteindelijk ook de knikkers 
belangrijk zijn. Dat brengt mij op de 
dekking van de amendementen. 

Verleden week heb ik de Kamer per 
brief laten weten de aangegeven 
dekking vaak hoogst ongelukkig te 
vinden. Er is mij om een beleidsoordeel 
gevraagd en ik heb dat gegeven. Dat 
heeft een diepere achtergrond dan het 
willen beschermen van het departe-
ment zelve. De Kamer stelt voor 
beleidsuitgaven te verhogen ten laste 
van niet-beleidsuitgaven. U zult het 
mij niet euvel duiden dat ik dat de 
weg van de minste weerstand vind. 
Een verlaging van het materiële 
budget is een vaker gevolgde weg. 
Die weg loopt eens dood. 

Wij hebben het dan over de vaste 
lasten: gas, licht, telefoon, schoon-
maak en de verbouwing van het 
ministerie om de samenhang te 
bevorderen. Bij aanvaarding van 
dergelijke amendementen komt het 
functioneren van het departement als 
een probleem op zich zelf naar voren. 
Mijn secretaris-generaal kan zich 
publiekelijk niet verdedigen, terwijl 
instellingen dit wel kunnen. U mag 
van mij aannemen dat de verleiding 
voor mijn secretaris-generaal zeer 
groot was. Mijn keuze is: meer beleid 
moet vertaald worden door minder 
beleid elders. 

Om die reden kan ik ook meer 
begrip opbrengen voor amendemen-
ten ten laste van het budget 'internati-
onale betrekkingen'. Begrijp mij goed, 
niet omdat ik die afweging inhoudelijk 
zou ondersteunen, maar omdat het in 
ieder geval een beleidskeuze is. 

Ik wil de Kamer zo dadelijk graag 
nog eens mijn argumenten geven om 
de op Internationale betrekkingen 
betrekking hebbende amendementen 
te ontraden. Waar het mij om gaat is 
dat ik de Kamer dringend vraag, voor 
de handhaving van de ingediende 
amendementen te zoeken naar een 
alternatieve, meer beleidsmatige 
dekking dan wel de beperking van de 
bureaucratische tendensen in onze 
samenleving op een andere manier 
financieel te vertalen. 

De heer Worrell (PvdA): De minister 
heeft volstrekt gelijk als hij zegt, dat 
wij het zouden hebben over het beleid 
bij de herstructurering. Dat beleid is 
echter nog nooit in de begroting 
geformuleerd. 

De minister spreekt over vaste 
lasten. Hebben de landelijke instellin-
gen die vaste lasten niet? Hoe kunnen 
zij die opvangen? 

De minister maakte aardige opmer-
kingen voor de loge maar ik wijs hem 
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erop, dat zijn secretaris-generaal in de 
NRC publiekelijk heeft aangegeven 
hoe naar zijn mening het departement 
moet worden georganiseerd. Hij kan 
zich hier inderdaad niet verdedigen 
maar in de NRC heeft hij uitdrukkelijk 
zijn visie weergegeven. Als de 
minister de landelijke instellingen 
kortingen van 10% op de materiaalkos-
ten oplegt, is het niet meer dan billijk 
dat de regering het voorbeeld geeft. 
Als zij meent dat het daar kan, kan bij 
haar ook worden bezuinigd. Dan zijn 
er posten die kunnen worden verlaagd. 
Het zou de minister sieren als hij de 
lasten niet alleen legde bij anderen 
maar ook bij zijn eigen departement. 

Minister Brinkman: Dat gebeurt 
ook. De heer Worrell weet dat het 
departement een 4 x 2% personele 
beperking zich laat welgevallen. Hij 
weet evenzeer, dat de landelijke 
organisaties een aantal jaren achtereen 
niet op hun subsidie zijn gekort. Hij 
weet ten slotte, dat de 10%-operatie 
niet alleen is beargumenteerd met 
eventuele kortingen op de materiaal-
post. Ik werp zijn opmerkingen dus 
verre van mij, niet omdat ik onaardig 
wil zijn tegen de heer Worrell - hij 
bedoelt het uiteraard constructief -
maar omdat hij zijn argumentatie niet 
staande kan houden. 

Natuurlijk kan mijn secretaris-gene-
raal zich in couranten of anderszins 
uitdrukken. Het gaat er hier om dat wij 
een politiek debat houden in de 
volksvertegenwoordiging. 

Daar kan de eerstverantwoordelijke 
voor het beheer van het departe-
ment, de secretaris-generaal, zich niet 
verantwoorden. Dat doet de minister. 
Hij probeert beleidskeuzen aan het 
departement voor te leggen. 

De heer Leerling (RPF): Ik volg de 
minister in zijn beleid om te komen 
tot kortingen op de bijdragen aan de 
landelijke organisaties. Ik vraag mij 
echter af, of de maatregelen die zijn 
afgekondigd niet wat onverhoeds zijn 
en geen verstrekkende gevolgen 
kunnen hebben. Ik heb een voorbeeld 
genoemd, namelijk Teen Challenge in 
Haarlem, een opvangcentrum voor 
drugsverslaafden. Op een post van 
f64.000 voor 1985 moet, als de 
minister zijn plannen doorzet, een 
bedrag van f 41.800 worden bezuinigd. 
Dat is de doodssteek. Is dat verant-
woord? 

Minister Brinkman: Ik heb de getallen 
niet in het hoofd. 

De heer Leerling (RPF): Ik heb de 
staatssecretaris de vorige week 

dezelfde brief overhandigd die ik nu in 
handen heb. 

Minister Brinkman: Mogelijk zijn er 
twee rechtstitels voor bezuiniging in 
het geval dat de heer Leerling aanduidt. 
In het kader van de herschikkingsope-
ratie waarover wij nu spreken kan een 
korting van hooguit 10% worden 
opgelegd. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik heb de 
minister op dit punt twee vragen 
gesteld. 

Minister Brinkman: Ik ben nog aan 
het begin van mijn betoog. Misschien 
krijg ik gelegenheid dat te vervolgen. 

De heer Lankhorst (PPR): Dan wacht 
ik af of zij worden beantwoord. 

Minister Brinkman: Ik wil eerst graag 
nog een poging doen om de indieners 
van de amendementen ten laste van 
de post Internationale betrekkingen 
het belang dat ik hecht aan die 
beleidsintensivering duidelijk te 
maken. 

Er zijn drie overwegingen. In de 
eerste plaats is sprake van een 
vestzak-broekzakeffect. In de tweede 
plaats wijs ik op het culturele belang 
van de internationale betrekkingen en 
in de derde plaats is ereen economisch 
effect van geïntensiveerde culturele 
betrekkingen. 

Wat het eerste betreft wijs ik erop, 
dat een aantal instellingen die de 
indieners wensen te ontzien ten 
nauwste zijn betrokken bij hetzogehe-
ten clusterbeleid, dat in de bilaterale 
samenwerking wordt ontwikkeld. Ik 
wijs op de betrokkenheid van het 
Nederlands Theaterinstituut bij de 
recente manifestaties in Berlijn en 
Athene. Doorvoering van de wijzi-
gingsvoorstellen zou betekenen, dat 
moet worden afgezien van een aantal 
grote manifestaties in het buitenland 
en dat het verder niet mogelijk is, 
samenwerking in projectmatige zin 
met die organisaties voort te zetten. Ik 
zou dat zeer hetreuren. Niet alleen 
wordt de culturele presentatie van 
ons land in het buitenland dan 
verzwakt, de broekzak zou ook wel 
eens lek kunnen blijken te zijn. 

Aan de andere kant ben ik bereid, 
de mogelijkheid te onderzoeken om 
op activiteitenbasis ook andere dan 
de genoemde instellingen daadwerke-
lijk te betrekken bij de organisatie en 
uitvoering van die internationale 
manifestaties. Meer vanuit het 
kunstenbelang sprekend houd ik vast 
aan mijn stelling, die toch ook de heer 
Worrell niet zal aanvechten, dat kunst 
en wat daarmee samenhangt niet 
ophouden bij de landsgrenzen. 

De internationale betrekkingen 
leveren bij uitstek een instrument. op 
om cultuuruitingen van elders binnen 
onze grenzen te halen. Vergelijking, 
misschien zelfs competitie, kan 
kwaliteitsverhogend werken. In ieder 
geval wordt het aanbod rijker gescha-
keerd. Bij het uitgaande verkeer zijn 
direct kunstbeoefenaars betrokken. 
Ook daarvan wordt een professionele 
blikverruiming verwacht en in een 
aantal gevallen naambekendheid 
bevorderd. 

Sprekend over naambekendheid wil 
ik met nadruk erop wijzen, dat er 
positieve effecten zijn van met name 
de grootschalige manifestaties die 
elders de beeldvorming van ons land 
positief kunnen beïnvloeden. Het 
publicitaire effect daarvan draagt bij 
aan een Nederland-vriendelijk 
klimaat. Staatssecretaris Van der 
Reijden erkent dat evenzeer en ook 
Staatssecretaris Bolkestein is er ten 
volle van overtuigd. Het kan ten 
goede komen aan de Nederlandse 
exportbevordering en, afgeleid 
daarvan, ten goede aan de Nederland-
se werkgelegenheid. 

Er is ook een wisselwerking. 
Aansprekende manifestaties in 
Nederland komen ten goede aan het 
beeld van ons land als cultuurland, 
waarvan zoals dat ook is verwoord in 
de nota toeristisch beleid, een 
aanzuigende werking op bezoekers 
uitgaat. Naast de culturele sector in 
strikte zin profiteren daarvan ook 
Nederlandse toeristen-en dienstensec-
toren. Al met al is het cultureel van 
belang en is er sprake van voordeel 
voor de Holland b.v., iets waarvan ook 
het bedrijfsleven in toenemende mate 
overtuigd raakt. 

Over de door de heer Beinema 
genoemde vervolgnotitie moge ik nog 
opmerken, dat die uitkomt onder 
verantwoordelijkheid van de collega 
van Buitenlandse Zaken. Interdeparte-
mentaal overleg daarover is nagenoeg 
afgerond. 

Mijnheer de Voorzitter! Indien de 
Kamer er behoefte aan heeft in de 
eerste helft van het komende jaar een 
beleidsnotitie te ontvangen van de 
kant van mijn departement over de 
internationale aspecten van mijn 
beleid, dan ben ik uiteraard graag 
bereid, die notitie de Kamer toe te 
zeggen. 

Samenvattend op dit punt geef ik 
de indieners van het amendement 
dringend in overweging alternatieve 
dekking voor hun amendement te 
zoeken. Voor het overige neem ik aan, 
dat de indieners van het amendement 
ervan op de hoogte zijn, dat recentelijk 
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een aantal culturele verdragen is 
afgesloten. Ik noem bij voorbeeld die 
met India en Portugal. Dat zijn 
voorwaar toch overeenkomsten, 
waaraan wij ons als staat materiaal 
gebonden moeten weten en die we 
niet kunnen leeglaten. 

De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind de suggestie van de 
minister, dat wij alternatieve dekking 
moeten zoeken, wat goedkoop. Hij 
had beter eerder alternatieve dekking 
voor deze internationale culturele 
betrekkingen kunnen zoeken. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb mijn beleidskeuze 
gemaakt en ik hoop, dat het past bij 
de stand van de behandeling van de 
begroting, dat indien de Kamer het 
daarmee niet eens is, wat ik zou 
betreuren maar wat het goede recht 
van de Kamer is, zij een alternatieve 
dekking aangeeft. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De begroting is hier in 
behandeling. De minister heeft 
prioriteiten gesteld. Vervolgens heeft 
de Kamer prioriteiten gesteld. Wij 
hebben ons huiswerk dus gedaan. 
Misschien is het mogelijk, dat de 
minister nog in dit debat met een 
lijstje komt. Hij praat nu wel over 
alternatieven, maar is de begroting zo 
zwak, dat er allerlei gaten en alterna-
tieven in zitten? Ik dacht juist, dat elke 
post dusdanig was afgewogen, dat 
dat niet kon. Met pijn in het hart heb 
ik met collega's een aantal verande-
ringen moeten doorvoeren, die wij 
betreuren. Wij willen in ieder geval 
wel de prioriteiten aangeven voor het 
beleid, waar wij voor staan. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Worrell heeft 
inderdaad een aantal amendementen 
geformuleerd, waarin hij de dekking 
heeft aangegeven. Juist ook in die 
amendementen komt nogal wat 
dekking voor in de sfeer van de 
materiële artikelen van het departe-
ment. Indien hij inmiddels bezig is 
naar een alternatieve dekking te 
zoeken, dan zou daaruit kunnen 
blijken, hoezeer de oppositie construc-
tief is. Zo hoort het ook, want het gaat 
niet aan alleen met woorden te 
zeggen, dat het anders moet. De 
daden zie ik met buitengewone 
belangstelling tegemoet. 

Dan kom ik bij de beantwoording 
van een aantal andere opmerkingen. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet hieruit opmaken, 
dat de minister klaar is met zijn 

antwoord inzake de landelijke instellin-
gen. Ik vond het natuurlijk wel aardig, 
dat hij zei, dat niet geïnterrumpeerd 
behoefde te worden omdat hij later 
nog antwoord zou geven, maar dat 
heb ik in eerste termijn ook gehoord 
en het is dan wel lastig als het 
antwoord niet komt. 

Minister Brinkman: Ik ga nu spreker 
voor spreker antwoorden en dan kom 
ik ook bij u. 

De heer Lankhorst (PPR): Dat houd ik 
scherp in de gaten. 

Minister Brinkman: Dat zou ik maar 
doen. 

De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou over de algemene 
lijn nog een vraag willen stellen. De 
minister begon met te zeggen, dat hij 
blij was met de brede steun in de 
Kamer voor de bezuiniging op de 
landelijke organisatie en even later 
sprak hij zijn grote teleurstelling 
erover uit, dat er honderd instellingen 
zijn die nu ontzien worden. 

Ik neem aan, dat hij vriendelijk heeft 
willen zijn en dat hij eigenlijk teleurge-
steld is vanwege het feit, dat die 
brede steun er in de Kamer niet is. Dat 
zou nog genuanceerd uitgelegd 
kunnen worden. Men zou kunnen 
zeggen, dat de Partij van de Arbeid 
niet in de regering zit en zich dus wat 
vrijer kan opstellen. Dan zou zijn 
teleurstelling zich met name op het 
CDA richten, waar zoveel amendemen-
ten vandaan zijn gekomen. 

Minister Brinkman: Voorzitter! Ik heb 
niet alleen vriendelijk willen zijn, ik 
ben ook vriendelijk. Ik ben echter ook 
heel serieus en zakelijk. Daarom heb 
ik mijn opvattingen verwoord zoals ik 
heb gedaan. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik denk dat iedere 
bewindsman, die twee derde deel van 
zijn voornemens binnenhaalt, erg 
enthousiast mag zijn. Duidelijk is, dat 
wij maar voor een derde deel wijzigin-
gen hebben willen aanbrengen. Ik zou 
dan ook de zegeningen tellen, die hij 
heeft binnengekregen, als ik de 
minister was. Wat het andere betreft, 
moet hij bezien hoe een en ander 
gerealiseerd kan worden. 

Wij hebben een aantal amendemen-
ten ingediend, omdat deze minister 
probeert op het terrein van welzijn en 
cultuur wat speerpunten naar voren te 
brengen. Wij hebben hem met dit 
speerpuntenbeleid willen helpen door 
te voorkomen dat organisaties, die in 
dat beleid een belangrijke rol spelen, 
worden gekort. Voorts staat ons in 

sommige situaties een grote herstruc-
turering te wachten. Ik denk dat het 
niet juist is, nu een aantal organisaties 
te korten, terwijl wij die over een of 
twee jaar moeten versterken. Wij 
hebben daarbij vaak te maken met 
kennis en ervaring, die je niet op een 
gegeven moment af kan breken en 
vervolgens weer kan terughalen. Zo 
werkt het niet. Dat is onze zorg in het 
totale welzijnsbeleid. 

Minister Brinkman: Voorzitter! De 
argumentatie van de kant van de 
indieners was mij al eerder duidelijk. 
Overigens had ik mij als jonge man 
natuurlijk behoren te realiseren dat 
mijn hand wat sneller gevuld zou 
moeten zijn dan ik wellicht had 
gehoopt. Uiteraard is het de Kamer, 
die het budget uiteindelijk vaststelt. Ik 
wacht die beslissing af. Ik heb het 
alleen tot mijn taak gerekend - en ik 
blijf dat doen - te vragen om ook te 
letten op de belangen, die ik heb 
willen onderstrepen. 

De heer Worrell heeft gezegd: de 
minister komt steeds met verschillende 
uitgangspunten op de proppen. Dat 
moet een misverstand zijn. Wij doen 
er goed aan, in een debat als dit een 
aantal actualiteiten neer te leggen en 
die in een algemeen kader te beschou-
wen. Daarmee worden de memorie 
van toelichting en de begroting niet 
van tafel geveegd. Net zo goed als de 
heer Worrell een prijzenswaardig 
betoog heeft gehouden, waarin hij 
heeft geprobeerd enkele grote lijnen 
te schetsen, heb ook ik getracht een 
aantal grote lijnen te schetsen. Of ik 
daarin geslaagd ben, is uiteraard ter 
beoordeling van de Kamer, maar niet 
gesteld mag worden dat het ene 
uitgangspunt is ingeruild voor het 
andere. 

Dan is het belangrijke punt van de 
volwasseneneducatie en meer in het 
bijzonder dat van de basiseducatie 
naar voren gebracht. Er zijn tal van 
aspecten die traditioneel van de kant 
van mijn departement als belangrijk 
zijn ervaren, tot nu toe nog steeds als 
zodanig worden ervaren en ook voor 
de toekomst van belang zijn. Het gaat 
erom dat wij op het punt van het 
beheer - overigens al gedurende 
enige jaren - in discussie zijn met 
elkaar; dit geldt voor mijn ambsvoor-
gangers onderling en de huidige 
beheerders van de onderscheiden 
departementen. 

Wij hebben over en weer opnieuw 
met zeer veel klem van argumenten 
aangedragen waarom het beheer bij 
de een respectievelijk de ander zou 
moeten berusten. Uiteindelijk is 
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daarover een beslissing genomen, 
welke de Kamer inmiddels bekend is. 
Indien de Kamer er behoefte aan 
heeft, op dit punt een nadere discussie 
te voeren, mede in het licht van de 
definitieve regeling en financiering 
van de basiseducatie, is dat uiteraard 
het goede recht van de Kamer. 

Collega Deetman en ik, mevrouw 
Ginjaar-Maas, mevrouw Kappeyne 
van de Coppello en collega Rietkerk 
hebben de bedoeling naar ik meen 
volgende week vrijdag het voorstel 
aan de Ministerraad aan te bieden; 
het kan ook de week daarop zijn. Ik 
sluit niet uit dat vervolgens binnen 
luttele weken het totaalplan ter 
behandeling aan deze Kamer wordt 
aangeboden. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze Kamer en de Eerste 
Kamer hebben een initiatief-wetsvoor-
stel aangenomen. Daarbij heeft 
mevrouw Kraaijeveld gevraagd, of het 
de bedoeling was dat de beleidstradi-
ties van beide sectoren gerespecteerd 
zouden worden in de nieuwe vorm. 
Daarop hebben de initiatiefnemers 
meegedeeld dat dit inderdaad de 
bedoeling was. De minister had de 
tekst van dat voorstel kunnen nalezen 
om zijn kennis te verrijken. 

Minister Brinkman: Ik heb het een- en 
andermaal nagelezen. Ik heb stapels 
documenten doorgenomen, juist 
omdat ik wist hoezeer de Kamer op 
dit punt hecht aan een verantwoorde 
en zorgvuldige besluitvorming. 
Echter, er is gesproken over de 
verschillende beleidstradities en de 
materiële kern daarvan is, naar mijn 
waarneming, dat wij moeten letten op 
aspecten als laagdrempeligheid, 
verschillende sociale vaardigheden 
enz. In overleg met collega Deetman 
heb ik ten aanzien van die zaken 
afspraken gemaakt. Het is vervolgens 
uiteraard aan de Kamer om, als het 
totale plan er is, te beoordelen of dat 
plan voldoende is. Wat betreft het 
beheersaspect sec - dus afgezien van 
aspecten van financiering, vormgeving 
van cursussen, toegankelijkheid enz. 
- is er nu nog geen beslissing genomen 
omdat die zaak aan de orde komt in 
het definitieve plan, dat over een 
tweetal weken de Ministerraad kan 
zijn gepasseerd tenzij die raad 
daartegen bezwaar maakt. Ik hoop dat 
het kabinet zich hierin zal willen 
voegen. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
U spreekt over het beheersaspect. 

Bedoelt u dan de bewindslieden, door 
wie de volwasseneneducatie wordt 
beheerd? Over wie hebt u het als u 
aangeeft dat voorgangers hiermee 
steeds bezig zijn geweest? In 1980 
werd bepaald - en de Kamer stemde 
daarmee in - dat de Minister van 
Onderwijs een coördinerende functie 
zou hebben op het terrein van de 
volwasseneneducatie. Hebben 
ambtsvoorgangers daarna wellicht 
nog andere zaken bedacht? Op welk 
overleg wordt hier gedoeld? 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Uit de verschillende 
dossiers is mij gebleken - het is 
overigens ook op te maken uit de 
stukken, die aan de heer Vonhoff 
werden voorgelegd en die in kopie 
aan de Kamer werden gezonden - dat 
over het begrip 'coördinatie' in de 
praktijk verschillen van opvatting 
bleken te bestaan. Dit komt naar 
voren uit notities van de verschillende 
departementen. Bovendien hebben de 
collega's van dit moment de conclusie 
getrokken dat het voeren van beheer 
op verschillende plaatsen, Sociale 
Zaken, Onderwijs, WVC en in afgeleide 
zin Binnenlandse Zaken, een minder 
goed werkbare propositie is. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Maar is er niet ergens een officieel 
stuk, waarin wordt aangegeven wat 
hier nu precies 'coördinatie' betekent? 
Is er in deze Kamer ooit gediscussieerd 
naar aanleiding van de mededeling, 
dat het hiermee niet goed zou gaan? 
Ik kan mij daarvan niets herinneren. Ik 
begrijp nu, dat het de nu aangetreden 
bewindslieden betreft wanneer het 
gaat om nieuwe ideeën omtrent het 
beheer. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! De volwasseneneducatie, 
meer in het bijzonder de basiseducatie, 
heeft natuurlijk een eigen ontwikkeling 
gekend, óók waar het om de beheers-
matige aspecten ging. Naarmate de 
verschillende cursussen meer tot 
ontwikkeling zijn gekomen, is het 
aspect van de beheersproblematiek 
ook intensiever geworden. Dat is een 
ontwikkeling, die in de laatste jaren 
extra vorm heeft gekregen. Dat heb ik 
ook gemerkt tijdens mijn verschillende 
werkbezoeken aan instellingen. Ook 
uit kranteberichten blijkt wel dat er 
over onderdelen van deze problema-
tiek heftig is gediscussieerd. Dat is 
een neerslag van de discussie, die ook 
tussen de departementen wordt 
gevoerd. Ik kan mij van een vorig 
leven wel herinneren, dat er over dit 
onderwerp nogal eens werd gediscus-

sieerd. Het coördinatiebegrip is niet 
zo vast omschreven als mevrouw 
Kraaijeveld veronderstelt. Zij heeft 
overigens ook wel aan deze kant van 
de tafel gezeten en zij zal zich herinne-
ren dat dit begrip in de praktijk voor 
verschillende invullingen vatbaar 
bleekte zijn. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik heb er een andere mening over. Ik 
kan mij niet herinneren dat er in 
publieke debatten ooit wat betreft de 
coördinatie op het terrein van de 
volwasseneneducatie enige proble-
men zijn gerezen nadat was vastge-
steld dat de Minister van Onderwijs 
als coördinerende bewindsman of 
•vrouw zou optreden. 

Overigens herinner ik mij wèl een 
speech van de minister, waarin hij 
aangaf dat de basiseducatie erg veel 
te maken had met het bibliotheekwerk. 
Doelt hij nu ook op dergelijke aspecten 
als hij over de praktijk spreekt? 

Minister Brinkman: Voorzitter! De 
verschillende werksoorten waarmee 
mijn departement bemoeienis heeft, 
hebben over en weer natuurlijk 
raakvlakken. Mevrouw Kraaijeveld zal 
weten dat het op mijn departement 
gebruikelijk is om functionele invals-
hoeken te combineren met categoriale 
invalshoeken. De praktijk van alledag 
is dat, afhankelijk van de invalshoek 
die je kiest, nu eens voor de ene 
organisatievorm en dan weer voor de 
andere organisatievorm een bepaald 
pleidooi wordt gevoerd. 

Het is in de praktijk van het bestuur 
niet altijd even gemakkelijk, want er 
zijn altijd goede argumenten voor 
hetzij de ene, hetzij de andere benade-
ring aan te geven. De nu gekozen 
oplossing betekent niet dat het 
openbaar bibliotheekwerk niets meer 
te maken zou hebben met de volwas-
seneneducatie. Integendeel, van de 
week heb ik, ook sprekende over de 
Open Universiteit op een bijeenkomst 
in Deventer, nog eens onderstreept 
hoezeer ook in de nieuwe constructie 
het openbaar bibliotheekwerk zijn 
functies kan blijven behouden, zowel 
voor Open Universiteit, aan de 
bovenkant van de volwasseneneduca-
tie, als wat betreft de basiseducatie, in 
mijn beeldspraak de onderzijde van 
de volwasseneneducatie. 

Als de heer Worrell - die heeft de 
vraag zo klemmend verwoord - er 
behoefte aan heeft het vertrouwen in 
de collega van Onderwijs op dit punt 
aan de kaak te stellen, dan moet hij 
daarover met hèm discussiëren. Als 
hij met alle collega's zou willen 
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spreken, dan kan dat volgens mij het 
beste op het moment waarop het 
totaalplan aan de Kamer is gepresen-
teerd. Uiteraard zal ik graag aan die 
discussie deelnemen als de Kamer mij 
daarvoor uitnodigt. 

De heer Worrell (PvdA): Waar haalt u 
de onzin vandaan dat ik en mevrouw 
Kraaijeveld, die de motie hebben 
ondertekend, wantrouwen zouden 
koesteren tegen de Minister van 
Onderwijs? Als wi j dat zouden 
hebben, komt deze minister, uiteraard 
met toestemming van de Voorzitter, 
hier vanmiddag nog ter plekke, maar 
wij hebben daar geen enkele reden 
voor. Wij keuren uw beleid en uw 
richting af. In het debat heb ik u 
verweten dat u de positie in het 
kabinet weg hebt gegeven en nu bent 
u het via de boeg van de Minister van 
Onderwijs aan het spelen. Praat nu 
eerst eens over uw eigen invloed! 

Minister Brinkman: Neen, Voorzitter, 
de heer Worrell speelt nu verontwaar-
diging, maar hij heeft in zijn betoog 
op dit punt onder andere gezegd - ik 
heb de letterlijke tekst nu even niet en 
detail voor ogen - dat mijn positiebe-
paling uiteindelijk onvoldoende steun 
zou ondervinden omdat niet voldoen-
de zeker is dat de Minister van 
Onderwijs voldoende aandacht zal 
besteden aan aspecten als laagdrem-
peligheid en de andere aspecten die 
de heer Worrell meer en detail heeft 
genoemd. Die stelling heeft de heer 
Worrell betrokken en dat mag en kan 
best, maar die raakt wel de verhouding 
tussen hem en mogelijk de gehele 
Kamer enerzijds en de collega van 
Onderwijs anderzijds. Ik kan hier toch 
niet uitspreken een vertrouwen of een 
gebrek daaraan in de collega van 
Onderwijs? 

De heer Worrell (PvdA): Als u het 
citaat uit de Handelingen kunt geven 
dat ik namens mijn fractie dit heb 
gezegd, krijgt u gelijk, maar u maakt 
er een karikatuur van. Ik heb geenszins 
uitgesproken dat ik de Minister van 
Onderwijs niet vertrouw. In eerste èn 
tweede termijn heb ik uw invloed in 
het kabinet en het feit dat u die 
weggegeven hebt in het kabinet en 
niet gestaan hebt voor uw eigen 
beleid in deze sector bekritiseerd. Dat 
staat ook in de motie en niet meer. 

Minister Brinkman: Waarvan akte! 
Ik ben de heer Worrell, Voorzitter, 

zeer erkentelijk, niet voor zijn opmer-
king die hij zojuist maakte, maar wel 
voor de felicitaties in mijn richting 
met het resultaat dat is bereikt in een 

boeiende discussie aan de overzijde 
over de Wet bejaardenoorden. Hij 
heeft zijn felicitaties in azijn gedrenkt, 
maar dat moest hij kennelijk van zijn 
fractie. De druiven zijn misschien zuur 
geweest. Wijn kan wel eens een 
zodanig stadium van ontwikkeling 
bereiken dat het op azijn begint te 
lijken en daar houd ik het dan voor dit 
moment maar op! 

De heer Beinema heeft op een 
zodanige manier gesproken over de 
algemene inleiding van de staatssecre-
taris en mij, weliswaar kort, maar toch 
zeer indringend, dat ik er behoefte 
aan heb, hier te onderstrepen dat dit 
betoogje zeer veel indruk op mij heeft 
gemaakt. Belangrijke gedachten kun 
je soms beter in je hart bewaren dan 
aan de Handelingen of de kranten 
toevertrouwen. Juist de publieke 
erkenning dat ik als christen-demo-
craat had gesproken, heb ik op hoge 
prijs gesteld en juist daarom heb ik 
die woorden in stilte willen bewaren en 
koesteren en ik zal dat blijven doen. 

De heer Beinema heeft ook gespro-
ken over een belangrijke christen-de-
mocratische voorman die inderdaad 
geen heilige was. Ik ben mij dat ook 
zeer wel bewust. Inderdaad lijkt het 
politieke debat wel eens op een 
menselijke sociëteit, maar wij proberen 
met elkaar er toch in ieder geval de 
hoofdlijnen uit te halen en ook te 
leren van het verleden. 

Kuyper heeft natuurlijk verschillende 
opmerkingen gemaakt. De heer 
Beinema citeerde uit een rede, 
gehouden voor het sociaal congres. 
Die hield hij dus buiten het parlement. 
Het leek mij wijzer, te citeren uit een 
rede die hij in het parlement heeft 
gehouden, namelijk toen het ging 
over de wetgeving inzake de arbeid. 
Over de keuze kunnen wij van gedach-
ten verschillen, maar het gedachten-
goed op zich zelf delen wij naar mijn 
mening beiden. 

De heer Beinema (CDA): De keuze is 
uiterst charmant te noemen, maar in 
het geval van Kuyper is het toch wel 
zo dat hij zijn belangrijkste gedachten 
buiten het parlement naar voren 
bracht. Vandaar mijn keuze. 

Minister Brinkman: Ik zal hierover 
ophouden, want ik geloof dat daarover 
in dit Huis op dit moment verschillend 
wordt geoordeeld. 

De heer Ernsting (CPN): Het lijkt mij 
geen uitnodiging aan het adres van 
deze bewindsman. 

Minister Brinkman: Misschien komt er 
nog eens een beter moment om te 
spreken over de interpretatie die de 

heer De Gaay Fortman sr. aan de 
woorden van de heer Kuyper geeft. 
Die verschilt niet wezenlijk van wat ik 
in eerste termijn naar voren heb 
getracht te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Beinema verwees naar gesprekken 
die wij nog zullen voeren over de 
ombudsman, de cultuurnota enz. Ik 
wacht dat met belangstelling af. 

Namens het kabinet heb ik in 
Brussel gesproken over de vaste 
boekenprijs. De stelling die ik verleden 
week betrok en die ik schriftelijk nog 
wat verder heb aangescherpt, heb ik 
in Brussel ook van andere zijde 
gehoord. Ik hoop dat dit de heer 
Beinema steun geeft. 

Mijn collega's van VROM en ik 
zullen binnen afzienbare tijd een 
beslissing nemen over de vestigings-
plaats van het architecttuurmuseum. 
Betrokkenen hopen in de loop van 
deze week een eindadvies uit te 
brengen. 

Mevrouw Cornelissen vraagt om in 
de voorjaarsnota een afzonderlijke 
paragraaf over WVC op te nemen, 
welke dan kan worden besproken. 
Voor zover mogelijk en passend 
binnen de status van dit stuk, zal ik dit 
overwegen. Overigens bepaalt de 
Kamer zelf wat aan de orde komt bij de 
behandeling van de voorjaarsnota. 

De ontroering van mevrouw 
Conelissen is mij duidelijk geworden. 
Wat de raad voor het ouderenbeleid 
betreft, moet ik haar vragen om nog 
wat geduld te hebben, al weet ik dat 
het zeer op de proef wordt gesteld. 
Wij doen een manhaftige poging om 
de adviesinstanties wat te ordenen. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Het gaat 
niet om geduld hebben, maar om de 
erkenning van de rechten van ouderen. 
Het gaat niet eens over de uitvoering 
van een door de Kamer ingediende 
motie. Ik vind dat de rechten van de 
ouderen in dit opzicht zeer te kort 
worden gedaan. Onlangs hebben zij 
zich terecht tot de minister gewend. 
Al mogen zij maar een voorlopige 
raad instellen. U moet echt niet 
denken dat u over een halfjaar klaar 
bent met de herstructurering. Dat 
duurt zeker nog twee a drie jaar. 

Minister Brinkman: Particulier initiatief 
zal ik niet tegenhouden. Naar mijn 
mening ging het mevrouw Cornelissen 
vooral om een ondersteuning van de 
zijde van het departement. Daarover 
gingen mijn opmerkingen. Men kan 
niet zeggen dat ik mij weinig gelegen 
laat liggen aan de problemen van 
ouderen. De discussie over de wijziging 
van de het op de bejaardenoorden heb 
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ik gevoerd in het perspectief dat de 
belangen van ouderen moeten worden 
behartigd. In tal van besprekingen, ook 
met de organisaties, heb ik dit naar 
voren gebracht. Het is daarbij begrijpe-
lijk dat in de besprekingen in de Kamer 
het bestuurlijk element nogal de 
aandacht heeft, gezien de strekking van 
het wetsvoorstel. Alle discussies - en 
dat waren er bijna nog meer dan over 
de medianota - stonden in het teken 
van het belang dat ik aan de behartiging 
van de problemen van ouderen hecht. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik 
begrijp dat uw intentie goed is. Als 
het onze intense wens is dat het 
beleid van, voor en door ouderen 
wordt gevoerd, moeten wij dit ook 
verwezenlijken. Daarom zijn wi j er als 
Kamer achter gaan staan. In deze tijd 
trekt u extra geld uit voor jeugdbeleid 
en versterkt u de Harmonisatieraad. 
Sterker nog: verleden jaar heeft u 
gekort op instellingen, omdat u 
gelden nodig had voor een raad voor 
het bejaardenbeleid. Er is dus een 
verwachting geschapen bij instellingen 
die dit jaar minder subsidie hebben 
gekregen. Als dan de raad voor het 
bejaardenbeleid niet wordt ingesteld, 
ben ik diep teleurgesteld. Dan heb ik 
niet één derde of twee derden 
gekregen, maar niks. 

Minister Brinkman: Nog niks. 
Mevrouw Cornelissen en mevrouw 

Groenman hebben gesproken over de 
instelling van een inspectie algemeen 
maatschappelijk werk. Ik verwijs 
kortheidshalve naar de stukken. Ik ben 
nog steeds de opvatting die hierin is 
verwoord, toegedaan: waarborgen 
voor het particuliere initiatief, maar 
niet te veel regulering. De Kamer 
krijgt echter tijdens de behandeling 
van het ontwerp van wet gezondheids-
zorg en maatschappelijke dienstverle-
ning alle gelegenheid, zich ten 
principale over deze zaak uit te 
spreken. Dit is het praktische argument 
waarom de staatssecretaris en ik op 
dit punt nu terughoudend zijn. Ik stel 
dus de Kamer eigenlijk voor, de 
discussie op dit punt aan te houden, 
totdat het genoemde wetsvoorstel 
hier in behandeling komt. 

Hetzelfde geldt in zekere zin voor de 
problematiek aangeduid met de 
verwijzing naar artikel 22 van de 
rijksbijdrageregeling maatschappelijke 
dienstverlening II. Voor goed begrip 
merk ik op dat het ging om een 
conceptvan deze rijksbijdrageregeling 
dat nooit is ingevoerd. De staatssecre-
taris en ik hebben ook niet de bedoe-
ling, deze nu in te voeren, omdat de 

wetgeving voor gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening in 
een vergevorderd stadium van 
voorbereiding is. 

Ik onderstreep dat wij in voorkomen-
de gevallen - ik heb Alkmaar genoemd, 
maar er zijn andere gevallen - ernaar 
streven, in gericht bestuurlijk overleg 
dit soort problemen aan de orde te 
stellen en waar mogelijk correcties 
door te voeren. Bij voorbeeld in het 
geval van Alkmaar is nadere discussie 
ontstaan, nadat de minister en de 
staatssecretaris zich tot het meentebe-
stuur hebben gewend. 

Mevrouw Groenman mag ik op het 
punt van de kinderopvang verwijzen 
naar datgene wat ik een- en andermaal 
heb verwoord, toen wij enige weken 
geleden over dit onderwerp spraken. 
Ik sta niet alleen in de mening - ook 
het kabinet is deze toegedaan - dat de 
kinderopvang niet moet worden 
opgenomen in de jeugdhulpverle-
ningswet. De argumenten hiervoor 
zijn bekend. Ik onderstreep het 
argument dat wij ervoor moeten 
oppassen, alles in de sfeer van de 
hulpverlening te brengen. Dit is 
waarschijnlijk ook niet de bedoeling 
van mevrouw Groenman. Hierdoor 
zou een etiket op de kinderopvang 
worden geplakt dat wij niet moeten 
nastreven. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb 
gezegd dat het inderdaad niet onder 
de jeugdhulpverlening moet vallen, 
maar dat het dan wel bij het jeugdbe-
leid aan de orde moet komen. De 
preventieve functie van kinderopvang 
is iets anders dan hulpverlening. Daar 
moet echter wel iets aan worden 
gedaan, ook door de overheid. 

Minister Brinkman: De stelling van 
het kabinet is dat de gemeenten 
hiervoor de eerst aangewezen 
instanties zijn en dat de welzijnswet-
geving hiervoor de eerst aangewezen 
juridische vorm is. De Kamer kan 
hierover uiteraard een andere opvat-
ting hebben, maar vooralsnog is deze 
mij niet bekend. 

De heer Dijkstal heeft, overigens in 
navolging van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en andere, twijfel uitge-
sproken over het rendement van 
bepaalde activiteiten van het departe-
ment. Zeer recentelijk heeft het 
kabinet een beslissing genomen over 
het rapport Samenhang van de 
Harmonisatieraad en het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Ik schat dat dit 
de Kamer deze week of volgende 
week bereikt, met een beknopt 
regeringsstandpunt erbij. Ik kan mij 
voorstellen dat de heer Dijkstal en 

mogelijk de gehele Kamer en ik over 
dit belangwekkende rapport een meer 
gedetailleerde discussie zullen 
voeren. 

Ik zeg de Kamer toe, haar te zullen 
informeren over de bestuursovereen-
komst met de grote steden inzake de 
podiumkunsten, zodra deze is geslo-
ten. 

Over eventuele heffing op beeld- en 
geluidsdragers zeg ik ook overleg met 
de Kamer toe, nadat een aanvankelijk 
regeringsstandpunt is geformuleerd. 

Mevrouw Lucassen heeft een vraag 
gesteld over een instelling voor 
dagopvang van schoolgaande jeugd. 
Ik begrijp dat zij een andere conclusie 
trekt dan het kabinet. Nu wi j voor de 
begrotingsbehandeling staan, is het 
dunkt mij aan haar, de Kamer alterna-
tieve voorstellen voor te houden. 

Mevrouw Lucassen-Stauttener (VVD): 
Mijn vraag was of de minister ruimte 
voor een verschuiging ziet binnen 
artikel 94. In artikel 94 kan ik moeilijk 
iets verhogen en tevens verlagen. 

Minister Brinkman: Impliciet heb ik 
bedoeld te zeggen dat ik die ruimte 
niet zie. Wanneer mevrouw Lucassen 
zegt dat een bepaalde voorziening 
dan maar niets of minder moet 
krijgen, zal ik dat uiteraard in overwe-
ging nemen. De staatssecretaris en ik 
zijn tot de conclusie gekomen dat die 
ruimte er nu niet is. 

Met mevrouw Kappeyne van de 
Coppello zal ik contact opnemen over 
de Stichting Vrouwen in de Beeldende 
Kunst. 

De heer Van der Vlies heeft de 
aandacht gevraagd voor vloeken in 
een bepaalde voorlichtingsfilm van 
het departement. Inmiddels is contact 
opgenomen met de producenten. Bij 
een al voorgenomen reproductie zal 
dit worden gecorrigeerd. 

De heer Ernsting heeft er terecht op 
gewezen dat wij de problematiek van 
het gezin en die van jongeren wel 
gelijkelijk kunnen behandelen maar 
dat wij die twee niet met elkaar 
moeten verwarren. Ik neem deze 
opmerking ernstig, zoals overigens al 
zijn woorden. Ik zal er ook op letten 
dat dit niet tot verwarrende teksten 
elders aanleiding geeft. 

Onder verwijzing naar datgene wat 
ik heb gezegd over de recent aange-
vatte heroverwegingsstudie in 
verband met de demografische 
ontwikkelingen meen ik te mogen 
constateren dat wij wel degelijk ook 
letten op belangrijke ontwikkelingen 
in de behoeften van de maatschappij, 
en dus niet alleen op het geld. 
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Immers, de voorziene demografische 
ontwikkeling is het uitgangspunt voor 
die kabinetsstudie. Dat is een bevesti-
ging van datgene wat de heer Ernsting 
ons heeft voorgehouden op het punt 
van het bejaardenbeleid. 

De heer Ernsting heeft een belang-
wekkende motie ingediend, die al vrij 
vroeg een brede steun lijkt te onder-
vinden om eerst het WVC-beleid 
inzake de beeldende kunsten te 
evalueren en pas dan eventueel 
nadere maatregelen in bespreking te 
nemen. Ik heb Staatssecretaris De 
Graaf hierover nog niet kunnen 
raadplegen. Mijn voorlopige reactie is 
dat de Kamer er dan wel goed aan zou 
doen, zo snel mogelijk overleg te 
voeren met Staatssecretaris De Graaf, 
en mogelijk met ons beiden. Wij 
moeten oppassen dat niet de ene 
evaluatieprocedure de andere in de 
wielen rijdt, of bepaalde, voorgenomen 
maatregelen bemoeilijkt. Een evaluatie 
van het 'Sociale Zaken-deel' van de 
maatregelen ligt in ontwerp gereed. Ik 
mag de heer Ernsting en de Kamer in 
overweging geven, op dit punt een 
mondeling overleg te initiëren. 

Over de problematiek van de 
dansers zou ik de Kamer graag 
schriftelijk informeren indien de heer 
Ernsting daarmee akkoord gaat, en 
wel om des tijds wille. 

Over het NCB hoop ik zo dadelijk nog 
een antwoord te kunnen formuleren. 

Over de Anne Frank Stichting 
hebben de heer Ernsting en anderen 
belangwekkende opmerkingen gemaakt 
die, dunkt mij, in overeenstemming 
zijn met het kabinetsbeleid. In de 
stukken heeft men waarschijnlijk 
gezien dat het kabinet akkoord is 
gegaan met mijn voorstel om in de 
begroting, afgezien van de 'bureaucra-
tiekorting', toch een intensivering van 
de subsidies voor de Anne Frank 
Stichting door te voeren. Het gaat 
daarbij - uit het hoofd - om f200.000. 
Daarmee kan men ook ongeveer raden 
wat de gevoelens van het kabinet over 
de Anne Frank Stichting zijn. Uiteraard 
laat ik het verder aan de Kamer over 
wat zij met de motie van de heer 
Ernsting zal doen, die - ik herhaal het -
naar mijn oordeel overeenkomt met 
het kabinetsbeleid ter zake. 

De heer Schutte (GPV): Ik weet niet of 
de minister dit zonder meer aan de 
Kamer kan overlaten, aangezien in de 
constatering van de motie staat dat de 
uitlatingen van de staatssecretaris een 
smet hebben geworpen op de 

reputatie van de instelling. Dat is een 
waarde-oordeel. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Kunt u even de naam van die staats-
secretaris noemen? In dit debat wordt 
dat anders misschien verkeerd 
opgevat. 

De heer Schutte (GPV): Ik citeer nu 
graag volledig. Er staat: 'constaterend, 
dat de uitlatingen van Staatssecretaris 
Ploeg over de Anne Frank Stichting 
een smet hebben geworpen op de 
reputatie en de activiteiten van deze 
instelling'. Hier wordt dus een lid van 
het kabinet geïntroduceerd dat een 
smet zou hebben geworpen op een 
gesubsidieerde instelling. Het lijkt mij 
dat een minister er nu niet mee kan 
volstaan te zeggen dat de Kamer 
maar moet zien wat zij met deze 
motie doet. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de heer Schutte zeer 
erkenlijk voor zijn tip inzake zorgvul-
digheid. Dit is het bezwaar wanneer 
moties nog niet eens letterlijk aan mij 
ter kennis zijn gebracht. Dat is geen 
verwijt aan kamerleden maar kritiek 
op de administratieve gang van 
zaken. Ik heb de politieke uitspraak 
gedaan dat het dictum wat mij betreft 
overbodig is, omdat het in overeen-
stemming is met het kabinetsbeleid. 

Het is ook gebruikelijk dat het 
kabinetzich niet aan alle overwegingen 
bindt. Ik ben het echter eens met de 
opmerking van de heer Schutte dat 
lezing van de motie mij tot een nadere 
formulering zou moeten leiden. Ik 
denk dat die formulering dan inder-
daad zo zou zijn als de heer Schutte 
mij adviseert. Ik dank hem voor zijn 
advies; ik neem zijn formulering dus 
over. 

De heer Ernsting (CPN): Voorzitter! 
De minister heeft gezegd - ik denk dat 
dat volstrekt correct is - dat de 
uitspraak die in de motie wordt 
gedaan in lijn is met het kabinetsbeleid. 
Waarom moet die uitspraak dan toch 
gedaan worden? Dat gebeurt omdat 
daartoe een aanleiding is; er zijn 
namelijk uitlatingen gedaan die 
afbreuk doen aan het belang van deze 
instelling. Het is dan zaak dat wij als 
Kamer het eerder erkende belang van 
de Anne Frank Stichting nog eens 
onderstrepen. Ik kan alleen maar blij 
zijn met de opmerking van de minister 
dat die erkenning in lijn is met het 
kabinetsbeleid. 

Minister Brinkman: Wij moeten elkaar 
op dit punt niet voor de voeten gaan 
lopen. Ik geloof dat heer Schutte gelijk 
heeft wanneer hij zegt dat ik, wanneer 

ik de motie in ontwerp voor mij zou 
hebben, onmiddellijk de constatering 
zou doen dat hier een waarde-oordeel 
wordt uitgesproken over een lid van 
het kabinet. Het past mij niet mij zo'n 
oordeel aan te matigen. Dat ben ik ook 
niet van plan, maar uiteraard heeft de 
Kamer een eigen verantwoordelijkheid 
op dit punt. 

Naarde positie van de groeigemeen-
ten zal ik een nader onderzoek 
verrichten. 

De heer Lankhorst heeft een vraag 
gesteld in verband met het Europese 
televisieprogramma. Er zijn vorige 
week wel degelijk vorderingen 
gemaakt in Brussel, die het wel 
degelijk mogelijk maken uiterlijk in 
1986 zo'n Europees televisieprogram-
ma van de grond te tillen. Daarvoor 
zijn echter financiële middelen in 1985 
nodig. Om die reden ontraad ik 
aanvaarding van de motie van de 
heer Lankhorst, nog afgezien van het 
feit dat naar mijn mening een Europees 
televisieprogramma nog altijd zijn 
eigen waarde behoort te behouden 
naast activiteiten met betrekking tot 
regionale en lokale omroep. 

De heer Lankhorst (PPR): Dat geld is 
toch al beschikbaar van de voorgaande 
jaren: 1983 -7 min.; 1984 . -7 min. 
Ook voor 1985 is er weer f7 min. 
uitgetrokken. 

Minister Brinkman: Er zijn investerin-
gen noodzakelijk om zo'n programma 
te kunnen realiseren. Het gaat niet om 
een eenmalige bijdrage, maar om een 
jaarlijkse bijdrage. 

De heer Lankhorst (PPR): Hoe langer 
het dus duurt voordat een dergelijke 
programma in de lucht gaat, hoe 
hoger blijkbaar de investeringsbijdra-
gen worden? 

Minister Brinkman: Er zijn voldoende 
indicaties om aan te kunnen nemen 
dat het programma zeker in de lucht 
zal komen. Om dat echter te bewerk-
stelligen, zijn investeringen nodig. De 
investeringen nemen op een gegeven 
moment af, de exploitatiekosten 
blijven echter bestaan. 

De heer Lankhorst heeft gesproken 
over een chaos van amendementen. 
Hij spreekt daarmee een waarde-oor-
deel uit over de werkwijze van de 
Kamer. Ik geloof dat ik mij die opmer-
king niet moet aantiekken. Ik neem 
aan dat de heer Lankhorst daarover 
graag met zijn collega's wil discussië-
ren. Beperking van bureaucratie is 
naar mijn mening evenzeer een 
inhoudelijk criterium als de inhoude-
lijke criteria die de heer Lankhorst 
kennelijk anderszins op het oog heeft. 
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Om die reden acht ik zijn motie 
overbodig, nog afgezien van de 
overwegingen die ik overigens tegen 
de amendementen heb ingebracht in 
algemene zin. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik wil toch 
wel graag een antwoord van de 
minister op mijn beide vragen over de 
landelijke instellingen. 

De minister heeft in eerste termijn 
gezegd, dat hij een onderzoek ingesteld 
heeft naar de mate van bureaucratise-
ring van de instellingen. Ik heb 
gevraagd of hij dat samen met de 
instellingen gedaan heeft. Verder heb 
ik gevraagd of de Kamer inzicht in de 
uitkomst van dat onderzoek kan 
krijgen. 

Minister Brinkman: Ik heb in mijn 
algemene inleiding bij de eerste 
termijn gezegd, dat er onderzoek 
gedaan is naar de budgettaire positie 
van de instellingen in kwestie. Uit dat 
onderzoek is komen vast te staan, dat 
zij gedurende enige jaren niet hebben 
'geleden' onder de 4x2%-operatie en 
de kortingen die her en der in den 
lande zijn aangebracht. Verder heb ik 
gezegd dat ik taakstellende beperkin-
gen in de bureacratie ook verdedigbaar 
acht. 

De heer Lankhorst (PPR): Heeft dat 
onderzoek plaatsgevonden samen 
met de instellingen waarom het gaat 
en samen met alle beleidsafdelingen 
van uw departement? 

Minister Brinkman: Het heeft plaatsge-
vonden in samenwerking met de 
verschillende beleidsafdelingen van 
het departement. Een dergelijk 
onderzoek is ook te doen met de 
begrotingsstukken op tafel, daarvoor 
heb ik geen 280 organisaties nodig. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn tweede vraag betrof 
het feit dat de minister zelf geen 
criteria wil aangeven. Hij spreekt in 
dat verband van een rechtvaardig-
heidsbeginsel. 

Ik vind dat de Kamer niet had 
moeten handelen zoals zij gedaan 
heeft. Nu kan inderdaad van een 
chaos worden gesproken. Dat is 
natuurlijk mijn mening. Hierover ging 
ook mijn motie. 

De Kamer kan amendementen 
aannemen en daarmee veranderingen 
aanbrengen in hetgeen de minister 
voorstelt. Er zal dan sprake zijn van 
impliciete criteria, dus van criteria die 
niet uitgesproken worden. Ik zie in 
ieder geval op dit punt weinig samen-
hang. Wat betekent de aanneming 
van die amendementen voor het 

beleid van de minister voor de 
komende jaren? 

Zal de minister de amendementen 
dan ook inhoudelijk overnemen en 
daarmee dus ook de impliciete criteria 
voor de komende jaren of zal hij bij de 
volgende begrotingen alsnog voorstel-
len voor de instellingen waarvoor de 
Kamer nu geen korting wil laten 
gelden, een korting aan te brengen? 
Zoiets zou betekenen dat hij er straks 
een ander rechtvaardigheidsbeginsel 
op nahoudt dan hij op dit ogenblik 
doet. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Voor zover de voorstellen 
van het kabinet worden overgenomen, 
zal er sprake zijn van een structureel 
beleid. Misschien zullen alternatieve 
voorstellen van de Kamer worden 
aanvaard. Ik neem in dat geval aan 
dat de bedoeling van de indieners van 
de amendementen is dat aan hun 
voorstellen een structureel karakter 
wordt toegekend. Ik beoog alsdan, het 
structurele karakter van de voorstellen 
te respecteren. 

De heer Lankhorst (PPR): Dat betekent 
dus ... 

De Voorzitter: Mag ik de leden 
verzoeken hun interrupties zeer te 
beperken. De staatssecretaris moet 
ook nog spreken. 

Ik zal na het betoog van de staatsse-
cretaris niet voorstellen de beraadsla-
ging te sluiten. Over de amendemen-
ten zal nader worden gesproken. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Maar dit betekent dus dat 
de impliciete ... 

De Voorzitter: Ik verzoek u dus niet 
meer te interrumperen. Dat wilde ik 
met mijn interventie zeggen. 

De heer Lankhorst (PPR): Mag ik mijn 
zin afmaken, mijnheer de Voorzitter? 

De Voorzitter: Neen. 

De heer Lankhorst (PPR): Dan vraag ik 
straks om een derde termijn. 

De Voorzitter: Niet straks dus, maar 
later. Het woord is nu aan de minister. 

Minister Brinkman: Voorzitter, ik kan 
het ook niet helpen dat er zoveel 
punten aan de orde worden gesteld. 

Over Maccus vindt met de meest 
betrokken provincies nog overleg 
plaats. Ik zal de Kamer over de 
uitkomsten van dat overleg informe-
ren. 

Ik kom toe aan een vraag van de 
heerWillems Met de NCB vindt ook 
nog nader overleg plaats. Ook over de 
resultaten van dat overleg zal ik de 
Kamer informeren. 

Over de arbeidsvoorwaarden in de 
danskunst vindt een drie-partijenover-
leg plaats. Daarbij istussen werkgevers 
en werknemers nog geen overeen-
komst bereikt. Zodra er sprake is van 
een eindresultaat, zal ik daarover de 
Kamer informeren. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Leerling, deel ik mee dat mij niet 
bekend is hoe het precies komt dat 
ziekenhuizen, bejaardenoorden en 
andere soortgelijke instellingen 
onvoldoende aan jonge werkkrachten 
kunnen komen. Ik heb signalen 
opgevangen, dat dit in het oosten van 
het land gemakkelijker gaat dan in het 
westen. Ongetwijfeld zal dit verschijn-
sel een punt van overleg vormen bij 
de besprekingen tussen collega De 
Koning en mij en de betrokken 
organisaties. Ik zal dit onderwerp in 
die bespreking zeker aanroeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Dan rest mij 
nog in te gaan op één belangwekkend 
onderwerp. Ik hoop dat ik nu niemand 
tekort doe en dat ik de vragen van de 
heer Schutte impliciet heb beant-
woord. Dat belangwekkende onder-
werp is de euthanasie. Gisteren moest 
ik in de Eerste Kamer aanwezig zijn 
voor de behandeling van de Wet op 
de bejaardenoorden. Ik hoop dat de 
Kamer van mij wil aanvaarden dat ik 
met het oog op mijn aanwezigheid in 
de Eerste Kamer, nog niet de gelegen-
heid heb gehad de recente uitspraak 
van de Hoge Raad te bestuderen. A 
fortiori geldt dit voor het kabinet Op 
de kortst mogelijke termijn zullen wi j 
ons beraden over de nu ontstane 
situatie. 

Ik moet er wel op wijzen dat 
bedoelde zaak nog steeds in behande-
ling is bij de rechter. De Hoge Raad 
heeft deze zaak namelijk terug 
verwezen. Uiteraard zal de belangwek-
kende uitspraak in dezen ons nopen 
tot een nadere stellingname te 
komen, althans op zijn minst in 
procedurele zin. Mocht de Kamer er 
behoefte aan hebben die nadere 
stellingname te leren kennen, dan zal 
ik uiteraard bevorderen dat die 
stellingname er komt. Desgewenst 
kan de Kamer daarover dan discussië-
ren. 

D 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! Allereerst wil 
ik degenen die positieve opmerkingen 
maakten over het door mij gevoerde 
beleid, dank zeggen. Degenen die 
daarbij kritische kanttekeningen 
plaatsten, dank ik voor de aandacht 
die zij aan een en ander schonken. 

De heer Worrell vroeg mij naar 
aanleiding van stuk nr. 18633 naar de 
achtergrond van het bezuinigingsvoor-
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stel DVV. Ik moge hem nogmaals 
wijzen op het gestelde in de memorie 
van antwoord bij het wetsontwerp tot 
bevriezing van de uitkeringen. Daarin 
wordt aangegeven dat voor de 
regelingen voor oorlogsgetroffenen 
aansluiting is gezocht bij de regelingen 
die daaraan het meest verwant 
kunnen worden geacht, namelijk de 
militaire invaliditeitspensioenen in en 
door de dienst. 

In relatie tot het beleid voor deze 
regelingen achtte ik een bevriezing 
van de regelingen voor oorlogsslacht-
offers voor 1985 aanvaardbaar. Ik 
moge de heer Worrell erop wijzen dat 
de raden en organisaties aan wie deze 
maatregel ter advies is voorgelegd 
hiermede, zij het met een enkele 
kanttekening, akkoord konden gaan. 

Voorts maakten de heer Worrell en 
mevrouw Lucassen een opmerking 
over Westerbork. De heer Worrell gaf 
de minister zojuist college. Ik heb 
daaruit geconcludeerd, dat ik, wanneer 
er een andere dekking moet worden 
gevonden, niet mag zeggen dat dit de 
taak van de Kamer is. Ik vind deze 
zaak echter zo ernstig, dat ik bereid 
ben om de tijd tot de afdoening van 
deze begroting te gebruiken om te 
bezien of het benodigde bedrag 
binnen de begroting kan worden 
gevonden. Ik zal de Kamer hierover 
berichten. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer kunnen wij dit 
bericht tegemoet zien? Een hierover 
in te dienen amendement kan dan 
gewijzigd of ingetrokken worden. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
is juist. Ik wilde alles echter netjes 
formuleren. Ik heb begrepen dat wij 
vandaag over dit onderwerp nog niet 
zullen stemmen. Ik zal de Kamer zo 
spoedig mogelijk bericht sturen. 

Vervolgens sprak de heer Worrell 
over het betaald voetbal. Uit enkele 
ochtendbladen heb ik begrepen dat 
hij eigen opvattingen heeft over mijn 
verhouding met de ambtenaren van 
het Ministerie van WVC. Hij vroeg wie 
er nu regeert, de ambtenaren of de 
staatssecretaris. De heer Worrell kent 
het antwoord op deze vraag heel goed 
maarikzal hem uitvoeriger antwoorden. 

Allereerst staat er in het verslag van 
het mondeling overleg van 27 juni dat 
het de Kamer vanzelfsprekend vrij 
staat om mij ter verantwoording te 
roepen, zodra met de KNVB tot een 
nieuw pakket van afspraken is 
gekomen. Als er geen akkoord wordt 
bereikt of als dit door de Kamer niet 
wordt geaccepteerd, dan geldt het 

gestelde in de brief van 12 maart 
1984. Ik wil dit even vaststellen. Ik heb 
dit aan de KNVB medegedeeld. Zij 
heeft daartegen een AROB-procedure 
aangespannen. Ik wacht dus rustig af. 
Dit geldt, nogmaals, als er geen enkel 
akkoord wordt bereikt. 

Voorts staat er in het verslag van 
het mondeling overleg dat wanneer er 
wel een akkoord bereikt wordt, dit 
nog altijd gezien dient te worden als 
een nieuwe set afspraken die los staat 
van de vorige. In dit licht zal de Kamer 
deze nieuwe set afspraken ter discussie 
moeten stellen. 

Het is duidelijk dat ik met de KNVB 
heb gesproken op basis van de 
afspraken die hier in de Kamer zijn 
gemaakt. Er zijn dus geen nieuwe 
afspraken gemaakt, maar er is een 
aanzet gegeven om tot nieuwe 
afspraken te komen. 

Ik heb mijn ambtenaren, conform 
de afspraak met de Kamer, gevraagd 
hierover met de KNVB in overleg te 
treden. Deze organisatie had namelijk 
gevraagd of zij tegenvoorstellen 
mocht doen. In de vergadering van 
juni heb ik gezegd dat ik daarmee 
akkoord ging. De Kamer had mij die 
mogelijkheid gegeven. Vervolgens 
heb ik tweemaal met de KNVB 
gesproken. Dat klikte niet precies, 
maar wij kwamen wel een stap 
verder. Op grond van deze gesprekken 
hebben wij besloten om allebei op te 
schrijven welk systeem wij voor de 
toekomst wenselijk achten. Uit 
zorgvuldigheid heb ik dit de Kamer 
medegedeeld. 

Die zorgvuldigheid was naar mijn 
mening nodig omdat het sectiebestuur 
de uitgangspunten had aanvaard en 
ging voorleggen aan de ledenvergade-
ring. Ik achtte het gewenst ook de 
Kamer hiervan op de hoogte te 
stellen. Dat is de betekenis van het 
stuk van verleden week. Ik wilde 
informatie verstrekken over de 
uitwerking van afspraken die hier in 
de Kamer zijn gemaakt. 

De heer Worrell zei in eerste termijn 
dat hij ervan uitging dat ik op deze 
manier, zonder met de Kamer te 
overleggen, niet tot afspraken zou 
komen. Dat kan ik volmondig beamen. 
Het is mijn bedoeling om, zodra de 
KNVB over het ontworpen beginselak-
koord het groene licht van zijn 
achterban heeft gekregen, terug te 
komen in de Kamer om daarover te 
discussiëren. Er is dus niks aan de 
hand. 

De heer Worrell dacht dat er wel 
wat aan de hand was, toen hij vervol-
gens las wat hierover werd gezegd. 

Zijn betoog gaf mij aanleiding te 
denken dat hij ervan uitgaat dat niet 
alleen mijn ambtenaren regeren, 
maar dat zelfs het lot van 's lands 
welzijn en -varen in handen van de 
FBO was gelegd. Dat is mij een te 
beperkt gezelschap. Ik hecht erg veel 
waarde aan het regelen van de 
medezeggenschap binnen de KNVB. 

De medezeggenschap is voor mij 
een beginsel in het pakket arbeidsver-
houdingen, die overigens redelijk 
geregeld zijn. Als de regeling van de 
medezeggenschap binnen de KNVB is 
aanvaard door werkgevers en werkne-
mers, is er een basis om over de 
afschaffing van het vergoedingensys-
teem door werkgevers en werknemers 
te laten spreken. Zo hoort het naar 
mijn mening. Toen de heer Worrell en 
ik gezellig naast elkaar zaten in een 
televisie-uitzending heb ik gezegd dat 
in Frankrijk mijnheer De Gaulle het 
vergoedingensysteem heeft afge-
schaft. 

Ik zie voor de heer Lubbers geen 
wettelijke mogelijkheden om een 
vergelijkbare daad te stellen. Als de 
heer Worrell wel mogelijkheden ziet, 
hoor ik die graag in derde termijn. Ik 
ga er voorlopig van uit dat men via 
onderhandelingen tussen werkgevers 
en werknemers moet pogen tot 
afschaffing te komen. Dat is niets 
anders dan ik verleden week op 
televisie of waar dan ook heb gezegd. 
Zodra de medezeggenschap goed 
geregeld is, is het instrument in de 
arbeidsrechtelijke verhoudingen 
aanwezig om over het andere onder-
werp te praten. 

Zodra ik de zekerheid heb dat 
werkgevers bereid zijn om met de 
werknemers over de afschaffing van 
het vergoedingensysteem te praten, 
zal ik mij melden bij de Kamer voor 
discussie. Als de medezeggenschap 
niet goed wordt geregeld, is het voor 
mij het eind van het lied. Dan is 
namelijk het instrument om het 
andere onderwerp aan te pakken, niet 
aanwezig. 

Mevrouw Cornelissen heeft een 
vraag gesteld over de leerstoel 
geriatrie. Zij heeft mij gevraagd of ik 
bereid ben een dergelijke leerstoel in 
te stellen. Dat is een beetje moeilijk. Ik 
onderschrijf haar verlangen naar het 
instellen van zo'n leerstoel. Op dit 
moment ligt er een aanvraag bij het 
Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen voor het instellen van een 
leerstoel medische gerontologie en 
geriatrie aan de universiteit van 
Rotterdam. Verder kan ik op dit 
moment niet gaan. 
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Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik ben er 
nog steeds verwonderd over dat ik nu 
een antwoord krijg van de staatssecre-
taris. Ik dacht juist dat de minister 
deze vraag zou beantwoorden in het 
kader van het ouderenbeleid. 

Staatssecretaris Van der Reijden: U 
heeft het mij gevraagd. Ik antwoord u 
dus heel beleefd, zoals het hoort. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik weet 
blijkbaar niet eens aan wie ik de vraag 
moet stellen. Ik dacht dat de minister 
coördinerend minister voor het 
bejaardenbeleid was. Geriatrie heeft 
echter ook te maken met volksgezond-
heid. 

Er is een bijzondere tijdelijke 
leerstoel in Rotterdam. Dit is echter 
minimaal, terwijl het zo enorm 
belangrijk is, de consequenties van de 
minister doortrekkend ten aanzien van 
de veroudering van onze samenleving 
en de daaraan aangepaste adequate 
medische verzorging, dat wij juist de 
geriatrie wat meer mogelijkheden 
geven om ook huisartsen en anderen 
daarvan te doordringen. Ik weet dat 
de staatssecretaris zelf niet in staat is 
om een leerstoel in te stellen. Ik vraag 
hem echter met grote nadruk om dit 
bij zijn collega van Onderwijs en 
Wetenschappen te bepleiten. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Wij 
zullen dat doen. 

Mevrouw Cornelissen heeft ge-
vraagd naar de korting op de school-
internaten op erkende plaatsen. Het 
spijt mij dat ik haar op dit punt teleur 
moet stellen. Ik acht deze zaak nog 
steeds te rechtvaardigen, gezien de 
ombuigingen die ook elders op 
aanverwante terreinen zijn gepleegd. 
Ik kan helaas niet zo ver gaan om een 
toezegging te doen. Vanzelfsprekend 
is elk debat in de Kamer voor mij 
echter aanleiding om het huiswerk 
thuis nog eens grondig te doen. Ik kan 
haar op dit moment geen enkele 
toezegging op dit punt doen. 

Mevrouw Lucassen heeft mij korte 
concrete informatie gevraagd over 
professor Bastiaans. Ik kan haar 
antwoorden dat deze informatie 
binnen enkele weken komt. 

Mevrouw Lucassen heeft gevraagd 
wat mijn reactie is op het specifieke 
geval dat zij vorige week heeft 
voorgelegd, voortvloeiend uit de 
uitvoering van de Wet uitkeringen 
vervolgingsslachtoffers. Ik heb 
mevrouw Lucassen hierover gisteren 
schriftelijk bericht. De brief is echter 
nog niet aangekomen. Ik haal de brief 
dus even aan. Het gaat om een 

20-jarige halfvolle wees, wiens 
moeder op grond van onwaardigheid 
de nabestaandenuitkering is gewei-
gerd. Er is een aanvraag ingediend 
voor een periodieke uitkering. Deze is 
door de raad afgewezen. 

Op grond van artikel 7, eerste lid 
onder b van de WUV komt alleen de 
minderjarige volle wees voor een 
uitkering in aanmerking. De wet biedt 
niet de mogelijkheid om in dit geval 
een uitkering te verlenen. Deze 
jongeman bevindt zich daarmee in 
dezelfde positie als de overige 
halfvolle wezen die ook geen zelfstan-
dig recht op een uitkering hebben. Als 
mevrouw Lucassen zou vragen of ik in 
dit geval niet de anti-hardheidsclausule 
kan toepassen, dan spijt het mij te 
moeten zeggen dat dit in dit geval 
helaas niet mogelijk is. Het zou alleen 
nog mogelijk zijn om de wet te 
wijzigen. Ik acht het tot dusverre niet 
opportuun om voor zo'n specifiek 
geval voorstellen tot wetswijziging te 
doen. 

De heer Van der Vlies heeft een 
vraag gesteld over de dekking van de 
uitgaven voor de Olympische Spelen 
van f 1.250.000. Ook de heer Lankhorst 
heeft hiernaar gevraagd. Ik kan zijn 
vraag goed plaatsen, maar veel 
minder zijn kanttekening daarbij dat 
er van een zwalkend Olympisch beleid 
zou kunnen worden gesproken. 
Zwalken doet mij een beetje aan 
vergrote alcoholconsumptie denken. 
Dat is tot nu toe nog niet gelukt in die 
kring. 

In de tweede plaats moet ik zeggen 
dat ik het onrechtvaardig vind. Ik ga 
niet zover dat ik de heer Lankhorst 
aanraad De Telegraaf van enige 
weken geleden te lezen. Hij zou dat 
wellicht niet van mij waarderen. Wat 
ik de Kamer wel kan toezenden is de 
kopij voor een gastkolom die ik in die 
krant heb mogen schrijven en waarin 
ik het standpunt weergeef. Ik zal het 
hier in een paar zinnen nog eens 
doen. 

Er is geen sprake van - ik heb het 
ook al gezegd in antwoord op schrifte-
lijke vragen - dat mijn beleid op welk 
moment ook zou zijn afgeweken van 
het regeringsbeleid. Mijn beleid is het 
regeringsbeleid. De standpunten die 
zowel voor als na de zomer in het 
kabinet zijn ingenomen sluiten 
volstrekt en nauwkeurig op elkaar 
aan. Onmiddellijk aan het begin heeft 
de ministerraad echter op basis van 
het interdepartementale advies, dat 
was uitgebracht door twaalf rniniste-
ries, besloten, direct na ommekomst 
van de Olympische Spelen in Los 

Angeles het hele zaakje nog eens over 
te doen. 

Ware het niet zo geweest, dat het 
besluit moest worden genomen een 
kleine twee maanden voor de Olympi-
sche Spelen in Los Angeles, dan zou 
het besluit naar ik veronderstel anders 
zijn geweest. Dan was het besluit 
vermoedelijk opgeschort. Nu was het 
echter nodig om in beginsel het 
besluit te nemen, dat Nederland zich 
op naam van Amsterdam kon presen-
teren in Los Angeles - het kabinet 
achtte dat om meer dan een reden 
een belangrijke zaak - en daarbij 
tegelijkertijd te bepalen, dat de 
informatie die ter beschikking stond 
onvoldoende grond opleverde om tot 
een definitief besluit te komen. 

Dat definitieve besluit zal volgend 
jaar worden genomen. Daarbij zullen 
zowel materiële als immateriële 
vragen moeten worden beantwoord. 
Daarmee zijn wij in een paar commis-
sies en een overkoepelende raad van 
toezicht, waarin behalve de heer Van 
Thijn, burgemeester van Amsterdam, 
en de heer Van der Krol ook ik en een 
ceel van deskundigen zitting hebben, 
bezig. Ik zal proberen de heer Lankhorst 
daarover zo goed mogelijk te informe-
ren. 

Ik keer terug naar de dekking. Ook 
in de vraag van de heer Van der Vlies 
zit een beetje de ondertoon: waarom 
is dat nu nodig. Een bedrag van f 1 
min. komt ten laste van de begroting 
1984. De helft daarvan is ten laste 
gebracht van het artikel Subsidies en 
andere uitgaven van arbeidsaangele-
genheden. In dat artikel was ruimte, 
doordat vacatures niet tijdig konden 
worden opgevuld. De andere helft 
heb ik via sprokkelwerk op een groot 
aantal artikelen binnen de begro-
ting vrijgemaakt. In 1985 en wellicht 
1986 zal ik de resterende f 250.000 
moeten betalen. Ik ben van plan 
daarvoor het artikel Onderzoek en 
studie DGW-da t is voor het onderdeel 
sportbegroting - aan te wijzen. Het 
gaat immers, zelfs met alle aarzeling 
die beide geachte afgevaardigden 
mogen hebben, om beleidsonderbou-
wend onderzoek. 

Ik ben de heer Ernsting dankbaar 
voor zijn opmerking over 4 en 5 mei. 
Ikzeg hem graag aanvullende informa-
tie toe. Hij zal deze krijgen zodra zij 
beschikbaar is. 

De heer Leerling heeft een vraag 
gesteld betreffende spel en opvoeding. 
Ik zal deze zaak thuis nog eens 
bekijken. Er is aan deze zaak inderdaad 
een specifiek kantje. 

De heer Beinema vroeg mij nog 
eens in te gaan op de laatste zin van 
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zijn inleiding, vorige week, waarin hij 
stelde dat er een plicht zou zijn voor 
de overheid, ervoor te zorgen dat wij 
verantwoordelijkheid voor elkaar 
beleven. 

Ik zal dat erg graag ter afronding 
van de tweede termijn doen, omdat 
dat een opportuun moment is. De 
teneur van zijn vraag is, zoals ook nu 
en dan het beeld van het veld is, 
namelijk dat er in het veld aarzeling 
over ontstaat, of de beleidsmakers in 
Den Haag nog wel voldoende meebe-
leven, wat er in het veld wordt 
gepresteerd. Als daarover aarzeling 
mocht ontstaan, meer dan tot nu toe, 
dan zou dat een slechte zaak zijn. Dat 
werkt deprimerend en demotiverend 
op de werkenden in de welzijns- en 
volksgezondheidssector. 

Het is daarom van belang in een 
paar woorden nog eens duidelijk te 
maken, waarmee wij bezig zijn en 
welk beleid ons, Kamer en regering, 
voor ogen staat. Ik wijs erop, dat we 
de laatste paar jaar niet alleen bezig 
zijn geweest met besluiten te nemen 
op bestuurlijk niveau en vooral 
gericht op financiële gegevens, maar 
daarnaast ook met vernieuwend 
beleid en niet alleen vernieuwend 
maar ook verbeterend. We pogen heel 
wezenlijk de zorg vanuit de inrichtin-
gen dichter te brengen bij de patiënt 
respectievelijk cliënt. Ik zal nu niet 
onmiddellijk de medische woorden 
intramuraal en extramuraal gebruiken. 
We proberen dichter bij de cliënten en 
patiënten te komen. We proberen ook 
duidelijk op een kleinschaliger niveau 
hulp te verlenen. 

Aanwijzingen voor een intensiever 
zorgbeleid kan ik geven. Ik moge 
wijzen op het beleid ten aanzien van 
de pleegzorg, dat we ondanks buiten-
gewoon veel vallen en opstaan aan 
het ontwikkelen zijn. 

Wij spreken daarover volgende 
week. Ik wijs verder op de beslissingen 
die zijn genomen ten aanzien van de 
beschermende woonvormen. In de 
zwakzinnigenzorg, in de psychiatrie, 
eigenlijk op alle zorggebieden bestaat 
de neiging naar kleinschaligheid te 
gaan en de zorg dichter bij de cliënt te 
verlenen. Ik moge wijzen op de 
adviesaanvragen die zijn gericht aan 
de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid en aan de Nationale Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn. 

Daarmee wordt gepoogd tot een 
gestructureerde samenwerking tussen 
bejaardenoorden en verpleeghuizen 
te komen. Ik moge erop wijzen, dat 
wij spreken over de thuiszorg - in een 
enkel amendement wordt dat ook 
verwoord om het nog duidelijker aan 

te geven - om de professionele zorg 
dichter bij huis te brengen. Het gaat, 
kortom, om een andere, verbeterde 
visie op de zorgverlening, die meer 
moet aansluiten bij ons mensbeeld en 
bij de samenleving van vandaag. 

Het is duidelijk, dat een en ander 
niet vanzelf gaat en dat er buitenge-
woon veel weerstanden zijn te 
overwinnen. In het literatuur vinden 
we dat terug. Friedman - ik heb hem 
al eens in deze Kamer mogen citeren 
- wijst in 'The tiranny of status quo' 
op de ijzeren driehoek, die verhindert, 
dat de wetgever snel tot wijzigingen 
in het beleid geraakt. Hij plaatst in de 
ene hoek de beneficiaries of law, in de 
volgende hoek de legislatieve comités 
en de staven en in de derde hoek de 
bureaucratie. Het zegt daarvan: Deze 
drie krachtige tirannieën proberen de 
status quo in stand te houden. 

Hetzelfde vindt men nog duidelijker 
en veel dichter bij huis terug bij Robert 
Alford, die over drie interesseng roepen 
heeft geschreven, wat de gezondheids-
zorg betreft, degenen, die de dominan-
te interesse verdedigen, degenen, die 
de uitdagingsinteresse verdedigen en 
degenen, die de vraagintresse 
verdedigen. Deze schrijver geeft aan, 
dat het dan gaat over de medische 
professionals, de administrators en de 
gemeenschap. 

Voorzitter! Ik zeg dit alles niet om 
duidelijk aan te geven hoe geleerd ik 
wel ben, hoe belezen ik wel ben, 
hoewel ik begrijp dat een enkel 
kamerlid het wel denkt. Het gaat erom 
aan te geven hoe moeilijk het is, 
veranderingeren in deze maatschappij 

te bewerkstelligen. Wij zullen daaraan 
gezamenlijk moeten werken, de 
Kamer zowel als de regering. Ik hoop 
dat ik met dit korte slotwoord duidelijk 
heb gemaakt wat mijn intentie, mijn 
overwegingen en mijn motivatie 
daarbij zijn. Juist omdat het zo 
moeilijk is en het toch moet gebeuren, 
wil ik de fractie, die mij zo na aan het 
hart ligt, van harte danken voor de 
buitengewoon bemoedigende 
woorden, die zij mij de vorige week 
heeft doen geworden. 

Mevrouw Lucassen Stauttener (VVD): 
De staatssecretaris heeft gezegd dat 
de wet volgens artikel 7 — ik heb het 
over de onwaardigheid - hierin niet 
voorziet. Daarin heeft hij gelijk. Op 
zich zelf is dat een heel legitiem 
argument. Ik wijs erop, dat de moeder 
van alle andere minderjarigen 
halfvolle wezen en pensioen krijgt en 
in dit geval niet. Overigens mag ik de 
staatssecretaris erop wijzen, dat zulks 
bij de Wet BP allemaal wel is geregeld. 
Zo hij, als de hele operatie van 
oorlogswetgeving in gewijzigde vorm 
naar de Kamer komt, daarnaar nog 
eens willen kijken, waarbij ik vooral 
doel op de Wet BP? Zou hij zich in dit 
geval niet op die anti-hardheid kun-
nen beroepen, omdat de vergelijking 
niet helemaal opgaat? De moeder van 
alle andere kinderen krijgt immers wel 
een pensioen, terwijl dit niet voor 
deze moeder geldt, waarvan deze 
kinderen zwaar de dupe zijn. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Voorzitter! Ik heb nog nooit zo snel 
antwoord gekregen op een brief, die 

Staatssecretaris Van der Reijden (staand) van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in gesprek 
met zijn collega De Graaf van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister De Koning van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid luistert mee 
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nog niet aangekomen is. Ik zal een en 
ander zeker in mijn overwegingen 
betrekken. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 14.00 uur 
tot 14.45 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Het achterwege 
laten van de herziening van het 
wettelijk minimumloon, van de 
uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten en van 
een aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten per 1 
januari 1985 en per 1 juli 1985, 
alsmede het achterwege laten per 1 
juli 1985 van de herziening van de 
basiskinderbijslagbedragen (18687) 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De vorige week heeft mijn 
collega Gerritse in deze Kamer het 
woord gevoerd over het wetsvoorstel 
inzake de verlaging van de uitkerings-
percentages, zoals vastgesteld in een 
aantal sociale wetten. Bij die gelegen-
heid heeft hij ook een motivering 
gegeven, waarom het CDA van 
oordeel is dat deze impopulaire 
maatregelen noodzakelijk zijn. 
Kortweg komt het erop neer, dat wij 
streven naar een evenwichtiger 
verhouding tussen de marktsector en 
de collectieve sector en wel zodanig, 
dat de marktsector in staat is om de 
last van de collectieve sector blijvend 
te dragen. 

Het wetsontwerp, dat wij nu 
behandelen, maakt onderdeel uit van 
het totaal aan ombuigingen in de 
sociale zekerheid voor het jaar 1985 
en om die reden geldt, wat betreft het 
CDA, in hoofdzaak dezelfde onderbou-
wing, die ik zojuist aangaf. Om die 
reden heeft het CDA er begrip voor, 
dat ook in 1985 een aantal generieke 
maatregelen wordt getroffen met 
betrekking tot het minimumloon en 
de sociale zekerheid, in concreto 
uitmondend in het achterwege laten 
van de indexering per 1 januari 1985 
en 1 juli 1985, alsmede het achterwege 
laten per 1 juli 1985 van de herziening 
van de basiskinderbijslagbedragen. 

Niet onbelangrijk in dit kader acht 
de fractie van het CDA het gegeven 
dat, als gevolg van de getroffen 

maatregelen naar aanleiding van de 
algemene beschouwingen, het 
koopkrachtbeeld voor met name de 
laagste inkomensgroepen nog wat 
gunstiger is geworden dan aanvanke-
lijk werd verondersteld. De leden van 
mijn fractie geven nog eens aan, dat 
zij goede nota hebben genomen van 
de passage in de memorie van 
toelichting waarin staat vermeld dat, 
indien als gevolg van de loonontwik-
keling een aanzienlijk negatief 
koopkrachteffect voor de minima 
optreedt, dit tot een herbezinning op 
de maatregelen per 1 juli 1985 kan 
leiden. 

Hoewel het kabinet stelt dat de 
doelstellingen van de WAM als 
centraal uitgangspuntvan kracht 
blijven en de ook voor 1985 voorge-
stelde maatregelen als ad hoc moeten 
worden voorgesteld, kunnen wij niet 
anders dan constateren dat de WAM 
in slechts zeer beperkte mate heeft 
gefunctioneerd. Daar zijn goede en 
aanwijsbare redenen voor maar zo 
liggen de zaken nu eenmaal wèl. 

De vraag is thans: hoe nu verder? 
Die vraag klemt te meer daar de 
minister-president bij de algemene 
beschouwingen in de Eerste Kamer 
uitspraken heeft gedaan, die bij 
uitvoering de facto tot een verdere 
buitenwerkingstelling van de WAM 
voor onbepaalde tijd zouden kunnen 
leiden. Wij staan voor een dilemma. 
Blijven wij bij handbediening, hetgeen 
een beleidsgerichte benadering 
vraagt, die elk jaar leidt tot een 
expliciete bezinning in het parlement 
öf zien wij kans, de WAM meer 
conform de oorspronkelijke bedoelin-
gen te laten functioneren? 

Mijn fractievoorzitter heeft bij 
herhaling in deze Kamer betoogd, dat 
de fractie van het CDA van oordeel is 
dat er na de stelselherziening sprake 
moet zijn van een globaal gelijke 
ontwikkeling tussen de lonen in de 
marktsector en de collectieve sector, 
inclusief de uitkeringsgerechtigden. 
Hoe kijken de minister en de staatsse-
cretaris tegen een en ander aan? 

Met de minister-president is de 
fractie van het CDA overigens van 
oordeel dat het van zeer wezenlijk 
belang is - het is zelfs van fundamen-
tele betekenis voor de sociale zeker-
heid in de toekomst - dat wij na de 
stelselherziening het sociale zeker-
heidsstelsel economisch kunnen 
blijven dragen. Wij achten het van 
groot belang dat het kabinet op onze 
opmerkingen een heldere reactie geeft. 

Met alle zorg, die wij terecht voor de 
minima kennen, wijzen wij er met 
anderen op dat ook van de bovenmi-

nima zeer wezenlijke inkomensoffers 
gevraagd worden. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Waarom 
moet er gewacht worden op de 
stelselherziening vóór de koppeling 
weer kan worden hersteld? 

De heer Paulis (CDA): Uit de ontwik-
kelingen, die wi j in de afgelopen jaren 
hebben gezien, is gebleken dat de 
systematiek, zoals wi j die nu kennen, 
in feite niet functioneert. Het is u en 
ons bekend dat er gezocht wordt naar 
een instrument dat blijvend wèl 
gebruikt kan worden. Dat zal het 
volgend jaar aan de orde komen, in 
het kader van de stelselherziening. Ik 
vind het logisch dat men op dit punt 
het accent legt opdat men ook met 
het oog op de toekomst tot een meer 
consistent beleid komt. 

De heer Buurmeijer (PvdA) U spreekt in 
raadselen. Als u zegt dat het bekend 
zou zijn dat er gezocht wordt naar een 
nieuw koppelingsinstrument, hoor ik 
dat uit uw mond voor het eerst. Een 
nadere toelichting is zeker op zijn 
plaats. Tot nu toe is door de regering 
verdedigd dat de WAM ten principale 
overeind moet worden gehouden. Dat 
is door andere woordvoerders van de 
fractie van het CDA onderstreept. 

De heer Paulis (CDA): Ik heb al gezegd 
dat mijn fractievoorzitter al enkele 
malen heeft gezegd, dat naar zijn 
oordeel na de stelselherziening er 
sprake moet zijn van een globaal 
gelijke ontwikkeling. Daarover stel ik 
een vraag aan de bewindslieden. Ik 
verwacht daarop een antwoord. Dat is 
toch helder? 

De heer Buurmeijer (PvdA): Wat is nu 
uw uitgangspunt, of vertrekpunt in de 
termen van het CDA? Gaat u uit van 
een handhaving van de WAM-syste-
matiek - ik heb het niet over al dan 
niet toepassen ervan - of zegt u dat er 
een nieuw koppelingssysteem moet 
komen, wat dat ook moge zijn? 

De heer Paulis (CDA): Het is niet 
uitgesloten dat wi j op grond van de 
omstandigheden die wij in feite nu al 
kennen, inderdaad zullen moeten 
overwegen of de WAM, zoals die nu 
bestaat, gehandhaafd kan blijven. Dat 
blijkt ook heel nadrukkelijk uit hetgeen 
ik in eerste instantie al heb gezegd en 
ook mijn fractievoorzitter heeft 
gezegd; een globaal gelijke ontwikke-
ling na de stelselherziening. Met deze 
vragen richten wij ons tot de bewinds-
lieden en daarop willen wij graag een 
duidelijk antwoord hebben. In tweede 
termijn zullen wij wel zien wat wij 
daarmee doen! 
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Paulis 

De heer Buurmeijer (PvdA): Dus u 
sluit zich heden aan bij hetgeen de 
woordvoerder van de VVD, de heer 
Linschoten, gisteren heeft opgemerkt 
over het functioneren van de WAM? 

De heer Paulis (CDA): Ik denk dat ik in 
mijn vraagstelling volstrekt helder 
ben geweest en wij wachten met 
belangstelling af wat de regering 
daarover te zeggen heeft. 

Het is goed om nog even aan te 
geven dat aan een herstelbeleid, 
waarvan deze ombuigingen een 
onderdeel zijn, door zeer brede lagen 
van de bevolking een bijdrage wordt 
geleverd, werkenden en niet-werken-
den. 

Wat betreft de bevriezing van de 
basis-kinderbijslagbedragen merkt de 
CDA-fractie met voldoening op dat 
het kabinet de motie-De Vries/Nijpels 
uitvoert door de voorgenomen 
bevriezing per 1 januari 1985 niet 
door te laten gaan, hetgeen in 1985 en 
volgende jaren een positief effect zal 
hebben van 70 min. 

Als het gaat om de wijze waarop en 
het tempo waarin voor de jaren na 
1985 de incidentele toeslagen worden 
beëindigd, wachten wij met belangstel-
ling de nadere voorstellen van het 
kabinet af. De CDA-fractie deelt de 
opvatting dat het tempo van vermin-
dering van toeslagen sneller kan 
verlopen naarmate er sprake is van 
een groter structureel koopkrachther-
stel voor alle minima. 

Uit onze inbreng zal duidelijk zijn 
geworden dat het voorliggende 
wetsontwerp op onze steun zal kunnen 
rekenen. De CDA-fractie heeft nl. de 
overtuiging dat zij hierdoor een 
bijdrage levert aan de hoofddoelstel-
ling van ons allen, te weten de 
terugdringing van de onaanvaardbaar 
hoge werkloosheid. Met het kabinet 
zijn wij van mening dat dit ook en met 
name in het belang is van de uitkerings-
gerechtigden. 

De voorzichtige tekenen dat de 
gebrachte en nog te brengen offers 
niet voor niets zijn, zijn er. Mede ook 
als gevolg van het conjuncturele 
herstel zien wij een daling, zij het van 
slechts enkele tienduizenden, van de 
werkloosheid die reeds een aantal 
maanden aanhoudt. Dit mag toch als 
een teken van hoop en bemoediging 
worden gezien dat wij op de goede 
weg zijn. 

De heer Willems (PSP): De heer Paulis 
is nauwelijks ingegaan op de bevrie-
zing van de kinderbijslag op 1 juli. Het 
heeft mij erg verbaasd dat, alhoewel 
de CDA-fractie tijdens de algemene 

beschouwingen bij monde van haar 
fractievoorzitter een motie heeft 
ingediend, waarin werd uitgesproken 
dat de kinderbijslagbevriezing voor 
1985 niet zou moeten doorgaan en de 
motie door de regering niet wordt 
uitgevoerd, het CDA er verder niets 
meer over zegt. De motie is niet in 
stemming gebracht, omdat de regering 
haar op dat moment zei over te nemen. 
Later werd zij op een heel specifieke 
manier uitgelegd. Dat is toch in strijd 
met de intenties die het CDA en ook de 
VVD, die de motie mede had onderte-
kend, tijdens dat debat op tafel hebben 
gelegd? 

De heer Paulis (CDA): Er is voor 3k 
tegemoetgekomen aan hetgeen wij in 
de motie hebben gevraagd. Wij vinden 
dat de regering de motie daarmee op 
een aanvaardbare wijze heeft uitge-
voerd. 

De heer Willems (PSP): De motie 
wordt helemaal niet uitgevoerd, want 
daarin staat dat de bevriezing in 1985 
niet moet doorgaan. Ze gaat nu wel 
door, zij het ingaande op 1 juli. Dat 
werkt toch door in alle volgende 
jaren? 

De heer Paulis (CDA): Per 1 januari 
zou het gaan om een bedrag van 70 
min. en per 1 juli gaat het om een 
bedrag van 20 min. De regering komt 
ons dus met 70 min. tegemoet. In de 
situatie waarin wij ons bevinden, zijn 
wi j tevreden met deze benadering. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De storm van verontwaar-
diging die opstak na de presentatie 
van troonrede en miljoenennota 
betrof vooral de passages over de 
ontwikkeling van de koopkracht van 
de minima. Het kabinet moest haastig 
zijn uitlatingen nuanceren en bij de 
algemene beschouwingen wist de 
Kamer nog iets te verbeteren in de 
positie van de minima voor 1985. De 
kinderbijslag zal pas op 1 juli worden 
bevroren en het nuurverhogingsper-
centage zal 1 punt lager uitvallen. Dit 
zijn niet direct maatregelen die 
specifiek zijn toegesneden op de 
minima, maar ze hebben voor bijna 
de gehele groep wel positieve 
effecten. 

De resultaten van de operatie koop-
krachtverbetering minima waren niet 
schokkend, maar gegeven de huidige 
financieel-economische situatie waren 
ze wel optimaal. Van de zijde van het 
kabinet wordt weinig nagelaten om 
duidelijk te maken dat de hoogte van 
het minimum niet absoluut is, maar 
dat het moet worden bezien in 

verhouding tot de hoogte van andere 
inkomens. Ik onderschrijf dat. Daarom 
wordt rechtvaardiging van het beleid 
ook niet gevonden in de groei, de 
bevriezing of de verlaging van de 
hoogte van het minimum als zodanig, 
maar vooral in de verhouding van het 
minimum tot de overige inkomens-
groepen. Verlaging van het minimum 
is aanvaardbaar als andere groepen 
ook naar beneden gaan. Bevriezing is 
gemakkelijker te verdedigen als 
anderen ook op hetzelfde niveau 
blijven. 

De kritiek van mijn fractie richt zich 
juist op dit laatste. Bovenminimale 
uitkeringstrekkers gaan er fors op 
achteruit. Ambtenaren en minima 
blijven globaal genomen gelijk en de 
werkenden in de marktsector met een 
inkomen van modaal of hoger, gaan 
erop vooruit, terwijl ze bovendien een 
belastingmeevaller krijgen. Ik aan-
vaard de verlaging van de loongerela-
teerde uitkeringspercentages en de 
bevriezing van het minimumniveau. 

Ik onderschrijf de noodzaak van 
benedenwaartse bijstelling van 
arbeidsvoorwaarden voor het over-
heidspersoneel, maar ik kan niet 
aanvaarden dat grote groepen 
werkenden in de marktsector tegelij-
kertijd een reële inkomensverbetering 
tegemoet kunnen zien. Hoe kan men 
van de vele honderdduizenden 
uitkeringsgerechtigden, minimumlo-
rters en ambtenaren offers vragen 
vooreen nationaal herstelbeleid, als 
men tegelijkertijd de werkenden in de 
marktsector een reële koopkrachtver-
betering geeft? Zou de maatschappe-
lijke aanvaardbaarheid van het 
kabinetsbeleid niet groter zijn, indien 
tot een andere verdeling van inkomens-
offers was gekomen? 

De FNV maakt zich in dit verband 
wel heel gemakkelijk van haar 
verantwoordelijkheid af, door de 
volledige loonruimte op te eisen en 
koopkrachtbehoud te kiezen als 
voornaamste doelstelling in de 
komende ca.o.'Onderhandelingen. 
Erkend wordt, dat de kloof tussen 
actieven en niet-actieven zo wordt 
vergroot, maar de regering wordt 
hiervoor aansprakelijk gesteld, omdat 
zij heeft gekozen voor ontkoppeling. 
De FNV moet er wel rekening mee 
houden dat extra looneisen leiden tot 
hogere prijsstijgingen dan zijn 
geraamd. 

Het niet realiseren van 2% autonome 
loonmatiging moet op grond van het 
regeerakkoord leiden tot extra 
ombuigingen. Beide zaken tasten de 
koopkracht van de minima extra aan. 
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Daarvoor is de FNV dan toch wel 
verantwoordelijk. Ongelijke ontwikke-
ling van inkomens van actieven en 
niet-actieven werkt remmend op het 
herstelbeleid. 

Een zelfde bezwaar heb ik tegen de 
reeds door velen gewraakte bespiege-
lingen over de naaste toekomst, zoals 
die door de minister-president 
verleden week in de Eerste Kamer ten 
beste werden gegeven. In iets voor-
zichtiger bewoordingen wordt een en 
ander in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag herhaald. Bij aantrek-
ken van de economie zouden de 
minima in koopkracht gelijk moeten 
blijven. Werkenden zouden een 
inkomensverbetering mogen verwach-
ten. Zijn er werkelijk geen dwingender 
noden in onze samenleving dan een 
extra verbetering van de koopkracht 
voor werkenden? 

Zijn de overheidstekorten, de 
investeringsachterstanden en de 
tekorten in de dienstverlening dan al 
zodanig weggewerkt dat verbetering 
van de koopkracht voorrang kan 
krijgen? De minister-president heeft 
zijn uitlating later verduidelijkt. Hij 
had met name het oog gehad op het 
incidentele loon. Betekent dit dat het 
kabinet verwacht dat er de komende 
jaren geen initiële loonstijgingen 
meer zullen plaatsvinden, of zal de 
post-initieel toch worden vertaald 
naar het minimum uitkeringsniveau? 
Mijns inziens zal na het in werking 
treden van het nieuwe stelsel van 
sociale zekerheid duidelijk moeten zijn 
hoe de bedragen jaarlijks zullen 
worden aangepast. 

Het telkenjare opzij zetten van de 
WAM is zeer onbevredigend, omdat 
de betrokkenen dan bij wijze van 
spreken zijn overgeleverd aan de 
willekeur van de wetgever, terwijl 
juist was beoogd, deze situatie te 
voorkomen. 

Er moet nu worden gekozen voor 
een indexeringsmechanisme dat op 
langere termijn bruikbaar is. Dan 
moet de WAM maar worden vervan-
gen. Ook al is het verschil tussen de 
feitelijke ontwikkeling van het netto-
minimumloon en de ontwikkeling 
zoals zij volgens de WAM zou zijn 
geweest, heel wat kleiner dan menig-
een zou veronderstellen, ik meen toch 
dat op de thans ingeslagen weg niet 
verder mag worden gegaan, leder jaar 
opnieuw een bestaande wet tijdelijk 
buiten werking stellen is niet langer 
verdedigbaar. 

Ook deze week is de functie van het 
minimumloon in discussie gekomen. 

Het NCW bepleitte in navolging van 
anderen een minimumloon op basis 
van 70% van het huidige minimum 
wegens het feit dat zo weinig mini-
mumloners een gezin hebben te 
onderhouden, terwijl het inkomen 
aanvankelijk wel hierop was berekend. 
Deze gedachte lijkt logisch, maar ik 
heb moeite met de consequenties 
ervan, namelijk dat kostwinners dan 
van overheidswege een aanvulling op 
hun inkomen moeten krijgen. Het 
inkomen moet afgestemd zijn op de 
behoefte en de prestatie. Iemand 
moet in staat worden gesteld, zelfstan-
dig zijn gezin te onderhouden, zonder 
afhankelijk te zijn van overheidssteun. 
Wil men een grotere differentiatie op 
het netto-minimumniveau, dan zal 
een geheel ander belastingregime tot 
stand moeten komen, waarbij een 
alleenstaande op minimumniveau 
zwaarder wordt belast dan een 
kostwinner op hetzelfde niveau. 

De niet-bevriezing van de kinderbij-
slagbedragen per 1 januari aanstaande 
heeft mijn instemming. Een terughou-
dend ombuigingsbeleid in de sfeer 
van de kinderbijslag is geboden, 
omdat vooral gezinnen met opgroei-
ende kinderen op hoge kosten zitten, 
terwijl de inkomens voortdurend 
onder druk staan. Liever had ik gezien 
dat ook per 1 juli aanstaande de 
kinderbijslag zou worden aangepast, 
maar wegens de gigantische kortingen 
die in de afgelopen vijfjaar, vooral in 
de sfeer van de WAO, hebben plaats-
gevonden, durf ik hierom niet te 
vragen. 

De kinderbijslag ging steeds voorop 
bij de bezuinigingen en mijn fractie 
vond dit niet terecht. Nu voor 1985 en 
1986 ook ingrijpende maatregelen in 
de sfeer van de ziektewet worden 
voorgesteld, is de twijfelachtige 
voorsprong die de kinderbijslagsector 
had, enigszins ingelopen door andere 
sectoren. In dit licht bezien, acht ik 
bevriezing per 1 juli 1985 aanvaard-
baar, zij het dat ik niet lichtvaardig 
denk over de consequenties hiervan. 

D 
De heerWillems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Laat ik ook dit debat 
beginnen met enige reacties uit het 
land te vermelden, omdat de bevrie-
zing van het minimumloon en de 
hieraan gekoppelde uitkeringen en de 
bevriezing van de kinderbijslag per 1 
juli 1985, in bijna alle protesten van 
vakbonden, maatschappelijke organisa-
ties en gemeentebesturen is opgeno-
men. 

Het CNV liet ons verleden week 
weten dat het de band tussen werken-

den en niet-werkenden in stand wil 
houden en dat het hieraan zelf een 
bijdrage wil blijven leveren. Op deze 
grond is het tegen de voorgestelde 
verlaging. De FNV roept ons in haar 
petitie op, de solidariteit met de 
niet-werkenden in stand te houden. 
Dit vragen de werkenden zelf aan ons. 

De gemeente Heemskerk stuurde 
ons verleden week een brief met als 
slot 'dat de raad uiting heeft gegeven 
aan zijn inzake de voornemens van de 
regering om de diverse sociale 
uitkeringen te verlagen, gezien de 
effecten ervan op het levensniveau 
van juist de sociaal zwakkeren en dat 
het lokale bestuur hiermee op zeer 
directe wijze wordt geconfronteerd'. 
De raad achtte het zijn plicht, ons 
hierop te wijzen en dit op deze wijze 
te laten betrekken in onze besluitvor-
ming. Dit zal ook wel voor niks zijn 
gestuurd. 

Uit Amstelveen roepen 26 organisa-
ties uit de vakbeweging, de kerkelijke 
groepen, andere maatschappelijke 
organisaties, ombudsman en dergelijke, 
ons op van de bevriezing af te ziene. 
Ten slotte noem ik een groep die in het 
bijzonder erop rekent, in dit Huis te 
worden gehoord, het CNV. Het schrijft 
in zijn petitie over het voor de zoveelste 
keer loslaten van de Wet aanpassings-
mechanismen dat de leden van het 
CNV dit als willekeur beschouwen. 

Dit is een bloemlezing uit de 
reacties, want het aantal reacties is zo 
massaal dat het eigenlijk schandalig is 
dat er zo weinig mee wordt gedaan in 
deze Kamer en door het kabinet. 

Het debat van vandaag zal wel niet 
erg geïnspireerd zijn omdat het voor 
een belangrijk deel een herhaling is 
van eerdere debatten. Ook bij deze 
maatregel hebben wij te maken met 
een jaarlijks terugkerend ritueel. De 
wet inzake aanpassingsmechanismen 
wordt nu voor het vierde achtereenvol-
gende jaar niet uitgevoerd. Deze wet, 
bedoeld om mensen met de laagste 
inkomens enige zekerheid te bieden, 
is zo een volstrekt dode letter gebleven. 
Van CDA en VVD valt geen enkele 
kritische kanttekening te verwachten. 
Ik vraag mij overigens af of de VVD 
überhaupt nog aan het debat meedoet. 

De Voorzitter: De heer De Korte heeft 
zich verontschuldigd. Hij zal hier 
binnen enkele ogenblikken zijn. 

De heer Willems (PSP): Neemt u mij 
niet kwalijk! 

De kaarten zijn geschud. Net als 
ieder jaar, wordt ook nu aan de 
mensen met een minimum-inkomen 
onthouden wat hen krachtens de wet 
toekomt. Het is dan ook onverteerbaar 
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dat de de regering in haar argumenta-
tie voor deze nieuwe bevriezing nog 
steeds van een 'ad hoe-maatregel' 
spreekt, terwijl het zo overduidelijk is 
dat het creëren van een scheiding 
tussen werkenden en niet-werkenden 
en van afstand tussen de laagste en 
de hogere inkomens een integraal 
onderdeel van het kabinetsbeleid is 
geworden. 

Gisteren, bij de behandeling van de 
begroting voor Sociale Zaken, hebben 
wi j nog eens gewezen op die verkeerde 
voorstelling van zaken door het 
kabinet van een nivellering die in de 
laatste jaren zou zijn opgetreden. Het 
tegendeel is het geval. In de afgelopen 
jaren is gebleken dat sprake is van 
een denivellering. De minister-presi-
dent liet er in de Eerste Kamer weinig 
onduidelijkheid over bestaan dat ook 
de afstand tussen uitkeringen en 
lonen sterker moet worden. 

In deze memorie van antwoord 
geven de bewindslieden van Sociale 
Zaken toe dat ook deze maatregel 
weer een denivellerend effect op de 
inkomensverhoudingen heeft. 
Bovendien blijkt uit het erin opgeno-
men staatje dat de koopkracht van de 
echte minima in de afgelopen twee 
jaar met 3,5% is gedaald, terwijl die 
van vier maal modaal met 1,7% is 
gedaald. Dat betekent dat de meerjari-
ge echte minima tweemaal zo veel 
koopkracht hebben moeten inleveren 
als de mensen die vier keer het 
modale inkomen verdienen. 

In dat kader moeten wij deze 
bevriezing van de minimumlonen en 
de uitkeringen zien. De argumentatie 
van de regering ter rechtvaardiging 
van deze maatregel moeten wij dan 
ook met de nodige emmers zout 
nemen. Er wordt wat gemompeld 
over 'terugdringing van het financie-
ringstekort' en over 'de collectieve-las-
tendruk', maar ingrijpende maatrege-
len worden daarmee niet voldoende 
beargumenteerd. Het zijn argumenten 
met eeuwigheidswaarde. 

De collectieve-lastendruk kan in de 
visie van de regering nooit laag 
genoeg zijn; die druk is altijd te hoog. 
Daarom wordt een verwijziging naar 
de ontwikkeling van de collectieve-las-
tendruk van de afgelopen jaren en de 
effecten daarvan op de mensen die nu 
opnieuw moeten inleveren gewoon 
maar achterwege gelaten. Ons 
verzoek, in te gaan op de positie van 
de echte minima en op de schuldenlast 
waarmee zij momenteel te kampen 
hebben wordt doorverwezen naar een 
nog te voeren debat over het rapport 
Minima zonder marge. 

Het voorliggende wetsvoorstel is er 
één uit een serie die uiteindelijk ten 
doel heeft de scheiding tussen 
werkenden en niet-werkenden te 
vergroten en van de laagste inkomens 
meer te vragen dan van de hoogste. 
Die serie wetsvoorstellen heeft vooral 
mensen met lage inkomens en 
uitkeringen in de afgelopen jaren een 
aanzienlijk koopkrachtverlies gebracht. 

Het toppunt van denivellering is wel 
dat de verlaging van de minima 
bovendien via premieverlichting zelfs 
voor een deel weer ten goede komt 
aan de werkenden. Zo komt een 
bedrag van f105 miljoen via premie-
verlichting aan de werkenden ten 
goede. 

De keuze om opnieuw mensen met 
het minimumloon en met de laagste 
uitkeringen te treffen, is niet zo 
onvermijdelijk en onontkoombaar als 
regering, CDA en VVD ons telkens 
voorhouden. De geringe opbrengst 
van deze maatregel, namelijk f 50 
miljoen voor de schatkist, f45 miljoen 
voor het bedrijfsleven en f 105 aan 
premieverlichting voor de werkne-
mers, zou met een simpele ingreep 
ook ergens anders vandaan kunnen 
worden gehaald. De premies zouden 
slechts met een fractie hoeven te 
worden verhoogd om hetzelfde 
bedrag te halen. Daarbij zou men 
ervoor kunnen kiezen om, gezien de 
winstontwikkeling in de bedrijven en 
de koopkrachtdaling van de mensen 
met een minimum-inkomen, de 
minima te ontzien. 

De hoogste belastingschijven 
zouden slechts met een fractie van 
procenten hoeven te worden verhoogd 
om de budgettaire doelstelling van 
het kabinet te bereiken. Dat is een 
pijnloze ingreep voor mensen die het 
gemakkelijk kunnen betalen. Het 
verminderen van de kinderbijslag 
boven modaal zou een andere 
mogelijkheid zijn om het geld daar 
weg te halen waar het zit. 

Dit zijn andere, gemakkelijk uitvoer-
bare en weinig ingrijpende keuzes. Zo 
lang zij niet worden gemaakt, heeft 
het weinig zin te zoeken naar het 
sociale gezicht van het CDA. Dat 
masker is al lang gevallen, toen men 
er jaren geleden voor koos de tweede-
ling in de maatschappij te bewerkstel-
ligen. 

Voorzitter! Bij interruptie heb ik al 
aan de woordvoerder van de fractie 
van het CDA gevraagd waarom het 
CDA niet aandringt op de uitvoering 
van de motie die door haar bij de 
algemene beschouwingen met betrek-
king tot de bevriezing van de kinderbij-
slag is ingediend. Ik vind het teleurstel-

lend dat de fractie van het CDA toch 
akkoord gaat met het voorstel om de 
kinderbijslag per 1 juli te bevriezen. 
Zowel de Raad van State als de SER 
heeft immers overduidelijk aangetoond 
dat deze bevriezing meer de gezinnen 
met kinderen in de lage inkomensgroe-
pen treft dan die in de hoge inkomens-
groepen. Het CDA probeert in het 
land de suggestie te wekken dat zij de 
minima voortaan zal ontzien. Deze 
maatregelen bewijzen echter dat het 
tegenovergestelde het geval is. 

Voorzitter! Er moet f20 min. 
worden opgebracht door middel van 
deze besparing op de kinderbijslag. 
Oorspronkelijk was echter voorzien in 
een opbrengst van f90 min. De 
kinderbijslag zou dan het gehele jaar 
bevroren worden. Ik snap het verschil 
eigenlijk niet. Waar komt die f70 min. 
verschil vandaan? Komt dat omdat 
die f90 min. wellicht gebaseerd was 
op een forsere koopkrachtontwikkeling 
dan nu voorzien wordt of zijn er 
andere verklaringen waarom er 
ineens een verschil van f70 min. is? 

Voorzitter! Omdat de WAM met 
terugwerkende kracht werkt, is het 
onduidelijk wat nu precies het 
koopkrachteffect zal zijn voor de 
minima, zeker voor wat betreft de 
bevriezing op 1 juli. Ook de ontwikke-
ling van de koopkracht voor de 
minima op 1 januari is nog niet exact 
vast vast te stellen. Wat zijn de 
precieze cijfers, voor zover de laatste 
prognoses daarin inzicht geven? Het 
moet nu ongeveer bekend zijn wat 
volgens de WAM op 1 januari eventu-
eel betaald zou behoren te worden. 

Ik vind dat wij over een betaling of 
een bevriezing per 1 juli op dit 
moment nog geen beslissing kunnen 
nemen. Er zijn nog zoveel onduidelijk-
heden over wat er gaat gebeuren in 
de ca.o. onderhandelingen met de 
arbeidstijdverkorting, met het 
inleveren van prijscompensatie dat 
het een slag in de lucht is daarop nu 
reeds vooruit te lopen. De woordvoer-
der van het CDA kan dan wel zeggen, 
dat hij er goed kennis van genomen 
heeft dat de regering dan bij de 
Kamer terugkomt. Ik zou het echter 
willen omdraaien. Wij moeten nu over 
de bevriezing op 1 juli geen enkele 
afspraak maken; wij moeten dit pas 
later in het jaar bekijken als duidelijker 
wordt wat er met de loonontwikkeling 
in het bedrijfsleven gaat gebeuren. 
Dat is ook het advies van de Raad van 
State geweest. 

Ik betreur het dat de regering dat 
advies volstrekt naast zich neergelegd 
heeft. Ik heb samen met de heer 
Buurmeijer een amendement inge-
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diend om de bevriezing in dit wets-
ontwerpte beperken tot een bevriezing 
op 1 januari, zodat wij in een later 
stadium op de situatie op 1 juli terug 
kunnen komen. Op die manier blijft de 
WAM in ieder geval in stand. 

Ik heb al gezegd dat er reacties 
vanuit de vakbeweging, gemeentebe-
sturen, organisaties enzovoorts 
gekomen zijn waarin wij opgeroepen 
worden deze bevriezing niet te laten 
doorgaan. De koopkrachteffecten voor 
de laagste inkomens zijn al te ernstig 
geweest. Ook het advies van de SER 
is verdeeld, maar wel duidelijk. Het 
deel van de SER bestaande uit de 
werkgevers met precies de helft van 
de kroonleden steunt het kabinet en 
het andere deel bestaande uit werkne-
mers en de andere helft van de 
kroonleden wijst het wetsvoorstel 
sterk af. 

Doordat het kabinet het advies van 
dat deel van de SER dat uit werkgevers 
bestaat volgt, bekent het kabinet voor 
de zoveelste maal kleur. Het zal 
duidelijk zijn, mijnheer de Voorzitter, 
dat dit niet onze kleur is. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! U zult het wel geen 
goede gedachte vinden, maar ik kan 
mij voorstellen dat wij voortaan met 
bandjes werken. Bandjes waarop de 
inbreng van de verschillende fracties 
staat gedurende het afgelopen half 
jaar en een bandje van de regering, 
dan kunnen wij daarnaar in een luie 
stoel nog eens luisteren. Het is 
immers elke keer weer hetzelfde 
liedje. 

Opnieuw wordt voor de zoveelste 
keer door de regering afgezien van 
het aanpassen van de uitkeringen, het 
wettelijk minimumloon en de kinder-
bijslag aan de ontwikkeling van de 
lonen zoals die tot uiting komt in de 
index van de regelingslonen. 

De memorie van antwoord op het 
voorlopig verslag windt er weinig 
doekjes om als het gaat om de vraag 
hoeveel de uitkeringen op dit moment 
achterlopen bij de ontwikkeling zoals 
die in de wet is vastgelegd. 

Sinds 1 januari 1980, het moment 
waarop de Wet aanpassingsmechanis-
me van kracht werd en ook het enige 
tijdstip waarop die wet onverkort is 
toegepast, hebben de minimumuitke-
ringen en de minimumlonen een 
achterstand opgelopen van, in netto 
termen, bijna f 100 per maand en 
meer dan f100 per maand indien de 
vakantietoeslag die uiteraard ook 
evenredig is verlaagd, daarin wordt 
betrokken. 

Op zich zelf vormt dit al een duide-
lijke illustratie van het inkomensbeleid 
dat door het kabinet in de laatste 
jaren is gevoerd. Dit is echter nog 
maar de helft van het plaatje. In bruto 
termen lopen minimumlonen en de 
uitkeringen 10% achter op de index. 
Compleet wordt het beeld pas, indien 
de ontwikkeling in inkomen van 
andere groepen in onze samenleving 
wordt vergeleken met die van de 
minimum uitkeringen en de minimum-
lonen. 

De tabel op blz. 5 van de memorie 
van antwoord zegt dat de minimum 
WAO-er sinds 1982 er 9% op achteruit 
is gegaan, een niet-minimum-WAO-er 
ruim 12% en de werknemer slechts 
6,4% dat op zich zelf ook een behoor-
lijke achteruitgang is, maar daarbij 
moet wel bedacht worden dat het 
cijfer exclusief incidenteel is en dat 
een heel behoorlijk deel van de 
werknemers dat incidenteel wel zal 
hebben gekregen. Door dit ook in 
aanmerking te nemen wordt het 
plaatje nog schever. 

Dat laatste is helemaal het geval als 
het jaar 1985 erbij wordt genomen. 
Volgend jaar gaat de modale WAO-er 
er namelijk ruim 5% extra op achteruit. 
Dat brengt het totaal op 17%. De 
minimum-WAO-er blijft ongeveer 
gelijk. Daarvoor blijft het dus 9%. De 
werknemer daarentegen gaat er 
opnieuw exclusief incidenteel circa 
2% op vooruit, hetgeen voor hem 
neerkomt op een koopkrachtteruggang 
van 4%. Het is die ongelijke ontwikke-
ling, waartegen D'66 zich vanaf de 
aanvang van dit beleid heeft verzet. 

Ik wil overigens aan de staatssecre-
taris vragen hoe de cijfers van de 
tabel, aangevuld voor het jaar 1985 en 
aangevuld met incidenteel voorzover 
het werknemers betreft er precies 
uitzien. De ramingen voor 1985 zijn 
gebaseerd op een heel laag geraamd 
percentage aan inflatie van 1,5. Zeker 
nu volgens de laatste gegevens de 
inflatie weer enigszins toeneemt, is 
het realiteitsgehalte van die raming 
wel uiterst twijfelachtig geworden, 
meer een wensdroom dan een reële 
prognose. 

Wat is de jongste raming van het 
inflatiepercentage in 1985? Stel dat de 
prijsontwikkeling hoger uitkomt dan 
bij het opstellen van de Miljoenennota 
werd geraamd, welke conclusies zal 
het kabinet daar dan uittrekken? 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
memorie van antwoord schrijft de 
regering onder meer dat de doelstel-
lingen van de WAM als centraal 
uitgangspunt van kracht blijven. Dat 
wil zeggen, zo lees ik verder, dat het 
kabinet het principe, dat voor de 

ontwikkeling van de uitkeringen en 
het minimumloon de algemene 
loonontwikkeling bepalend is, blijft 
hanteren. 

Het kabinet schrijft dan ook nog, dat 
het geen plannen heeft in de richting 
van een ontkoppeling van het mini-
mumloon en de sociale uitkeringen. 
Met die uitspraak op zich zelf ben ik 
gelukkig, hoewel uitspraken van de 
heer Lubbers op dit punt mij toch 
weer ernstig aan het twijfelen hebben 
gebracht. Dit heb ik echter gisteren 
ook al gezegd bij de begrotingsbehan-
deling. 

Wat het overige betreft is het voor 
mij onbegrijpelijk hoe iemand derge-
lijke onzin kan neerschrijven. Iets 
anders is het namelijk niet. Wat is 
namelijk een uitgangspunt waard dat 
ieder jaar weer even gemakkelijk ter 
zijde wordt geschoven? Het uitgangs-
punt van dit kabinet onderscheidt zich 
in niets van de goede voornemens die 
door velen met Oud en en Nieuw 
worden geuit. Vaak zijn zij die voorne-
mens in februari weer vergeten. 

Het zou dit jaar uitermate gemakke-
lijk geweest zijn om nu eens wel 
uitdrukking te geven aan het goede 
voornemen en de uitkeringen en de 
minimumlonen gewoon te verhogen 
op grond van de loonontwikkeling die 
heeft plaatsgevonden. In de eerste 
plaats gaat het in vergelijking met 
voorgaande jaren om relatief geringe 
percentages en in de tweede plaats 
was de financiële ruimte er. In plaats 
van het goede voornemen na te 
komen, wordt aan de werkenden een 
extra arbeidstoeslag gegeven, 
bovenop de belastingvrije som. Los 
van het gekrakeel dat een paar weken 
geleden plaatsvond over de hoogte 
daarvan, is daarmee toch overduidelijk 
de keuze gemaakt dat de voordelen 
aan de werkenden en niet aan 
degenen meteen uitkering moeten 
worden toegespeeld. Het is dan niet 
anders dan schijnheilig om te zeggen 
dat de doelstellingen van de WAM het 
centrale uitgangspunt blijven vormen. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van D'66 heeft er enige jaren geleden 
voor gepleit om alle inkomens in 
Nederland te bevriezen en daarnaast 
de koopkracht zo goed mogelijk op 
peil te houden door het verlagen van 
de loon- en inkomstenbelasting voor 
iedereen. In dat kader hebben wij in 
het verleden ook één keer een 
beperking van het minimumloon en 
de uitkeringen gesteund. Het zag er 
namelijk nog naar uit dat de ontwikke-
ling in de collectieve sector gelijk kon 
zijn aan die van de marktsector. 

Bovendien hebben wij gezegd dat 
indien wij arbeidsduurverkorting met 
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kracht willen stimuleren het noodzake-
lijk is dat uitkeringen en minimumlo-
nen daarbij enigszins vooroplopen ten 
opzichte van andere inkomens. 
Anders zou de inkomensdaling die het 
gevolg is van arbeidsduurverkorting 
ertoe kunnen leiden dat de verdiende 
inkomens beneden het miniumloon 
uitkomen. Dat zou tot allerlei fricties 
aanleiding hebben kunnen geven. 

Wij hebben er toen wel bij gezegd 
dat, als de ontwikkeling rond de 
arbeidsduurverkorting hiermee niet 
gelijke tred hield, de minimumlonen 
en de uitkeringen alsnog zouden 
moeten worden aangepast. Er zou 
dus een beleidsmatige koppeling zijn 
met een relatie metarbeidsduurverkor-
ting en met eventueel een correctie 
achteraf. Is dit idee in een la verdwe-
nen? Geen van beide argumenten 
doet zich thans voor. De ontwikkeling 
van de verschillende inkomensgroe-
pen is dusdanig dat zij verder uit 
elkaar groeien. De afstand tussen de 
index der regelingslonen en de 
uitkeringen en het minimumloon 
loopt volgend jaar op tot ruim 10%. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
kan geen enkel redelijk argument 
vinden die een maatregel als deze 
rechtvaardigt en zij zal derhalve tegen 
de bevriezing van het minimumloon 
en de uitkeringen stemmen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Het is 
geen opwekkende bezigheid om in een 
kort tijdsbestek een aantal bezuinigings-
voorstellen op het gebied van de 
sociale zekerheid te moeten behande-
len. 

Gelet op de ombuigingstaakstelling 
in 1985 van f2,5 mld., spelen onder-
havige maatregelen slechts een 
bescheiden rol. Het gaat in totaal om 
f200 min. Toch neemt mijn fractie 
met weinig vreugde kennis hiervan. 
Dat de basiskinderbijslagbedragen 
per 1 januari 1985 op de gebruikelijke 
wijze, in tegenstelling tot de oorspron-
kelijke voornemens, zullen worden 
aangepast, stemt binnen deze context 
echter weer tot voldoening. 

Ook waardeert mijn fractie het 
streven om de koopkracht voor de 
minima in 1985 niet nog verder 
achteruit te laten gaan. Dat daardoor 
de bovenminima in 1985 een relatief 
groot deel van de bezuinigingen 
moeten dragen, kan niet worden 
ontkend. Dit is echter wel rechtvaardig, 
gezien de positie van de minima, die 
ons en anderen zorgen geeft. Is 
evenwel ook van rechtvaardigheid 
sprake als men dit vergelijkt met de 
hogere verdiepingen in het loonge-

bouw? Wij hebben daarover onze 
twijfels en vragen ons af of deze weg 
te nemen zijn. 

De bevriezing van de kinderbijslag 
per 1 januari aanstaande heeft 
duidelijk het karakter van een compro-
mis. Dit compromis werd gesloten bij 
het algemeen financiële debat over de 
begroting voor 1985. Bij die gelegen-
heid heeft mijn fractie die beslissing 
gesteund als element in een pakket 
van maatregelen en wijzigingsvoor-
stellen. Wij zullen deze steun nu niet 
intrekken. Zijn er echter nu helemaal 
geen ontwikkelingen en omstandighe-
den denkbaar die heroverweging in 
de loop van de eerste helft van 1985 
kunnen rechtvaardigen? Deze maatre-
gel komt immers hard aan bij met 
name de grote gezinnen die van 
lagere inkomens moeten rondkomen. 
Daarom blijft mijn fractie op dit punt 
toch kritisch. 

De doelstellingen van de Wet 
aanpassingsmechanismen blijven als 
centraal uitgangspunt van kracht. Dit 
wil zeggen dat het principe dat voor 
de ontwikkeling van de uitkeringen en 
het minimumloon de algemene 
loonontwikkeling bepalend is, gehan-
teerd blijft. Tevens wordt de koppeling 
tussen het minimumloon en de 
sociale uitkeringen gehandhaafd. Dat 
klinkt geruststellend. Een aantal jaren 
is er echter reeds sprake van een 
afweging tussen verschillende 
doelstellingen, waarbij voor het 
kabinet de werkgelegenheid de 
grootste prioriteit had en nog heeft. 
Het is een afweging, waarbij het 
kabinet een ingreep in het WAM-me-
chanisme aanvaardbaar vond en nog 
vindt. 

Ik wi l dit niet bestrijden. Ik vraag mij 
wel af of het niet-indexeren van het 
minimumloon en de sociale uitkerin-
gen dan nog wel kan worden aange-
merkt als een maatregel ad hoc, te 
meer daar het effect van deze maatre-
gel structureel is. Achteraf vindt er 
immers geen correctie plaats. De 
WAM is alleen per 1 januari 1980 
onverkort toegepast. Kan nog eens 
nader worden ingegaan op de 
opmerking dat tot 1983 de afwijkingen 
ten opzichte van de WAM tijdelijk van 
aard waren en dat deze in een later 
stadium werden gecorrigeerd? Met 
andere woorden: hoe zagen deze 
uitschuifoperaties er precies uit? 

Als gelet wordt op de meeruitgaven 
van de sociale zekerheid van een 
onverkorte WAM-indexering - deze 
meeruitgaven zouden f4 mld. bedra-
g e n - , kan men hetWAM-mechanisme 
dan blijven verdedigen? Dit is geen 
kritiek. Ik breng dit naar voren uit 

oprechte zorg. Daarom vraag ik de 
bewindslieden hoe zij in de toekomst 
de werking van het WAM-mechanisme 
zien. 

Naar een globale schatting zijn er 
momenteel 350.000 personen werk-
zaam op het niveau van het minimum-
loon. Ongeveer de helft betreft de 
minimumjeugdloners. Binnen welke 
termijn zal het CBS gegevens met 
betrekking tot de verdeling naar 
kostwinner en niet-kostwinner 
publiceren en wat zal er vervolgens 
met deze gegevens worden gedaan? 

Graag zou ik ook nadere gegevens 
ontvangen over de orde van grootte 
waarin een lichte denivellering 
plaatsvindt tussen het minimumloon-
niveau en het modale niveau als 
gevolg van het totale pakket van 
kabinetsvoorstellen. Kunnen ook 
mededelingen worden verstrekt over 
het verwachte precieze effect van de 
denivellering qua afhankelijkheid van 
de mate waarin de modale werknemer 
moet verzuimen door ziekte? 

Hoe zien de bewindslieden de 
voorstellen in het licht van de acutele 
context? Ik denk aan de debatten in de 
Eerste Kamer, aan de voorstellen van 
NCW en aan de claims van de FNV. 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit debat vindt plaats 
op een wat merkwaardig moment: 
kort na de algemene beschouwingen, 
waarbij deze voorstellen al uitvoerig 
aan de orde zijn geweest, en tussen 
de eerste termijn van de Kamer en die 
van de regering over de begroting 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Ook dit onderwerp heeft weer 
alles van doen met het inkomensbeleid 
van dit kabinet. In feite is het de 
zoveelste discussie over de rechtvaar-
digheidsgrondslag van het beleid van 
dit kabinet. 

Ik sluit mij aan bij diegenen die 
hebben geconstateerd dat de bevrie-
zing van het wettelijk minimumloon 
en de kinderbijslag bij het kabinet-Lub-
bers een automatisme is geworden. 
Met de Wet Aanpassingsmechanismen 
werd beoogd het minimumloon en de 
daaraan gekoppelde uitkeringen 
structureel te koppelen aan de 
gemiddelde loonontwikkeling. Thans 
is de ontkoppeling structureel gewor-
den. De WAM zou eigenlijk WNAM 
moeten heten, de Wet niet-Aanspas-
singsmechanismen. 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is buitengewoon 
cynisch als hij in de memorie van 
antwoord schrijft dat de doelstellingen 
van de WAM als centraal uitgangspunt 
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van kracht blijven. Deze lippendienst 
aan het principe van de WAM is grof 
als wij kijken naar het feitelijke beleid. 
In dat licht is het des te opvallender 
als de woordvoerder van het CDA, de 
heer Paulis, te kennen geeft dat op 
termijn de WAM haar tijd heeft gehad. 
Na de stelselherziening moet er 
volgens het CDA op een andere wijze 
sprake zijn van een koppelingsmecha-
nisme. Uitgenodigd om te vertellen 
wat dat zou moeten inhouden, deed 
zich een herhaling voor van de gang 
van zaken gisteren. De vraag werd 
voorgelegd aan de regering, een 
eigen antwoord was er niet. 

Naast het opmerkelijke van de 
mededeling, constateer ik dat zestig 
jaar regeringsverantwoordelijkheid 
fracties in deze Kamer geen aandrang 
tot het oplossen van de problemen 
meer geeft. Ik vind het vrij ernstig de 
constatering te moeten doen, dat ook 
het CDA afwil van de huidige WAM. 
Tot nog toe had ik begrepen dat de 
CDA-fractie als argumentatie gebruikte 
dat er omstandigheden waren 
waardoor de WAM niet kon worden 
toegepast. Thans blijkt dat ongeacht 
de omstandigheden na de stelselher-
zieing een nieuw systeem van 
koppeling moet worden ontworpen. 
Het tijdelijk opheffen van de werking 
van de WAM is vervangen door het 
afschaffen ervan. Bij interruptie heb ik 
al opmerkt dat de CDA-fractie daarmee 
weer op één lijn zit met de VVD-fractie. 
Het is maar net welke woordvoerder 
van het CDA je hoort. Ik kom hierop 
terug als ik straks de heer Linschoten 
ten tonele voer. 

Uit alle verstrekte gegevens blijkt 
overduidelijk dat de uitkeringsgerech-
tigden een grotere koopkrachtdaling 
hebben ondergaan dan de modale 
werknemers. Een WAO'er op het 
minimum-niveau gaat in de periode 
1982-1985 9% achteruit. De modale 
werknemer gaat in die periode 6,4% 
achteruit, waarbij incidenteel buiten 
beschouwing blijft. Dit is te lezen uit 
informatie van de regering zelve. 

Het niet dan wel partieel toepassen 
van de WAM heeft ertoe geleid dat de 
verdienende minimumloners en 
uitkeringsgerechtigden in de periode 
1980-1985 9,9% zijn achtergebleven 
ten opzichte van de gemiddelde 
loonontwikkeling. In guldens uitge-
drukt blijft het netto minimumloon in 
deze periode ruim f92 achter. Dat is 
voor echtparen, voor één-oudergezin-
nen en voor alleenstaanden op het 
minimumniveau een zeer groot be-
drag, zeker in het licht van de zich nu 

aftekende koopkrachtontwikkelingen 
van mensen in de marktsector. 

Ik sluit mij aan bij hetgeen collega 
Schutte hierover opmerkte. Dit maakt 
het des te schrijnender dat deze 
categorie mensen deze inkomensach-
teruitgang blijft houden, terwijl aan 
anderen de ruimte wordt geboden. De 
regering is er nimmer in geslaagd om 
deze relatief zware benadeling van de 
allerlaagste inkomens te rechtvaardi-
gen. Een zo selectieve uitkering van 
het ombuigingsbeleid kan niet anders 
worden verklaard - wij hebben dit ook 
opgemerkt in de schriftelijke procedure 
- dan alleen uit budgettaire overwe-
gingen voort te kunnen komen. 

De primaire verantwoordelijkheid 
voor deze gang van zaken ligt bij de 
regeringspartijen die in den blinde 
een regeerakkoord hebben afgesloten. 
Hoewel waarneembaar is dat het CDA 
in toenemende mate moeite krijgt met 
de toen gemaakte keuzes, moet het 
moment nog komen dat het er 
afstand van neemt. Gisteren bleek 
opnieuw de behoefte van de fractie 
van het CDA om de bij haar bestaande 
frustraties over het bezuinigingsbeleid 
in de sociale zekerheid hier naar 
voren te brengen. Het CDA gaat 
echter nimmer een brug te ver, maar 
komt steeds een trein te laat. Vandaag 
zorgde de heer Paulis ervoor dat de 
CDA-fractie weer in de pas liep met de 
VVD. 

De fractie van de PvdA constateert 
dat de regering in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
overigens afstand neemt van een 
suggestie of een opvatting, verwoord 
in een vraag - ook de VVD weet zich 
van die techniek te bedienen - om het 
wettelijk minimumloon te bevriezen 
bij voortgezette economische groei. 
Als doelstelling van beleid wordt in de 
nota geformuleerd een sterk beheerste 
ontwikkeling van de uitkeringen, 
waarbij voor de minimumuitkering 
koopkrachthandhaving voorlopig het 
uiterst haalbare lijkt te zijn. 

Een dergelijke formulering is geen 
bevriezing, is niet de nul-situatie. Dat 
is geen incidentele koopkrachttoesla-
gensystematiek. Anders kan ik dit niet 
verklaren. Het element 'voorlopig' 
suggereert dat het ook anders zou 
kunnen. Als dit het uiterste is naar 
onderen, moet ik aannemen dat het 
ook kan inhouden dat er op een 
betere wijze een koopkrachtverdeling 
gaat plaatsvinden. Wij menen hierin 
een duidelijke accentverlegging te 
bespeuren in de reactie van de zijde 
van deze bewindslieden. Hoe verhoudt 
zich deze uitspraak echter tot die van 
premier Lubbers vorige week in de 

Eerste Kamer? Hij ging wel uit van 
een nul-lijn. 

We gaan ervan uit dat de regering 
deze doelstelling ook hanteert voor 
1985. Wij vragen ons dan in gemoede 
af waarom dan toch het minimumloon 
en de kinderbijslag bevroren moeten 
worden. Dit zijn beide algemene 
maatregelen die juist gelden voor een 
grotere groep dan de allerzwaarst 
gedupeerden, de mensen die het 
meest in de moeilijkheden zitten, 
namelijk de echte minima, maar 
waardoor ook juist voorkomen wordt 
dat, als daarvoor iets gebeurt, wij 
direct het opdrukeffect krijgen in het 
traject tussen minimum en modaal. 
Dit is ons niet duidelijk. 

Wij hebben hier principiële kritiek 
op. Er is echter ook pragmatisch 
kritiek op haar plaats. Het bevriezen 
van het wettelijke minimumloon en 
de parallelle bevriezing van de 
kinderbijslag vergroten het risico dat 
de doelstelling van een koopkrachtbe-
scherming in 1985 niet wordt gehaald. 
Ook voor de eerstejaars - mevrouw 
Brouwer moet mij de term niet kwalijk 
nemen - voor de mensen die in 1985 
voor het eerst in de situatie en op het 
niveau van een echt minimum komen 
te verkeren, moet dan worden 
uitgeweken naar ad hoc maatregelen. 
Zoals wij reeds bij de algemene 
beschouwingen vaststelden, is er 
geen enkele reden om deze maatrege-
len te nemen, juist ook in dit licht. Het 
zal ook alleen maar het probleem aan 
de zijde van de regering weer gaan 
vergroten. 

Wij hebben geconstateerd, dat bij 
de algemene beschouwingen door 
het CDA licht is gemorreld aan de 
oorspronkelijke voorstellen, zij het dat 
de opstelling aangaande de kinderbij-
slag in feite toch maar halfis uitgewerkt 
In feite hebben ook degenen die recht 
hebben op kinderbijslag voor een 
deel, namelijk daar waar het gaat om 
de leeftijdsafhankelijke bijstelling, een 
sigaar uit eigen doos gekregen. Gelet 
op de thans geformuleerde doelstel-
ling, de koopkrachthandhaving, zal 
echter ook de CDA-fractie zich toch 
nog opnieuw hebben te bezinnen op 
de toen gedane keuze. 

Waarom het risico nemen van een 
uitbreiding van de groep van de echte 
minima in 1985? Waarom opnieuw de 
last verhogen, waardoor het nog 
moeilijker wordt om op een aanvaard-
bare wijze de effecten van incidentele 
koopkrachttoeslagen op termijn weer 
op te vangen of te beëindigen? Als 
geen der beide regeringspartijen thans 
de ruimte heeft - de VVD niet omdat zij 
niet wil en het CDA niet omdat het in 
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de pas moet blijven - om zich alsnog 
integraal tegen de voorstellen te keren 
en de indexering van de kinderbijslag 
en het wettelijk minimumloon regulier 
te doen plaatsvinden, waarom wordt 
dan toch nu reeds de situatie voor 
geheel 1985 volledig dichtgespijkerd? 
Wat is er tegen om ook vanuit hun 
positie medio april 1985 de situatie 
opnieuw onder de ogen te zien? Als 
het CDA meent wat het gisteren zei en 
wat de heer Weijers zei voor De Rooie 
Haan, zal het op zijn minst nu duidelijk 
moeten maken, dat het de situatie per 
1 juli open wenst te laten om aan de 
hand van nader te verstrekken gege-
vens, die er dit voorjaar zouden 
moeten zijn, te bepalen welke houding 
het gaat innemen. 

Steeds vaker valt op, dat bij het 
zoeken naar andere wegen door het 
CDA er wordt gezegd: na de stelsel-
herziening. De heer Paulis heeft 
zoeven aangegeven, dat die veel 
verder strekkende gevolgen heeft dan 
op zich het stelsel van de sociale 
uitkeringen, namelijk de verankering 
van het stelsel ten aanzien van de 
welvaartsontwikkeling. Wij hebben, 
omdat het CDA dreigt akkoord te gaan 
met deze voorstellen en wellicht niet 
meent wat het hier gisteren zei, een 
amendement ingediend om deze 
fractie in een keuzepositie te brengen. 

Ik zeg daarbij wel nadrukkelijk, dat 
wij niet van mening zijn, dat daarmee 
de gang van zaken per 1 januari 
acceptabel is. Wij vinden dat de 
tweede positie, die per 1 juli, ook in 
dit debat ernstig moet worden 
overwogen. Wij menen dat de 
argumentatie van de Raad van State, 
die door de regering is weggewuifd, 
serieus moet worden genomen. 
Vandaar ons amendement, dat mede 
is ondertekend door collega Willems. 

De gang van zaken bij deze voorstel-
len is - ik heb het al aangeduid - van 
grote betekenis voor de groep van de 
echte minima en er is reden om te 
twijfelen aan de door de regering 
geschetste ontwikkeling en de 
geschatte prijsontwikkeling in 1985. Er 
is onzekerheid of de inflatie beperkt 
zal blijven tot 1,5%. Ik zeg nu niet, dat 
wij erop uit zouden moeten zijn die 
inflatie geweldig te doen stijgen maar 
de onzekerheid daarover neemt toe. 
Indien dit niet het geval is, valt het 
inkomensbeeld dat de regering heeft 
gepresenteerd volledig aan duigen en 
de noodzaak van een eenmalige 
uitkering voor alle echte minima is 
dan weer volop aanwezig. 

De regering ontwijkt vragen 
onzerzijds door te verwijzen naar de 

reeds behandelde voorstellen ten 
aanzien van de meerjarige echte 
minima. Zij behoort nu klip en klaar 
duidelijk te maken, dat indien zich 
aftekent dat het inflatieniveau hoger 
zal komen te liggen dan werd verwacht 
en meer zal bedragen dan het percen-
tage waarop het beleid werd afge-
stemd, de koopkrachtbescherming 
van de minima, in het bijzonder die 
van de echte minima, in stand blijft. 
Dat is een doelstelling die de regering 
verwoordt in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag. Ik dien daarover 
nu nog geen motie in. Ik moet 
aannemen, dat de regering de belofte 
die zij nu heeft geformuleerd gestand 
wil doen en er dan ook geen moeite 
mee heeft om te zeggen, dat zij het 
komende voorjaar - zeg april - de 
verzekering wil concretiseren door 
dan aan de hand van de cijfers de 
beleidsvoorstellen te doen, maar dan 
wel uitgaande van deze verzekering. 

Wij nemen waar dat, waar het CDA 
tracht, enerzijds-anderzijds, zijn sociaal 
gezicht weer op te zetten, de VVD zich 
daardoor rabiater in tegenovergestel-
de richting gaat opstellen. 

De heer De Korte stelde gisteren 
onverbloemd, dat de afstand tussen 
de lonen en de uitkeringen in de 
eerstkomende jaren beduidend groter 
moet worden. Voor hem zijn dit soort 
maatregelen dan ook alleszins 
aanvaardbaar. Het is in dit licht toch 
buitengewoon onthullend in een 
partijpublikatie van de VVD over de 
telefoonactie te moeten lezen, dat zijn 
fractiegenote mevrouw Den Ouden 
opschrikt van de problemen van 
uitkeringsgerechtigden, maar dit, om 
haar eigen woorden te gebruiken, niet 
relateert aan het beleid van haar 
eigen partij. Zij realiseert zich blijkbaar 
niet, dat haar jeugdige collega de heer 
Linschoten hier gisteren naar voren 
bracht, dat naar het oordeel van zijn 
fractie de WAM ter discussie dient te 
komen, omdat, zo gebruikte hij nota 
bene als argumentatie, er meer 
inkomens gekoppeld zijn dan er 
inkomens zijn om aan te koppelen. 
Het past de VVD niet langer - laat zij 
dat dan ook zeggen - omdat zij vrij 
baan wil maken voor de actieven en 
daarmee elk element van solidariteit 
achterwege wil laten. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de heer Buurmeijer 
willen vragen, of hij wil nalezen, wat 
ik op het punt van inkomensverdeling 
gisteren heb gezegd bij de behandeling 
van de begroting van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Ik wijs met klem 
de beschuldiging van de kant van de 

heer Buurmeijer van de hand, dat wij 
de sociale minima zo maar alleen op 
achterstand willen zetten. Wij hebben 
hier gisteren heel nadrukkelijk naar 
voren gebracht, dat wij uit doelmatig-
heidsoverwegingen de sterken willen 
versterken, omdat zij danig verzwakt 
zijn, en daarmee het algemene 
groei- en welvaartspeil in Nederland 
omhoog willen brengen om zo ten 
slotte de minima te kunnen maximali-
seren. Wat de heer Buurmeijer doet is 
het omgekeerde; daarmee zakken de 
minima uiteindelijk almaar verder 
terug. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik neem geen woord 
terug van wat ik zoeven heb opge-
merkt. Punt 4 van de tekst die de heer 
De Korte ter beschikking van de pers 
heeft gesteld, vermeldt, dat de 
opvatting van de VVD is, dat de 
afstand tussen de lonen en de 
uitkeringen de eerstkomende jaren 
beduidend groter moet worden. Dat 
was ook de inzet van zijn zijde. De 
heer De Korte vult het nu in en 
verkondigt er ook een opvatting bij. 
Het is niet de onze. Ik constateer wel, 
wie van dat uitgangspunt uit gerede-
neerd het slachtoffer gaan worden. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Buurmeijer mag 
dan niet spreken over rabiaat en 
dergelijke, want dat zou betekenen, 
dat wij er geen goede redenering 
achter hebben zitten. Ik heb zeer 
nadrukkelijk gisteren de hele eerste 
termijn van Sociale Zaken gebruikt 
om die redenering hier helder voor 
het voetlicht te brengen. Als de heer 
Buurmeijer daar niet naar wenst te 
luisteren dan is dat zijn zaak, maar 
dan moet hij ons niet van rabiaatheid 
of iets dergelijks betichten, want dat is 
volstrekt onjuist. Wij hebben alleen 
gezegd, dat we de groei van volgend 
jaar en de jaren daarna allereerst 
moeten gebruiken om de actieven te 
activeren, zodat we de minima 
kunnen maximaliseren. Dat is onze 
doelstelling. Ik zou wensen, dat hij 
daar eens meer naar zou luisteren. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik doe 
niet anders. Ik lees zelfs de tekst van 
de heer De Korte na op het moment 
dat ik hier niet aanwezig kan zijn. Daar 
zit het niet in. Ik blijf volharden in mijn 
opvatting, dat de heer De Korte in 
diens formuleringen geen enkele 
nuance meer nodig heeft voor zijn 
theorie, dat het voor de zwakkeren in 
onze samenleving beter zal worden 
naarmate we meer inzetten op de 
sterkeren in deze samenleving. Dat is 
zijn filosofie. Hij heeft er zelfs bij 
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aangegeven, dat 75.000 voor de een 
25.000 voor de ander zou kunnen 
betekenen en daarmee 10.000 meer. 
Dat is een ideologie die uitgaat van 
het recht van de sterkste. Die krijgt 
prioriteit. 

Dan zeg ik, dat we zelfs in die 
theorie maar moeten hopen, dat de 
zwakkeren er iets van mee krijgen. We 
praten nu met de bevriezing van het 
minimumloon vanuit de situatie, dat 
die mensen op dat punt blijven staan 
en dat de heer De Korte zijn best doet 
- ik neem het hem niet kwalijk dat hij 
het hier uitspreekt; het is zijn politieke 
richting maar ik wens het te bestrij-
den - daardoor ruimte te creëren voor 
diegenen die nog werk hebben en die 
wij thans aanduiden als de actieven. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij, dat de heer 
Buurmeijer nu vaststelt, dat de VVD 
met haar goede bedoelingen - daar 
wekte hij even twijfel aan - hier een 
politiek uiteenzet om op de langere 
termijn de minima te maximaliseren. 
Natuurlijk is het zijn recht op de korte 
termijn te zorgen, dat ieders koopkracht 
gehandhaafd blijft. Dan zullen we de 
resultaten maar moeten afwachten. We 
zien het nu al; werkloosheid is er alom. 
Het is een verschil van mening. Wij 
werken op de lange termijn, de PvdA 
op de korte termijn. Als we dat maar 
even vasthouden. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Deze Kortiaanse wijze 
van schildering van de posities van de 
VVD en de PvdA doet natuurlijk 
geenszins recht aan hetgeen ik heb 
opgemerkt. Ik constateer, dat de heer 
De Korte zich niet verzet tegen mijn 
stelling dat hij nu kiest voor de 
actieven en dat hij daarmee het 
element van solidariteit, dat volop 
aanwezig was in het inkomensbeleid 
in dit land, volledig doorbreekt. 

Voorzitter! Naar het oordeel van de 
fractie van de Partij van de Arbeid 
dient het bruto minimumloon opnieuw 
gekoppeld te worden aan de gemid-
delde loonontwikkeling en daardoor 
de gemiddelden te blijven volgen. 
Voorts dient het sociaal minimum als 
referentieminimum gekoppeld te 
blijven aan het netto minimumloon. 
Wij hebben het dan ook over een 
dubbele koppeling. Wij plaatsen op 
die wijze het sociaal minimmum in 
het kader van de algemene welvaarts-
ontwikkeling. Dit betekent dat, 
wanneer de economische ontwikkeling 
enige groei vertoont, de sociale 
minima rechtvaardig meedelen in 
deze groei. Mocht onverhoopt de 

welvaartsontwikkeling zich in neer-
waartse richting bewegen dan staan 
wij - net zoals anderen, maar wij in 
het bijzonder - voor de taak, een 
uitgebreid spectrum aan inkomenspo-
litieke instrumenten te hanteren om 
de bestedelingsmogelijkheden van de 
laagste inkomensgroepen, in het 
bijzonder die van huishoudens met 
een sociaal minimum, te beschermen. 

Voorzitter! Ten slotte wil ik een 
opmerking maken over een element, 
dat als een terzijde door de regering 
in de schriftelijke procedure naar 
voren is gebracht, te beginnen in de 
memorie van toelichting. Ik doel op 
de mededeling, dat de uitkeringen 
van de oorlogsgetroffenen gekoppeld 
zullen worden aan de militaire 
invaliditeitspensioenen. Wij vonden 
deze wijze van presentatie niet juist 
en niet te behoren tot een behoorlijke 
omgang tussen regering en parlement, 
evenmin in relatie tot de groepering, 
waarom het hierbij gaat. Wij zien de 
relatie niet zo eenvoudig gelegd als 
de minister in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag doet. Daarbij zeg 
ik ook: het is thans niet het moment 
om deze discussie te voeren. Die 
zullen wij op een ander moment, aan 
de hand van een ander stuk met een 
andere bewindsman voeren. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter! 
De koppeling is door het CDA - ik 
meen bij monde van de heer Weijers; 
het is al vaker gezegd en ik herhaal 
het graag - genoemd een teken van 
beschaving. Op zich zelf valt daar iets 
voor te zeggen. Dit op het oog 
zuiver technische mechanisme staat 
voor de gedachte dat ook werklozen 
en arbeidsongeschikten hun koop-
kracht op peil moeten kunnen houden 
en niet, ik zou haast willen zeggen, 
dubbel gestraft moeten worden 
omdat zij buiten het arbeidsproces 
staan. 

Als het met ieder teken van bescha-
ving net zo zou gaan als met de 
koppeling, is het wel heel slecht 
gesteld met de samenleving. Immers, 
de regering heeft de wet vooral 
gehanteerd om de werking ervan te 
bevriezen. Wij kunnen vaststellen dat 
er in feite sprake is van een ontkoppe-
ling en dat over herstel van hetgeen 
ontkoppeld is, dus van hetgeen 
eindelijk niet ten goede is gekomen 
aan uitkeringsgerechtigden en 
mensen met een minimumloon of 
uitkering, helemaal niet gesproken 

wordt. De uitspraken van de minister-
president van de vorige week, 

gesteund door de VVD, maken het 
nog erger. Het ziet ernaar uit - en dit 
debat geeft daartoe een extra aanzet-
je - dat er in de komende jaren door 
de regering, gesteund zelfs door 
beide regeringspartijen, verder en nu 
officieel ontkoppeld wordt. 

De bewindslieden zeggen in de 
schriftelijke voorbereiding, dat de 
geest van de koppeling wordt gehand-
haafd. Ik zou daarop willen reageren 
met: van de geest kan je nu eenmaal 
niet eten. Het vaandel van het CDA 
onder het trotse motto 'niet bij brood 
alleen' in de trant van 'de geest moet 
je verheffen boven de materie' kan op 
zich zelf wel wervend zijn, maar roept 
naar mijn idee om aanpassing: 'zelfs 
niet alleen bij brood'. 

Toepassing van het koppelingsme-
chanisme nu ligt voor de hand. 
Daarvoor zijn een aantal argumenten 
aan te dragen, die ik kort wil noemen. 

In de eerste plaats is er een wettelijke 
plicht en deze kan, naar het oordeel 
van de CPN, niet telkens door regering 
en parlement straffeloos opzij worden 
gezet. Stel je voor, dat bij de uitvoering 
van wetten ieder jaar de vraag wordt 
gesteld: Laten wij eens kijken of we 
dit gaan uitvoeren? Ik zou een ieder 
hier willen vragen, eens zijn fantasie 
te laten gaan. Wat zou eraan gebeuren 
met de rechtsorde? Het vertrouwen in 
de werking van de wet is een belangrijk 
uitgangspunt voor de maatschappelij-
ke basis van de wet. Men mag dit toch 
in de eerste plaats van de wetgever 
zelf vragen. 

In de tweede plaats wijs ik erop dat 
de koppeling nu slechts een woord is; 
er wordt zelfs over een geest gespro-
ken. Ontkoppeling van minimumloon, 
sociale uitkeringen en lonen is een 
feit. Dat zou hersteld moeten worden, 
ten minste als regeringspartijen hun 
woord gestand doen dat de wens 
bestaat om een koppeling tussen 
uitkeringen, minimumloon en loon-
tontwikkeling te handhaven. 

In de derde plaats hebben degenen 
met minimumlonen en uitkeringen 
zeer veel ingeleverd. Volgens berichten 
uit alle windstreken strekt het pro-
bleemzich verder uit dan het minimum 
alleen. Wat dit betreft kan ik instemmen 
met een aantal opmerkingen, die 
namens de VVD zijn gemaakt. Ook 
mensen met een modaal inkomen 
komen in de problemen terecht. De 
moeilijkheden rijzen niet alleen voor 
de niet-werkenden maar ook voor de 
werkenden. 

Doorwerking van de indexering is 
bij dit alles wel het minste wat men 
mag vragen, zeker als men ziet dat er 
een geweldige verlaging heeft 
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plaatsgevonden van uitkeringen, 
minimumloon en minimumuitkerin-
gen. 

In de vierde plaats is de kwestie van 
de loonontwikkeling voor 1985 
onzeker. De Raad van State heeft 
daarop gewezen en gevraagd, 
waarom een en ander niet opnieuw 
op 1 juli 1985 wordt bezien. Daar is 
heel veel voor te zeggen omdat op dat 
moment de loonontwikkeling pas 
duidelijk wordt. In welke richting het 
gaat, hebben wij deze week kunnen 
zien. Het is al tenminste een jaar 
duidelijk dat mensen het inleveren 
beu zijn. Arbeidstijdverkorting blijkt 
door regering en werkgevers vooral 
misbruikt te worden om de lonen 
omlaag te brengen. Echte arbeidstijd-
verkorting, laat staan herbezetting, 
wordt blauw-blauw gelaten. 

Het is dus een oneigenlijk argument 
om de lonen verder te kunnen 
verlagen. Het is de natuurlijke plicht 
van een vakbeweging om de mensen 
tegen deze inleverpraktijken te 
beschermen. De heer De Korte 
vergeet dat volgens mij nog wel eens. 
Het lijkt erop dat werkgevers op zich 
zelf geen grenzen kennen om de 
situatie waarin wij verkeren te 
gebruiken - ik zou eigenlijk willen 
zeggen: te misbruiken - om de lonen 
naar beneden te brengen. Natuurlijk 
richt zich dat met name op het 
minimum, het minimumloon, de 
minimum jeugdlonen. De heer 
Schutte gaf het ai aan: de NCW komt 
nu met het voorstel om het minimum-
loon met 30% te verlagen, terwijl wij 
allen toch weten dat het minimum nu 
al tè laag is! Hetgeen regering en 
Kamer nog niet willen - ik ben 
voorzichtig om uit te spreken dat de 
meerderheid van de Kamer zich altijd 
op dat standpunt zal blijven stellen -
nl. een structurele verlaging van het 
minimumloon en de minimumuitke-
ring, wil het NCW kennelijk via de 
bedrijven bewerkstelligen. Het 
perspectief daarvan? Half Nederland 
- ik zeg daarbij: niet werkend, maar 
ook werkend - naar de bijstand! 

Immers, het zou kunnen 
betekenen dat als men werkt men 
toch niet voldoende ontvangt om van 
rond te komen en men dus ook een 
aanvullende bijstandsuitkering nodig 
heeft. De NCW - en naar ik heb 
begrepen ook de VVD - verwijst wel 
eens naar het bijzondere loonsysteem 
in Amerika. Dat zou zo'n geweldig 
goed systeem zijn, want het is 
flexibel, het kent geen vloer, geen 
minimum. Dat moet worden onderhan-
deld en zo krijg je de echte concurren-

tieverhoudingen. Degenen die 
daarnaar verwijzen, wil ik verwijzen 
naar de gaarkeukens, die mijns 
inziens de keerzijde zijn van deze 
loonpolitiek. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu de verlaging van de 
minimum jeugdlonen is genoemd, wil 
ik uitdrukkelijk afstand nemen van de 
opmerking van mevrouw Brouwer dat 
NCW en VVD hetzelfde zouden willen. 
Ik wil op deze plaats met nadruk 
stellen dat de VVD dat niet wenst. 
Verleden week heb ik nog gezegd dat 
wij niet naar een toeslagenmaatschap-
pij willen. Wij vinden dat degenen die 
werken voor de kost, in principe zich 
zelfstandig in leven moeten kunnen 
houden. Dat geldt voor jeugdigen èn 
voor boven-23-jarigen. Wat ons 
betreft, mag u ons dus niet in de rij 
zetten van het NCW. Die heeft zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn er 
in ieder geval niet voor! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik ben blij 
dat u dat zo duidelijk en helder 
uiteenzet. Wel wil ik u nog vragen of u 
van mening bent dat degenen die een 
minimumuitkering hebben dan wèl 
omlaag kunnen, dat wil zeggen 
verdere ontkoppeling. Zo ja, hoe 
kunnen die mensen zich volgens u 
dan zelf in leven houden, rekening 
houdend met de woonlasten, e.d.? 

De heer De Korte (VVD): Onze visie op 
dat punt heb ik gisteren al uiteengezet 
in het kader van de begroting van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Degenen die tot de echte minima 
behoren, de mensen die dus alleen of 
met anderen van een minimum rond 
moeten komen, mogen niet verder 
verzwakt worden. Dat lijkt mij een 
voldoende uitleg. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat lijkt mij 
toch een bevestiging van het idee dat 
de VVD nog steeds het ouderwetse 
begrip heeft dat alleen werken 
beloond zou mogen worden en dat, 
als men werkloos of arbeidsongeschikt 
is, men niet zou bijdragen aan deze 
maatschappij. In dat geval zou ik de 
heer De Korte willen uitnodigen nog 
eens te kijken naar hetgeen onder 
produktieve arbeid moet worden 
verstaan. Volgens mij betekent het in 
ieder geval dat de VVD zich uitspreekt 
voor ontkoppeling. Ook dan is het 
perspectief gaarkeukens. Ik heb daar 
al op gewezen toen ik sprak over het 
Amerikaanse loonsysteem. Als de 
VVD inderdaad haar zin krijgt en deze 
politiek wordt doorgezet, is het 
perspectief in ieder geval de gaarkeu-
kens. 

De heer De Korte (VVD): Dat is 
natuurlijk volstrekte onzin. Als ik zeg 
wat ik heb gezegd - de echte minima 
niet verder verzwakken - dan is het 
perspectief niet de gaarkeukens, want 
die hebben wij in dit land ook op dit 
moment niet. Wij mogen er ook trots 
op zijn dat we ze niet hebben. Ik wil 
dus nogmaals met nadruk stellen dat 
dit perspectief niet uit onze voorstellen 
voortvloeit. U moet dat dan niet gaan 
verdraaien. 

In de tweede plaats hebt u tot mijn 
vreugde zoeven gezegd dat ook u van 
mening bent dat tussen het minimum 
en het gemiddelde, modaal, voor 
werknemers wel erg weinig afstand 
bestaat 

Mevrouw Brouwer (CPN): Neen, 
neen! 

De heer De Korte (VVD): Welnu, als u 
dat met mij zegt, dan kunt u er niet 
onderuit dat ons standpunt logisch is. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik begrijp 
best dat u probeert om mijn woorden 
tot die van de VVD te verklaren, maar 
dat zal toch moeilijk gaan. Ik ben met 
u van mening dat mensen die een 
modaal inkomen hebben - en soms 
zelfs de mensen met een iets hoger 
inkomen - en die vaak zeer hoge 
woonlasten hebben, in de problemen 
kunnen komen. De financiële proble-
men beperken zich dus niet tot het 
minimum. Maar ik concludeer dan 
niet dat er een grotere afstand moet 
komen tussen minimum en modaal, 
want in uw filosofie zou dat betekenen 
dat het minimumniveau zou moeten 
zakken. In mijn visie moet zowel het 
minimum- als het modaalniveau 
worden verhoogd, omdat financiële 
problemen op een andere wijze niet 
zijn te voorkomen. De 'afstandstheorie' 
van de VVD wordt door ons ook niet 
onderschreven. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar onze 
mening klampt de FNV zich terecht 
niet langer vast aan de dode letter 
- en dat is het op dit moment - van 
deze wet, maar probeert zij de positie 
van de laagstbetaalden in de ca.o.'s 
te verbeteren en tracht zij verslechte-
ring tegen te gaan. Voor het in stand 
houden van de koppeling zal, zo heb 
ik begrepen, ook de FNV blijven 
vechten. Dat is echter in de allereerste 
plaats een politiek gevecht. De FNV 
stelt zich niet afwachtend op, met als 
resultaat dat ook de positie van 
laagstbetaalden in de bedrijven niet 
kan worden verdedigd. Ik zou willen 
zeggen dat de ontstane situatie het 
resultaat is van de opstelling van 
regering en regeringspartijen die 
denken, de uitkeringsgerechtigden en 
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de vakbeweging blijvend buitenspel 
te kunnen zetten. 

Wat de bevriezing van de kinderbij-
slag betreft - ook al is deze enigszins 
gematigd - herinner ik eraan dat die 
met name de laagstbetaalde gezinnen 
en verzorgers met kinderen treft. 

Evenals de fractie van de PvdA, 
willen wij apart nog enkele opmerkin-
gen maken over de positie van 
oorlogsgetroffenen. De fractie van de 
CPN heeft zich consequent op het 
standpunt gesteld dat het hier gaat 
om een groep waarvoor Kamer en 
regering een op zich zelf staande 
regeling hebben getroffen, met als 
basis de bijzondere solidariteitsplicht 
van het Nederlandse volk ten opzichte 
van deze groep. 

Anders dan verleden jaar tijdens het 
debat over de kortingen per 1 januari 
1984, stelt de regering zich tot onze 
vreugde ook op dit standpunt. Dat valt 
in haar te prijzen. De regering heeft de 
uitkeringen van deze groep niet 
verlaagd, zoals die van andere 
groepen. Vraag is, waarom dan wel is 
besloten tot bevriezing. Het gaat 
immers om een groep met een aparte 
status. 

Wij wijzen elke vorm van analogie 
van de hand, voor zover die wordt 
gebruikt als rechtvaardiging voor 
inleveren. Wij zien ook niet waarom 
een koppeling wordt aangebracht met 
militaire pensioenen. Met de heer 
Buurmeijer zijn wij van mening dat 
daarover eerst grondig moet worden 
gediscussieerd. De status van de 
regeling voor oorlogsgetroffenen 
komt uitgebreid aan de orde bij de 
stelselherziening. De fractie van de 
CPN zou het op prijs stellen als nog 
eens door de minister wordt bevestigd 
dat ook dan zal worden uitgegaan van 
de bijzondere status van de groep 
oorlogsgetroffenen 1940-1945. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wetsvoorstel levert een 
besparing van 200 min. op, waarvan 
150 min. wordt gedragen door de 
minima. Dit is dan tevens hun hele 
bijdrage voor 1985 aan het totale 
ombuigingspakket van 2,5 mld. in de 
sociale zekerheid. In vergelijking tot 
1984 worden de minima zoveel 
mogelijk - eigenlijk helemaal - door 
het kabinet ontzien wat hun koopkracht 
betreft. De fractie van de VVD heeft de 
sterke indruk dat deze op zich zelf te 
loven stellingname van het kabinet ten 
kosten van de bovenminimale uitkerin-
gen is gegaan, want zij leveren in 1985 
zo'n 2,3 min. in. Daarbij gaat het om 

een groep van ongeveer 650.000 
uitkeringsgerechtigden en bij de 
sociale minima gaat het om een groep 
van 2,6 miljoen uitkeringsgerechtigden, 
van wie 1,9 miljoen neveninkomsten of 
een partner met eigen inkomsten 
hebben. 

Het kabinet heeft verleden week 
tijdens de behandeling van de wet die 
de uitkeringspercentages voor de 
WW, de WWV en de WAO per 1 
januari aanstaande naar 70% brengt, 
niet ontkend dat de bovenminima 22 
keer zoveel inleveren in 1985 als de 
sociale minima. Zoiets mag niet nog 
eens voorkomen, is ons standpunt. 

De Wet aanpassingsmechanismen, 
afgekort WAM, is sinds de inwerking-
treding op 1 januari 1981 slechts 
eenmaal onverkort toegepast, de 
andere negen keer ten dele of helemaal 
niet. Met het onderhavige wetsvoorstel 
wordt dit aantal op 11 gebracht. Van 
een maatregel ad hoc, zoals de 
memorie van antwoord nog stelt, is in 
dit licht natuurlijk al lang geen sprake 
meer. Als niet toepassen regel en wel 
toepassen hoge uitzondering is, 
moeten wij ons zelfs afvragen of wij 
het mechanisme van de WAM op 
korte termijn nog alscentraal uitgangs-
punt kunnen handhaven. Is het 
principe dat voor de ontwikkeling van 
de uitkeringen de algemene loonont-
wikkeling bepalend is, gedurende de 
huidige kabinetsperiode en gedurende 
de periode erna financieel haalbaar? 

De fractie van de VVD ziet graag dat 
dit zo is, maar acht het gezien de 
geringe structurele economische 
groei van hooguit 1,5% over een 
periode van vier jaar, niet haalbaar. 
Dan is het eerlijker, hiervoor ronduit 
u i t te komen en hiermee in het beleid 
rekening te houden. 

Een algemene ontkoppeling bepleit 
de fractie van de VVD niet. Wel is 
koppeling op verdere afstand dan wij 
nu kennen, onzes inziens onvermijde-
lijk, tenzij de economische groei zich 
wonderwel herstelt naar een niveau 
van 4% of meer. Wie gelooft echter 
hierin? 

Voor de gehele periode van 1980 tot 
1984 hadden de uitkeringen conform 
de Wet aanpassingsmechanismen 
met 20,2% moeten worden verhoogd. 

De heer Leerling (RPF): Ik wil u nog 
iets over de koppeling vragen. U zei 
dat u in principe ertoe bereid bent, tot 
een grotere afstand te komen dan nu 
bestaat. U voegde hieraan echter toe: 
tenzij er economische groei is. 
Bedoelt u het niet zo principieel dat er 
een koppeling op grotere afstand 
moet komen, ongeacht de economi-
sche groei? Lijkt u dit laatste niet veel 
verstandiger? 

De heer De Korte (VVD): Wij kiezen 
ten principale het standpunt dat wij 
het koppelingsmechanisme op de 
lange termijn gezien niet willen 
verlaten. Er moet ergens een ijkpunt 
zijn in het volgen door de uitkeringen 
van de lonen. Wegens de afwezigheid 
van groei is de huidige koppeling 
echter niette handhaven. Daarom 
moeten wij een zekere grotere afstand 
gedogen en vervolgens, als wij 
herstel hebben bereikt, de koppeling 
op het dan bestaande niveau handha-
ven. Dan is er echter een zekere 
afstand gegroeid. 

Er zijn optimisten die menen dat de 
groei daarna zo groot is dat wij zelfs 
iets van de afstand kunnen verkleinen. 
Ik treed hier vooralsnog niet in, want 
dat betreft 1990 en daarna; dus dit 
lijkt mij niet verstandig. Voor politici is 
het beter dat zij zich wat dit betreft bij 
de realiteit houden. 

De heer Leerling (RPF): Dit is een lang 
antwoord op een korte vraag. Is de 
VVD ertoe bereid, de afstand tussen 
het minimumloon en de minimumuit-
kering te vergroten en wil zij deze 
grotere afstand eventueel 'restaure-
ren', zodra er economische groei is? 

De heer De Korte (VVD): Als u het zo 
duidelijk stelt, antwoord ik hierop kort 
en krachtig ja. 

De heer Leerling (RPF): Dan blijft het 
iedere keer touwtrekken over de vraag 
of er groei is. 

De heer De Korte (VVD): Dit is een 
belangrijke vraag. Het is net als met 
de baron Von Münchhausen, die 
dacht zich aan de haren uit het 
moeras te kunnen trekken. Ik meen 
dat wij er met elkaar uit zijn dat deze 
baron in ons land niet bestaat. Wij 
moeten zelf op een gegeven moment 
groei maken. Daarom pleitte ik er 
gisteren en vandaag voor, vooral 
degenen die nu actief zijn, zich voor 
deze groei tot het uiterste te laten 
inspannen. Uit deze innerlijke kracht 
en deze inspanningen moet de groei 
worden hersteld. Dan is er weer veel 
mogelijk en zie ik ook weer perspec-
tieven voor de heer Buurmeijer. 

De heer Buurmeijer (PvdA): De heer 
De Korte zal begrijpen dat de beeld-
spraak over de heer Von Münchhausen 
op mij slecht van toepassing is. De 
heer De Korte zei dat een groei van 
4% nodig zou zijn. Dat legt hij niet 
duidelijk uit. Als er sprake is van 
economische groei, waarmee voor 
een deel loonontwikkeling wordt 
bekostigd, welke reden is er dan om 
die ontwikkeling niet ook tot voordeel 
te laten zijn van die mensen die niet in 
staat zijn, door middel van werk een 
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inkomen te verwerven? Dat heeft de 
heer De Korte nog steeds niet duidelijk 
kunnen maken. 

De heer De Korte (VVD): Dat probeer 
ik al de hele week uit te leggen. Mijn 
aanknopingspunt daarbij is dat het 
groeiherstel er niet mee is gediend 
wanneer de verdiensten van de 
mensen die actief zijn en die zich tot 
het uiterste moeten inspannen heel 
gering zijn ten opzichte van de 
mensen die nu helaas voorlopig even 
aan de kant staan. Onze stelling is dat 
het mede daarom mogelijk moet zijn, 
de heel lage conjuncturele groei van 
2% - dat is heel weinig op een 
hoogtepunt van de conjunctuur - op 
de lange duur bij voorbeeld op 3% 
structureel te brengen. Daar zitten wij 
bij lange na nog niet. Wij zitten nu op 
een structurele groei van 1 % a 1,5%. 
Het is uit te rekenen dat het met het 
enorme aantal inactieven van dit 
moment 4% of meer groei vergt om 
koppelingen in stand te houden en 
tegelijkertijd werkgelegenheids- en 
rendementsherstel te bewerkstelligen. 
Dat is gewoon een macro-economi-
sche rekensom waarvoor u zich bij het 
Centraal Planbureau kunt vervoegen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik houd 
de discussie graag nog even hier, als 
u dat goed vindt. U wekt een buiten-
gemeen valse suggestie door hier te 
zeggen dat de mensen die werk 
hebben zich in feite onvoldoende 
zouden inspannen, in de wetenschap 
dat datgene wat hun toekomt ook zou 
toekomen aan diegenen die niet in 
staat zijn om te werken. Die formule 
gebruikt u! 

De heer De Korte (VVD): Inderdaad. 
Die formule is een inschatting van de 
werkelijkheid. Wij hebben gezien dat 
het inkomensgebouw inzakt wanneer 
je die inschatting niet maakt maar 
geheel op basis van solidariteit dat 
gebouw overeind probeert te houden. 
Wij hebben in de afgelopen tien jaar 
een maximum aan solidariteit gekend, 
en wij zien wat daar nu uit komt. Wij 
kennen nu een groei die de helft 
bedraagt van die in de ons omringende 
geïndustrialiseerde landen. Dat zit 
hem niet in de machines, mijnheer 
Buurmeijer, maar in de mensen. 
Mensen maken groei. Mensen maken 
met hun inspanningen dat er welvaart 
komt. Natuurlijk gebruiken ze daar 
machines bij. Maar het zijn de mensen 
die het doen! 

De Voorzitter: Mag ik de leden nu 
vragen hun interrupties te beperken? 

Omdat de agenda vroeger op de dag 
meeviel, heb ik nog een onderwerp 
georganiseerd. Dat moet nu niet 
bedorven worden. Wij hebben 
morgen nog de hele dag, uitsluitend 
voor Sociale Zaken. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik zou ook 
niet voor een bevriezing van sinter-
klaasfeestjes zijn... 

De Voorzitter: Ik heb deze vraag ook 
tot u gericht. 

Mevrouw Brouwer (CPN): U vroeg of 
wij ons wilden beperken. Ik heb nog 
niks gezegd! 

De Voorzitter: Als ik zeg 'beperken', is 
dat een beleefde vorm voor 'eventjes 
wachten'. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Zou u dat 
dan voortaan willen zeggen? 

De Voorzitter: Goed, hoor. Tegen u 
zal ik dat in het vervolg zeggen. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb zoeven geprobeerd 
uiteen te zetten dat de uitkeringen 
met 20,2% zouden zijn verhoogd 
wanneer het mechanisme van de Wet 
op de aanpassingsmechanismen 
voluit had gewerkt. De feitelijke 
ontwikkeling bedraagt tot en met 1984 
10,9%. Daarmee is in die periode dus 
een afstand gegroeid van 9,3%. Die 
afstand zal ook in 1985 groeien - het 
is niet anders - en wel tot bijna 10%. 

Bij een onverkorte indexering 
zouden wij in 1985 f 4 miljard meer 
uitgeven aan de sociale zekerheid dan 
wij nu doen. Dit beloopt in macro-
premiedruk ruim 1 % van het nationaal 
inkomen. Ik heb aan het kabinet 
gevraagd om met behulp van het 
kompasmodel van het Centraal 
Planbureau eens uiteen te zetten wat 
daarvan volgens dat model de 
gevolgen zouden zijn voor de stijging 
van de werkloosheid. Het antwoord 
van het Centraal Planbureau is 

- onder bepaalde condities en 
aannamen - 11.000. In het jaar daarna 
- 1985 - volgt een verdere stijging tot 
13.000 a 14.000, waarna dit hogere 
niveau van de werkloosheid geduren-
de een reeks van jaren blijft bestaan. 

Natuurlijk kan het Centraal Planbu-
reau geen zekere voorspellingen 
verschaffen. Het verschaft ook alleen 
een kwantitatief inzicht omtrent de 
uitwerking die een verdere verhoging 
van de belasting- en premiedruk op 
de werkloosheid kan hebben. Voor de 
fractie van de VVD is de onvermijde-
lijkheid van de gegroeide afstand van 
bijna 10% heel goed te beargumente-
ren. Die grotere afstand werkt uitein-

delijk in het voordeel van de uitkerings-
gerechtigden zelf, omdat hun perspec-
tief op beëindiging van hun gedwon-
gen inactiviteit zich op termijn 
verbetert. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit 
verband wil ik iets zeggen over de 
FNV-looneisen, die nu heel recentelijk 
op tafel zijn gelegd en die vanmorgen 
weer aan de orde waren in de nieuws-
bladen. Onze fractie acht het mèt de 
Raad van State niet uitgesloten dat de 
feitelijke loonontwikkeling in 1985 
hoger uitkomt dan door het kabinet 
thans wordt geraamd. Dat zou 
natuurlijk een slechte ontwikkeling 
zijn, want onze economie heeft 
bovenal behoefte aan een zich nog 
enkele jaren voortzettende algemene 
loonmatiging; dit tot herstel van onze 
concurrentiepositie op de wereldmarkt 
en tot herstel van de eigen vermogens-
verhoudingen van ons bedrijfsleven. 

Daarom valt het ook te betreuren 
dat de FNV nu deze extra loonclaim 
op tafel heeft gelegd, die uitkomt op 
3%. Als daarbovenop wordt gesteld 
dat men de bovenwettelijke uitkering 
tot 100% aangevuld wil zien, zullen 
daardoor de loonkosten in 1985 met 
4% stijgen. Daardoor zullen de prijzen 
in 1985 stijgen. Het is duidelijk dat, als 
wij dit opnieuw laten doorrekenen, 
het directe effect van de loonclaim 
van de FNV, geïsoleerd bezien, op 
meer dan 1 % prijsstijging in 1985 
uitkomt. 

Op de middellange termijn kan dit 
effect, onder dezelfde veronderstellin-
gen, geraamd worden op 1,5%. Dit 
zijn ook de percentages waarmee de 
koopkrachtontwikkeling van mini-
mumloon en sociale uitkeringen in 
negatieve zin worden beïnvloed. 
Kortom, door de loonclaim van de 
FNV en door de stijging van de 
loonkosten met 4% dreigen de sociale 
minima - wier koopkracht door alle 
inspanningen van het kabinet zeker 
zou zijn gesteld in 1985 - met 1 % in 
koopkracht achteruit te gaan. 

Tegelijkertijd gaan de modale 
actieven met nog zo'n extra 2% 
omhoog. Dan komen zij op 4%. Wie 
goed kan tellen, ziet dat in dat geval, 
als gevolg van de loonclaims van de 
FNV, de afstand tussen gemiddelde 
actieven en de niet-actieven op het 
minimumniveau groeit met 5% 
koopkracht. Dat is dan de afstand die 
groeit als gevolg van de loonclaims 
van een organisatie die het kabinet 
verwijt dat het de sociaal-zwakken in 
hun inkomenspositie aantast. Ik vind 
dat daarom ook een wrang verwijt. De 
organisatie die deze loonclaim stelt , 

Tweede Kamer 
28 november 1984 Bevriezing uitkeringen ca . 1979 



De Korte 

zou dit nog wel eens kunnen overden-
ken. 

Er is echter nog meer aan de hand 
en dat is nog veel ernstiger. Want, wie 
zo'n loonclaim stelt, brengt ook het 
werkgelegenheidsherstel in gevaar. 
Ook nu heb ik weer het kompasmodel 
van het CPB te hulp geroepen. Uit de 
doorberekening blijkt dat in het 
eerste jaar 6600 meer werklozen 
zullen ontstaan. Het gevolg op termijn 
is nog veel ernstiger; want op termijn 
kun je namelijk laten uitrekenen dat in 
1989 daardoor de werkloosheid met 
33.000 zal stijgen en in 1992 zelfs met 
44.000. Ik vind dit verontrustende 
cijfers. Ik zou ook het kabinet nog 
eens heel nadrukkelijk willen vragen 
of het daarover zijn oordeel wil geven. 

Wij zijn werkelijk in de aap gelogeerd 
als dit voornemen voor 1985 wordt 
uitgevoerd. Daarbij zou al het herstel 
dat nu aarzelend op gang komt, 
helemaal van tafel geveegd worden. 
Ik zou dat een bijzonder slechte 
ontwikkeling vinden. Wij houden ons 
nu druk bezig met de vraag hoe wij de 
werkgelegenheid kunnen herstellen. 
Wij moeten er daarom in dit Huis voor 
oppassen dat zo iets gebeurt. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Zo het woord 'hypocriet' 
een parlementair woord is, wil ik dat 
voor het betoog van de heer De Korte 
gebruiken. Ik zal ook zeggen waarom 
ik zijn betoog hypocriet vind. De heer 
De Korte heeft er recht op dat te 
weten. 

Kijk, de VVD is voor vrije onderhan-
delingen, dat zegt zij althans steeds. 
De uitkeringen gaan omlaag. De 
meerderheid van de Kamer heeft zich 
namelijk voor verlaging uitgesproken. 
Dan heeft toch, ook volgens de 
filosofie van de heer De Korte, de 
vakbeweging het recht te proberen 
via vrije onderhandelingen met de 
bedrijven dit te herstellen. De vakbe-
weging heeft dan toch ook het recht 
looneisen te stellen. Hoe heb ik het 
nu! De VVD beklaagt zich eerst over 
de uitkeringen en vervolgens beklaagt 
zij zich over de opstelling van de 
vakbeweging. 

De heer De Korte (VVD): Heeft 
mevrouw Brouwer mij horen zeggen 
dat de vakbeweging dat recht niet zou 
hebben? Ik zal mevrouw Brouwer nog 
het volgende zeggen. 

De VVD is een liberale partij. Zij 
gelooft heilig in vrijheid en in vrij 
overleg. Daar hoort echter altijd nog 
iets bij, namelijk verantwoordelijkheid. 
De verantwoordelijkheid zou wel zoek 
zijn, als inderdaad de loonclaim van 
het FNV werkelijkheid werd. 

Ik heb mevrouw Brouwer uitgebreid 
meegedeeld wat het inwilligen van 
zo'n claim voor het volgend jaar zou 
betekenen. Ik vind dat men zich met 
zo'n claim niet verantwoordelijk 
opstelt. Ik geef iedereen de volste 
vrijheid dit soort zaken te doen, maar 
ik mag ze toch wel afkeuren. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer De Korte heeft 
het over een liberale partij. Daarover 
heb ik nog wel iets te zeggen. Ik wil 
dit nu maar niet doen. De heer De 
Korte heeft het ook over verantwoor-
delijkheid. De vakbeweging stelt zich 
op dit moment niet alleen verantwoor-
delijk op voor de werkenden, maar zij 
doet dat ook voor de uitkeringsgerech-
tigden die door verlaging van de 
uitkeringen getroffen worden. De heer 
De Korte heeft gezegd voor die 
verlagingen te zijn. De vakbeweging 
heeft het recht om die mensen te 
beschermen tegen de inkomensachter-
uitgang die hier is vastgesteld, terwijl 
zij hier niets te vertellen had. Verant-
woordelijkheid impliceert dus ook dat 
men het recht heeft mensen te 
vertegenwoordigen en dat men 
opkomt voor hetgeen waarvoor men 
staat. 

De heer De Korte (VVD): Dat moet je 
dan wel op een verstandige manier 
doen. Ik vind dat nu onverstandig 
wordt opgetreden. Ik vind dat dit 
optreden bijna van domheid getuigt. 
De vakbeweging vindt dat zij de 
laagste uitkeringen zoveel mogelijk 
moet beschermen. Met haar plannen 
voor 1985 doet het kabinet dat ook. 
Nu komt men vervolgens met eisen 
die de laagstbetaalden in de positie 
brengen waarin zij op - 1 % uitkomen. 
Het is heel simpel aan te geven dat dit 
het gevolg is. Ik vind dat men op zo'n 
manier niet verstandig bezig is. Dat 
zeg ik ook met het oog op de mogelijke 
negatieve gevolgen voor de werkgele-
genheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zie dat het 
lampje brandt. Waarvoor is dat? 

De Voorzitter: Dat is een teken dat we 
moeten opschieten. 

De heer De Korte (VVD): Dat zullen wij 
doen. 

Nu het kabinet ook in 1985 vasthoudt 
aan een netto-netto-koppeling tussen 
minimumloon en minimumuitkerin-
gen, zal er dankzij de bevriezing van 
het wettelijk aanpassingsmechanisme 
een verdere denivellering optreden 
tussen de werkenden die een mini-
mumloon ontvangen en de werkenden 
die een modaal loon ontvangen. De 
nettoverhouding tussen die twee 
niveaus zal per 1 januari 1986 1: 1,31 

zijn. Op 1 januari 1983 was die 
verhouding 1: 1,25. Er is dus sprake 
van enige oprekking van het traject ter 
zake. 

Om bestaande arbeidsmarktfricties 
- die zijn er nog altijd - te verminderen 
en de motivatie bij het aanbod van 
vaklieden te verhogen, is dit juist. Wij 
vinden dit een logische ontwikkeling. 
Men begrijpe ons goed, het gaat ons 
niet om prikkels waarmee werklozen, 
die voortdurend zonder succes 
proberen aan de slag te komen, 
verdriet wordt gedaan. Ik wil dat 
uitdrukkelijk zeggen. Het gaat ons in 
dit geval om prikkels die werkgevers 
ertoe zullen aanzetten met mobiele en 
gemotiveerde vakmensen tot nieuwe 
ondernemersactiviteiten te komen. 
Daardoor zou de groei gestimuleerd 
worden. Daardoor zou het mogelijk 
zijn het koppelingsmechanisme weer 
op te vatten en uiteindelijk zou men 
dan de minima kunnen maximaliseren. 

Vanuit haar visie, van loon naar 
inspanning, verwelkomt de fractie van 
de VVD helemaal niet dat de laagstbe-
taalde actieven die de kost verdienen 
door het vasthouden van het kabinet 
aan de netto-netto-fictie op achter-
stand worden gezet. 

Gelukkig blijkt uit de praktijk dat 
hier veelal sprake is van een snelle 
doorstroming naar de minimum-plus-
niveaus. Naar schatting zijn momen-
teel zo'n 350.000 mensen op dit 
niveau werkzaam, waarvan de helft 
jeugdigen. Van de overigen is waar-
schijnlijk niet meer dan een derde 
alleenverdiener. 

Wie van 1983 tot en met 1985 
minimumloner is, hetgeen vanwege 
de doorstroming naar iets hogere 
niveaus bij alleenverdieners geen 
vaste regel zal zijn, moet 5,5 a 6% in 
koopkracht inieveren. Tegelijkertijd 
gaat de werkweek terug van 40 naar 
38 uur. De koopkracht van het mini-
mumuurloon is dus niet of nauwelijks 
teruggelopen. Dat is in ieder geval 
een zekerheid die wij hebben. Ik wil 
hierop graag het commentaar van het 
kabinet horen. 

Wat de kinderbijslag betreft, vinden 
wij het juist dat het kabinet heeft 
besloten om eerst te ontdooien en 
dan te bevriezen. Op die manier wordt 
de motie-De Vries Nijpels het beste 
uitgevoerd. 

Wat de echte minima betreft, stellen 
wij nadrukkelijk dat het kabinet ervan 
uitgaat dat de meerjarige echte 
minimumtoeslag een incidenteel 
karakter zal behouden. Indien de 
koopkrachtontwikkeling van de 
sociale minima verder op peil blijft, 
respectievelijk hoger wordt, zal het 
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tempo van de vermindering van de 
toeslagregeling tot nul, hoger kunnen 
zijn. Wij hebben er begrip voor dat het 
kabinet zich thans nog niet definitief 
over dit tempo wil uitspreken. Als er 
geen verdere koopkrachtverliezen 
voor de minima optreden, lijkt ons 
een beëindigingsperiode van drie jaar 
redelijk. 

De fractie van de VVD ondersteunt 
het kabinet in zijn stellingname om 
met dit wetsvoorstel ook de bevriezing 
per 1 juli alvast te regelen en dit niet 
in een later stadium te doen. Bij een 
tegenvallende koopkrachtontwikkeling 
in 1995 als gevolg van hetgeen er 
allemaal kan gebeuren door de 
looneis van de FNV of door de 
dollarkoers is er altijd een mogelijkheid 
om alsnog een eenjarige uitkering aan 
de echte minima te verschaffen. 
Daarmee kan het kabinet onzes 
inziens voorkomen dat de eenjarige 
echte minima in koopkracht achteruit 
zullen gaan. Is het kabinet het met 
deze visie eens? 

Ten slotte merk ik op dat de verster-
king van de economie, de daarmee 
samenhangende noodzaak om de 
collectieve lastendruk en het financie-
ringstekort terug te dringen en de 
verbetering van het werkgelegenheids-
perspectief op termijn dit wetsvoor-
stel onontkoombaar doet zijn. Men 
kan ook niet ontkomen aan het feit dat 
nog veel vaker zal moeten worden 
ingegrepen in het aanpassingsmecha-
nisme van de uitkeringen, tenzij de 
economische groei zich wonderwel 
zou herstellen. 

Wij pleiten, nogmaals, niet voor 
ontkoppeling maar voor een koppeling 
op afstand. Deze moet nog iets groter 
worden. Bij de keuze tussen de 
hoogte van de uitkering en de werk-
gelegenheid, moet de werkgelegen-
heidsdoelstelling de hoogste prioriteit 
hebben. Wij willen de mensen 
uiteindelijk weer actief bezig zien. 
Tegen de fractie van de Partij van de 
Arbeid zeg ik dat het er soms wel 
eens op lijkt dat zij zoveel van de 
zwakken en niet-actieven houdt, dat 
zij op dat niveau zoveel mogelijk 
mensen wil hebben. Dit is een citaat 
van de heer Drees jr., tien jaar 
geleden. Ik zou de tractie van de Partij 
van de Arbeid willen voorstellen dit 
citaat nog eens tegen het licht te 
houden. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Opnieuw bespreken wij 
enkele niet direct populaire maatrege-
len die het kabinet meent te moeten 

nemen om tot beperking van de 
collectieve uitgaven te komen en 
anderzijds om meer ruimte te schep-
pen voor het bedrijfsleven, in de 
verwachting dat er meer werkgelegen-
heid komt. Voordat dit belangrijke 
doel is bereikt, moeten er pijnlijke 
ingrepen worden gedaan. Ik heb de 
indruk dat hetgeen wij vanmiddag 
bespreken weliswaar niet zonder 
gevolgen zal blijven, maar dat een en 
ander ook weer niet dermate schok-
kend is dat daartegen massaal te 
hoop wordt gelopen. 

Wij hebben voortdurend te maken 
met het feit dat wij er in financieel-eco-
nomisch opzicht in ons land weinig 
rooskleurig voorstaan, ook al zijn er 
ontegenzeglijk tekenen van herstel. 
Dat is iets om dankbaar voor te zijn. 
Daarvoor kan men het kabinet ook 
prijzen. Ik heb dat gisteren ook al 
gezegd. De operatie die is ingezet, 
blijft niet zonder gevolg. 

Het gaat nu om de bevriezing van 
het wettelijk minimumloon, alsmede 
om enkele uitkeringen krachtens een 
aantal sociale verzekeringswetten. 
Daarnaast wordt in één adem voorge-
steld de bevriezing van de kinderbijslag 
per 1 januari aanstaande ongedaan te 
maken, en deze te verschuiven naar 1 
juli van het volgende jaar. Met deze 
voorstellen kan mijn fractie leven. 

Mijnheer de Voorzitter! Gegeven de 
politieke realiteit van de niveauverla-
ging tot 70% van de bovenminimale 
uitkeringen, stelt de RPF zich op het 
standpunt dat het niet-bevriezen van 
het minimumloon en de minimumuit-
kering zou leiden tot een beperkte 
maar voortgaande nivellering van de 
inkomensverhoudingen. Dat lijkt niet 
gewenst, gelet op de geringe afstand 
die al bestaat tussen minimum en 
modaal. Met dit deel van het wetsvoor-
stel stemd de RPF-fractie derhalve in. 

De bevriezing van de minimumlonen 
wordt bereikt door het buiten toepas-
sing laten van de Wet Aanpassingsme-
chanismen. Lijkt het niet verstandiger 
een wet die niet langer wordt gebruikt, 
in te trekken? Dat schept duidelijker 
verhoudingen. Geldt dit niet te meer, 
daar bij onverkorte toepassing van de 
WAM de sociale-zekerheidsuitgaven 
met maar liefst f4 mld. per jaar 
zouden oplopen? 

Kan de minister het bedrag van f4 
mld. nader toelichten? Waardoor 
wordt het verschil veroorzaakt tussen 
de forse meer-uitgaven bij onverkorte 
toepassing en de toch geringe 
besparing bij het niet-toepassen van 
de WAM? Als het bedrag van f4 mld. 
juist is, lijkt het onverantwoord de 
WAM ook in de toekomst onverkort te 
handhaven. Deelt de minister deze 

opvatting? Welke functie acht hij nog 
aanwezig voor de WAM? 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
schriftelijke voorbereiding heeft de 
regering laten wegen geen plannen te 
hebben om te komen tot ontkoppeling 
van het netto-minimumloon en de 
netto-minimumuitkering. In de 
memorie van toelichting is op blz. 4 
wellicht niet zonder bedoeling het jaar 
1985 genoemd. In de memorie van 
antwoord zegt het kabinet dat het 
geen enkel voornemen heeft om tot 
ontkoppeling te komen. Bij het begrip 
'ontkoppeling' zijn er snel misverstan-
den. Ook de RPF wil de koppeling 
vasthouden, zij het op afstand. Ik 
citeer mijn verkiezingsprogramma: 

'Het gelijkstellen van minimumloon 
en minimumuitkering doet geen recht 
aan enerzijds prestatie en anderzijds 
behoefte. Minimumloon en minimum-
uitkering moeten weliswaar gekop-
peld zijn, maar op afstand. Het 
bestaansminimum mag hierbij echter 
niet worden aangetast'. Met nadruk 
wil ik die laatste zin uitspreken. 
Kunnen de bewindslieden mij duidelijk 
maken wat er tegen de in mijn ogen 
gerechtvaardigde koppeling op 
afstand is? Zou een dergelijke koppe-
ling geen prikkel kunnen vormen om 
als het maar enigszins kan werk aan 
te pakken. 

Wij weten immers dat voor het 
minimumloon vaak onaangenaam en 
niet zelden vuil werk moet worden 
verricht. Nu het arbeidsethos in onze 
tijden niet bij iedereen zo levendig is, 
lijkt het mij gewenst die prikkel in te 
bouwen. Iemand die een arbeidspres-
tatie levert, neemt in menig opzicht 
ook meer risico's dan degene die 
helaas gedwongen geen werkkring 
heeft. Voor de RPF blijft voor de 
laagstbetaalden gelden, dat ook zij 
hun loon waard zijn. Dat is iets anders 
dan het recht, hoe belangrijk ook uit 
een oogpunt van gerechtigheid, op 
een uitkering. 

Deze week heeft de nieuwe algeme-
ne directeur van het Nederlands 
Christelijk Werkgeversverbond, de 
heer Weitenberg, een forse steen in 
de inkomensvijver gegooid door 
ervoor te pleiten het minimumloon 
met maar liefst 30% te verlagen. 
Onder andere werd als argument 
aangevoerd dat de meeste personen 
met een minimuminkomen toch geen 
gezin hebben te onderhouden. Ik hoor 
graag een reactie van de minister op 
de argumentatie van het NCW, dat 
door verlaging van het minimumloon 
de concurrentiepositie van het 
Nederlandse bedrijfsleven zal worden 
vergroot, waardoor weer meer 
werkgelegenheid zal worden gescha-
pen. 
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Ik heb wel moeite met de voorstellen 
als men ervan uitgaat dat de meeste 
minimumloners toch geen gezin 
hebben te onderhouden. Hoe moet 
het dan met hen die wel een gezin 
moeten onderhouden? Moeten die 
mensen van een toegift gaan leven en 
daardoor dure krachten worden met 
als gevolg daarvan een vergrote kans 
op werkloosheid? Dat lijkt mij onrecht-
vaardig en een zeer gevaarlijk neven-
effect dat kan optreden bij het verlagen 
van het minimumloon. 

Mijnheer de Voorzitter! Als motivatie 
van de beoogde bevriezing geeft de 
memorie van antwoord aan dat het 
budgettaire argument gebaseerd is op 
de filosofie dat het noodzakelijk is om 
te streven naar een versterking van de 
nationale economie en een uitbreiding 
van de bedrijvigheid. Deze beleidslijn 
ondersteunt de RPF, mede omdat in 
de internationale concurrentieverhou-
dingen het loonkostenniveau van 
grote betekenis is. Wij weten allemaal 
dat het loonkostenniveau in Nederland 
hoog is. Kan de minister ons hierover 
nader informeren? Hoe kan het 
loonkostenniveau verder worden 
aangepast aan de realiteit? 

Is de concurrentiepositie van 
Nederland verbeterd door de volge-
houden loonkostenmatiging van de 
laatste tijd en, zo ja, in welke mate? 
Hoe liggen trouwens de in ons land 
geldende minimumlonen in vergelij-
king met bij voorbeeld de overige 
EG-lid-staten? De koopkracht van de 
minima kan door de ombuigingen in 
de collectieve sector gehandhaafd 
blijven. Generieke kortingen konden 
daardoor worden voorkomen. Het 
kabinet onthoudt zich evenwel van 
een oordeel over de vraag of dit ook 
in de toekomst gerealiseerd zal 
kunnen worden. Gelet op het beperkte 
bruto-netto-traject van de uitkeringen 
op minimum niveau, zal naar verwach-
ting verdere premieverlaging niet veel 
soelaas kunnen bieden. 

Acht de minister het gezien in het 
licht van de verdere noodzakelijke 
ombuigingen voor 1986 en volgende 
jaren mogelijk dat de minimum 
uitkeringen vooralsnog op het huidige 
niveau gehandhaafd kunnen blijven? 
Of zal dit in de toekomst opnieuw 
slechts kunnen worden gehandhaafd 
ten koste van de bovenminimale 
uitkeringen die verreweg het grootste 
deel van het aantal uitkeringsgerech-
tigden vormen? Volgens de memorie 
van antwoord vormt het aantal 
bovenminimale uitkeringen in de 
WW, WWV en WAO driekwart van het 
totaal aantal uitkeringsgerechtigden. 

Het is duidelijk dat de uitkeringen 
krachtens de diverse sociale verzeke-
ringswetten van de schatkist een 
grote, steeds groeiende bijdrage 
vergen. Daar moet paal en perk aan 
worden gesteld. Er zijn echter grenzen. 
Met invoering van een nieuw sociaal 
zekerheidsstelsel kunnen wellicht, zij 
het pas op langere termijn, bezuinigin-
gen worden bereikt. 

Mijn fractie blijft er echter op 
harmeren dat er, naast bezuinigingen 
in de sfeer van de sociale voorzienin-
gen, toch voor alles over een breder 
veld van de overheidsuitgaven moet 
worden gekeken naar beperkingen in 
de sfeer van de collectieve uitgaven. 
Opnieuw wijs ik op de noodzaak om 
te komen tot een principiële herbezin-
ning op de taken van de overheid. 
Deze operatie zou moeten leiden tot 
een drastische afslanking van het 
takenpakket van de overheid en 
daaraan gekoppeld de uitgaven. Wat 
mogen wi j in dit opzicht nog van dit 
kabinet verwachten in de periode 
1985-1986? 

Dat ten aanzien van de oorlogsge-
troffenen en de gepensioneerde 
militairen gekozen wordt voor 
bevriezing van de uitkeringen in 
plaats van voor het verlagen van het 
uitkeringspercentage, heeft de 
volledige instemming van mijn 
fractie. De toelichting in de memorie 
van antwoord heeft in dezen zeer 
verhelderend gewerkt. Immers, mede 
aan deze mensen hebben wij onze 
vrijheid, die wij ook thans nog 
genieten, te danken. 

Ik wijd nog een enkel woord aan het 
voorstel om de kinderbijslag per 1 

januari enigszins aan te passen aan 
de index en om deze per 1 juli niet 
verder te verhogen. De RPF is de 
regering erkentelijk dat zij onder 
invloed van de motie-De Vries/Nijpels 
heeft afgezien van haar voornemen 
om de kinderbijslagbedragen voor 
heel 1985 op het huidige peil te 
handhaven. 

Immers, hoewel kinderbijslag niet 
kostendekkend is, stijgen wel de 
kosten van het levensonderhoud met 
als gevolg een grotere mate van 
bestedingsbeperking dan wenselijk is 
met name voor gezinnen met opgroei-
ende kinderen. Daarom acht mijn 
fractie het, ondanks de budgettaire 
problemen, gewenst dat de bevriezing 
geheel of gedeeltelijk ongedaan zal 
worden gemaakt. Nu hieraan althans 
gedeeltelijk gehoor is gegeven, zal 
mijn fractie ook dit deel van het 
voorstel steunen. 

De voortgangsrapportage over de 
eventuele invoering van het woonland-
beginsel zie ik met belangstelling 
tegemoet. Wel hoor ik graag van het 
kabinet wat nu in het kader van de 
kinderbijslag de plannen zijn voor de 
rest van de kabinetsperiode. Ik heb al 
diverse malen gepleit voor stabiliteit 
en duideljkheid met betrekking tot het 
beleid van de kinderbijslag. Zijn de 
bewindslieden in staat deze week die 
duidelijkheid te geven? 

D 
Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil uitdruk-
kelijk stellen dat ik geen participant 
ben in het kamerdebat over dit 
onderwerp. Ik heb echter mogen 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (WD) 
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constateren dat men mij citeert. Dit is 
natuurlijk altijd goed, onder de 
voorwaarde dat het citeren dan ook 
goed geschiedt. De wijze waarop mijn 
woorden in dit debat gebruikt zijn met 
het kennelijke doel om naar de 
bevolking toe duidelijk te maken dat 
de VVD uit verschillende personen 
zou bestaan en een verschillende 
benadering zou hebben ter zake van 
de voorstellen van het kabinet, 
hebben mij ertoe geleid de voorzitter 
de vrijheid te vragen hier toch iets van 
te zeggen. 

Aan het adres van de heer Buur-
meijer wil ik het volgende zeggen. Hij 
moet lezen wat er staat. Hij moet niet 
lezen wat hij wil dat er staat. In de 
tekst die hij citeert, staat uitdrukkelijk 
dat mensen mij gebeld hebben met 
problemen, niet samenhangend met 
het kabinetsbeleid. Vervolgens heeft 
men mij een uitvoeringsprobleem 
voorgelegd in een gemeente. Ik zal 
deze niet noemen. Ik moet echter wel 
constateren dat in het bestuur 
daarvan de liberalen niet geweldig 
goed vertegenwoordigd waren, om 
niet te zeggen in het geheel niet. 

Ik mag de heer Buurmeijer ook niet 
onthouden wat mij in dat telefoonge-
sprek werd meegedeeld door betrok-
kene. Deze schrok mij overigens niet 
op vanwege emoties, zoals de heer 
Buurmeijer zegt, maar deelde mij mee 
wat haar emoties waren. Ik schrik niet 
zo gauw meer; ik ben al lang door de 
emoties bevangen die wij allemaal 
hebben. Deze persoon heeft mij ook 
meegedeeld, dat zij in het geheel 
geen vertrouwen heeft in datgene wat 
de PvdA op dit gebied voorstelde. Zij 
meldde mij dat de PvdA een koe met 
gouden horens beloofde maar dat zij 
verwachtte dat zij nog niet het touw in 
handen kreeg waaraan het beest 
vaststaat. In dat licht moet de heer 
Buurmeijer mijn citaat zien en niet 
zoals hij het wil zien. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik heb 
geenszins gepretendeerd te citeren. In 
dat opzicht wordt door mevrouw Den 
Ouden een verkeerde weergave 
gegeven. Ik begrijp nu, dat zij er 
behoefte aan had om deze uitleg te 
geven over datgene wat zij in het 
telefoongesprek was tegengekomen. 
Uit het artikel heb ik dat niet kunnen 
opmaken. Vervolgens constateer ik, 
dat ik geen verbazing heb mogen 
uiten over het gegeven, zoals ik het 
interpreteerde, dat zij verbaasd was 
over de gevolgen van een kabinetsbe-
leid maar dat het ging over een 
plaatselijke situatie. Mogelijk is dat 

een hoge uitzondering geweest en is 
deze weergave daarom zo uitbundig 
in het blad van de VVD weergegeven. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Ook wat de heer Buurmeijer nu zegt 
berust op een volstrekte suggestie, 
die niet wordt onderbouwd door 
feiten. Hij blijft zich begeven op de 
weg die hij heeft aangenomen in het 
debat, namelijk dat de VVD uit 
verschillende soorten liberalen zou 
bestaan. 

Wij zijn nog altijd de liberalen uit 
1978 die toen bij monde van Rietkerk 
al zeiden: als wij nu niets doen aan de 
beheersing van de overheidsuitgaven, 
zullen wij ertoe worden gedwongen 
- de heer Buurmeijer kan de Hande-
lingen van de algemene beschouwin-
gen erop nalezen - straks te snijden in 
uitkeringen van mensen die deze het 
hardst nodig hebben. Rietkerk voegde 
eraan toe - ik citeer letterlijk, want het 
zijn woorden die in mijn ziel gegrift 
staan - : en dat is het laatste wat wi j , 
de liberalen, willen. De Kamer, onder 
andere de partij van de heer Buur-
meijer, heeft ons daar echter om 
gehoond. 

De Voorzitter: De regering zal 
morgen antwoorden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wet op de erkende 
onderwijsinstellingen (18197). 

PvdA-onderwijsspecialist Konings 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Een ieder die geregeld de 
consumentenbladen leest moet uit de 
veelheid van conflicten waarin 
consumenten verwikkeld raken wel 
concluderen, dat het met de bescher-
ming van de consument in dit land 
maar matig gesteld is. Zo komt men 
in genoemde bladen met de regelmaat 
van de klok berichten tegen over vaak 
ernstige conflicten tussen consumen-
ten en minder bonafide instellingen 
op het terrein van onderwijs. Op dit 
moment betreft dat meestal computer-
cursussen. 

Daar liggen nu blijkbaar de beste 
mogelijkheden geld te verdienen door 
uitsluitend verwachtingen te wekken, 
die vervolgens voor de cursist niet te 
realiseren blijken. Kreten als 'VWO in 
één jaar' komen geregeld voor, 
zonder dat daarbij enige indicatie van 
vooropleiding of kennis wordt 
gegeven. Daarnaast worden allerhan-
de cadeaus bij inschrijving gegeven, 
cadeaus waarvan de waarde na de 
eerste les algemene ontwikkeling 
verantwoord valt te taxeren op nihil. 
Overigens is de kwaliteit van de 
cursussen vaak niet veel beter. Het 
enige dat wel prima in orde is, is de 
overeenkomst en daar zit de consu-
ment dan ook aan vast. 

Deze wet is een goede zaak uit een 
oogpunt van consumentenbescher-
ming. Ik verwacht er geen wonderen 
van. Er zal veel voorlichting nodig zijn 
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om de mensen in te lichten over het 
predikaat 'Erkend door de Minister 
van O en W' en de betekenis en 
waarde ervan. Postbus 51 is er zeker 
goed voor. 

Ook positieve discriminatie door de 
rijksoverheid en provinciale en 
gemeentelijke overheden is gewenst. 

Als deze overheden bij de vele 
cursussen en scholingsprogramma's 
die ze zelf met particuliere onderwijs-
instellingen organiseren, zich zouden 
beperken tot erkende instellingen, zou 
dat een beduidende stimulans zijn om 
tot erkenning te komen. Hetzelfde zou 
als voorwaarde kunnen worden 
gesteld bij gesubsidieerde instellingen 
die met deze onderwijsinstellingen in 
zee gaan. Is de staatssecretaris bereid 
in deze zin naar haar collega's en de 
lagere overheden toe te opereren? 

Sprak ik eerder over de verwachtin-
gen die in kleurrijke advertenties 
worden gewekt, alsof iedereen zonder 
enige voorkennis alles zou kunnen 
leren, ook met betrekking tot de 
erkenning wordt nog wel eens 
misleidend gewerkt. Zo is de toevoe-
ging 'erkend door' - en dan vult men 
zelf maar een willekeurig doch 
gewichtig klinkende naam in - niet 
ongebruikelijk. Ook termen als 
'examen erkend door de Minister van 
Economische Zaken' komen wel voor. 
In dat laatste geval doelt men soms 
op de vestigingswetten. Deze aandui-
ding zegt echter niets over de kwaliteit 
van de cursus en is als zodanig 
wellicht misleidend. 

Uit te sluiten valt deze manier van 
werken naar mijn mening niet. 
Meestal gaat het om objectieve doch 
beperkte waarheden. Erkenning is in 
feite dus een positieve discriminatie. 
Welnu, dat moet voor het handelen 
van de overheid ook consequenties 
hebben. Omduidelijk is in de wet, wat 
nu precies de positie is van radio- en 
televisiezendgemachtigden die 
cursorisch onderwijs bedrijven. Geldt 
de erkenningsregeling ook voor hen? 
Het komt mij voor, dat zulks wel het 
geval zou moeten zijn, vooral omdat 
niet uitgesloten, zelfs waarschijnlijk is, 
dat eerlang via abonneetelevisie maar 
ook via de satelliet commerciële 
bedrijven zich op de leermarkt zullen 
storten. Anticiperen hierop lijkt 
middels een erkenningenbeleid 
gewenst. Kan de staatssecretaris dit 
speciale aspect nog eens belichten? 

In dit land hebben we een redelijk 
samenhangend systeem van onder-
wijsvoorzieningen. In dat systeem zijn 
doorstroming, inpassing, vrijstelling 
enz. geregeld. Dat geldt ook voor het 
dag-en avondonderwijs als deeltijdon-
derwijs. Tussen het volledig en het 
deeltijdonderwijs is uitwisseling 
mogelijk via adequate regelgeving. 
Via de erkenning van het particulier 
onderwijs wordt dit opgenomen in 
het totale onderwijssysteem. Naar 
mijn mening is dat in het wetsvoorstel 
onvoldoende onderstreept. 

Het in deze wet bedoelde onderwijs 
maakt deel uit van het geheel van de 
volwasseneneducatie. Welnu, conse-
quentie daarvan is, dat uitwisseling 

en doorstroming met regulier onder-
wijs geregeld moeten worden. Met 
het verlenen van de erkenning aan 
een instelling moet gelijktijdig het 
civiel effect binnen het onderwijssys-
teem geregeld zijn. Dat kan eenvoudig, 
naar het mij voorkomt, via de algeme-
ne maatregel van bestuur waarin de 
regelingen voor het regulier onderwijs 
voorkomen. Voor het weer wordt 
vergeten: enig overleg met België, 
met name Vlaanderen, lijkt op dit punt 
gewenst. 

Uitgangspuntvan mijn opmerkingen 
is te komen tot een voor ieder door-
zichtig systeem van volwassenenedu-
catie, waarvan regulier onderwijs en 
onderwijs, te geven door erkende 
instellingen, in gelijkwaardigheid 
gezien naar civiel effect deel uitmaken. 
Dat zou optimale mogelijkheden 
bieden aan volwassenen om die 
individuele leerweg te kiezen die het 
best bij hem of haar past. 

Op grond van artikel 12, lid 6, 
kunnen bij algemene maatregel van 
bestuur nadere regels worden 
gegeven voor de examens. Ik denk 
dat dat moet. In ieder geval moet de 
cursist inzage in zijn examenwerk 
kunnen krijgen. Daarover willen nog 
wel eens problemen ontstaan. 
Instituten hebben een commercieel 
belang bij herhaling of verlenging van 
de cursus. Door inzage van examen-
werk te garanderen, kan ook de schijn 
van willekeur of commercieel belang 
vermeden worden. 

Een tweede nog te regelen zaak is 
een beroepsmogelijkheid, in te stellen 
tegen de examenuitslag. Een dergelijke 
beroepsmogelijkheid zou de objectivi-
teit van de examens vergroten en ook 
de rechtszekerheid van de zwakste 
partner in een toch ook economische 
verhouding. Omdat de examens van 
de Vestigingswet Detailhandel, de 
Vestigingswet Bedrijven 1984 en de 
Drank- en Horecawet niet onder de 
examenepalingen van deze wet 
vallen, is op dit punt overleg met de 
Minister van Economische Zaken 
gewenst. 

Ik onderschrijf hetgeen gesteld is in 
artikel 7 over de bewijzen van be-
kwaamheid. Garanties voor kwaliteit 
worden gevonden in een regeling, 
zoals die voor het regulier onderwijs 
geldt. Toch is er wel een probleem. 
Met name in het cursorisch onderwijs 
midden- en kleinbedrijf gaat het nogal 
eens om docenten met grote praktijk-
ervaring, die zeker bekwaam doch 
niet bevoegd zijn. Ik meen, dat 
hiervoor een zorgvuldig ontheffingen-
beleid gewenst is, ten einde ook 
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ervaringskennis binnen dit onderwijs 
te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik rond af. 
Een stapje op weg naar een samen-
hangend systeem van volwassenene-
ducatie en een stapje op weg naar 
een betere consumentenbescherming 
worden hiermee gedaan. Ik denk dat 
op beide terreinen het laatste woord 
met dit wetsvoorstel nog niet is 
gezegd. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Voorzit-
ter! Wanneer wij de groeiende 
maatschappelijke en daardoor ook 
politieke aandacht voor het terrein 
van de volwasseneneducatie in het 
algemeen en dat van het volwassenen-
onderwijs in het bijzonder in ogen-
schouw nemen, wordt duidelijk dat 
het voorliggende wetsvoorstel 
betreffende erkende onderwijsinstel-
lingen niet gemist kan worden in een 
algemeen wettelijk kader voor de 
volwasseneneducatie. Juist in een 
periode, waarin onderwijs vorming, 
opleiding, scholing en training, een 
belangrijker accent krijgen, bij het 
streven naar het structureel weerbaar-
der maken van onze economie, is het 
noodzakelijk de know how, die aanwezig 
is in het buitenschoolse of irreguliere 
onderwijs, op een verantwoorde wijze 
te mobiliseren. Dit moet op zo'n wijze 
gebeuren, dat men deel kan hebben 
aan de beleidsvoorbereiding en 
beleidsbevordering van de rijksover-
heid en de andere overheden, of 
omgekeerd. 

Het tot stand komen van een open 
universiteit heeft naast het beoogde 
effect van consumentenbescherming 
in brede zin het openbare of publieke 
effect van erkenning nog eens 
duidelijk onder de aandacht gebracht. 
Vanuit een andere invalshoek, maar 
daarom niet minder belangrijk, 
worden wij geconfronteerd met de 
activiteiten op het terrein van scholing 
alsmede her-, om- en bijscholing. Het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zal daarom ook 
mede geholpen zijn met het voorlig-
gende wetsvoorstel, terwijl wij ons 
kunnen voorstellen dat ook het 
Ministerie van Economische Zaken 
zijn voordeel kan doen met dit 
wetsvoorstel in het kader van diens 
stimulerende rol, gelet ook op de 
discussies rond het open overleg dat 
volgt op de rapportage van de 
voortgangscommissie-Wagner. 

Deze opmerkingen brengen ons als 
vanzelf op het predikaat 'erkend' als 
fenomeen. Wat denkt de staatssecre-

taris te kunnen of moeten doen aan 
erkenningspropaganda op grond van 
regelingen van de kant van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid of van 
Economische Zaken ter zake van bij 
voorbeeld examenprogramma's of 
zogenaamde aanwijzingen? De 
onderwijscliënt, of -consument zo 
men wil , is slechts gediend met 
helderheid, juist ten aanzien van de 
affichering van de diverse buiten-
schoolse activiteiten. 

Wij zijn de staatssecretaris erkente-
lijk voor het antwoord inzake artikel 2, 
dat wij kregen op onze vraag in het 
voorlopig verslag. Niettemin kunnen 
wij niet genoeg de nadruk leggen op 
het feit, dat de start van de effectuering 
met de eerste serie erkenningen van 
groot belang zal zijn voor de effectivi-
teit van de wet en daarmee van het 
nastreven van de beoogde doelstellin-
gen. 

Wij blijven dan ook nadrukkelijk 
nieuwsgierig naar de inhoud van de 
algemene maatregel van bestuur, die 
daadwerkelijk de reikwijdte zal 
betreffen. In dit kader mogen wij 
tevens verwijzen naar de parlementai-
re behandeling van het ISP, het 
Informaticastimuleringsplan. Hierin 
komt o.a. de noodzaak naar voren, het 
irreguliere onderwijs op een verant-
woorde wijze te betrekken bij de 
onderwijskundige uitwerking ervan. 
Wat is de mening van de staatssecre-
taris hierover? 

Wat artikel 7 betreft, is D'66 van 
mening, dat het gezien in het kader 
van de aanbevelingen van de voort-
gangscommissie-Wagner van wijsheid 
getuigt wanneer zo enigszins mogelijk 
door de staatssecretaris gebruik 
wordt gemaakt van haar bevoegdheid 
krachtens sub 3 van dit artikel. 
Overigens blijft ook voor ons de 
zorgvuldigheid bij de hantering ervan 
een vanzelfsprekende voorwaarde. De 
gewenste binding met de praktijk, die 
in dit onderwijs op veel manieren 
aanwezig is, mag niet verloren gaan. 
Wat is de mening van de staatssecre-
taris daarover? 

Wat de artikelen 8 en 16, onder 
verwijzing naar artikel 4, betreft, merk 
ik op dat wij in het voorlopig verslag 
hebben aangedrongen op het gebruik 
maken van gegevens in openbare 
registers. Expliciet stond ons hierbij 
voor ogen, dat in de aanvraagproce-
dure niet zozeer volledige informatie 
uit deze registers werd opgevraagd 
via de aanvrager, maar dat enkele 
vragen die inlichtingen betreffen, 
welke de personele structuur van de 
erkende instelling qua bevoegd gezag 
en directie duidelijk aangeven. Wij 

denken hierbij vooral aan het handels-
register, het verenigingsregister en 
het stichtingenregister. 

Kan de staatssecretaris in deze 
gedachtengang treden wanneer wij 
de dagelijkse realiteit in ogenschouw 
nemen? Zo ja, wil zij dan de effectue-
ring van dit denkbeeld bewerkstelli-
gen? 

Wat artikel 11 betreft, wilden wij 
geen probleem signaleren. Wij 
hebben slechts willen wijzen op een 
van de ervaringsaspecten bij diverse 
instellingen, hetwelk inhoudt dat het 
bestaan van een zo weinig mogelijk 
omslachtige procedure ook een 
keuze-element kan zijn voor de 
adspirant-cursist/ deelnemer. Daarom 
lijkt het de fractie van D'66 zinvol, in 
alle vormen van volwassenenonder-
wijs - ook de door de (rijks-) overheid 
bekostigde vormen - zoveel mogelijk 
gelijkluidende procedures te hanteren. 
Is aan dit aspect in de voorbereiding 
van het wetsvoorstel aandacht 
geschonken? Zo nee, is de staatssecre-
taris bereid, dit alsnog te doen? 

Tot slot wil ik enkele algemene 
vragen en opmerkingen naar voren 
brengen. 

Wij vragen ons af, of de staatsse-
cretaris bereid is, te bevorderen dat 
erkende instellingen en instanties, die 
zich onder de subsidiële verantwoor-
delijkheid van de rijksoverheid in hun 
activiteiten bezighouden met het 
informeren van volwassenen, ten 
aanzien van volwasseneneducatie in 
het algemeen en volwassenenonder-
wijs in het bijzonder, de hun toekomen-
de rol spelen. 

Kan de staatssecretaris ons informe-
ren over de stand van zaken met 
betrekking tot de mogelijkheden 
omtrent studiefinanciering of bijdra-
gen in de studiekosten, die op dit 
moment beschikbaar kunnen komen 
voor cursisten van te erkennen 
onderwijsinstellingen alsmede welke 
er op niet al te lange termijn kunnen 
worden verwacht? 

Het fenomeen oneigenlijke concur-
rentie heeft weliswaar geen directe 
binding met dit wetsvoorstel maar 
speelt op de achtergrond wèl een rol, 
die niet weg is te denken. Mede gelet 
op een aantal artikelen in de dagblad-
pers van de laatste weken, waarin 
onder meer sprake is van een terug-
vorderingsprocedure ten aanzien van 
reeds ontvangen subsidiegelden, 
willen wij toch van deze gelegenheid 
gebruik maken om te vragen naar de 
vorderingen, die door toedoen van de 
bewindsvrouwe zijn gemaakt, en 
welke op korte termijn zijn te verwach-
ten. 
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Bovendien vernemen wij graag het 
oordeel van de staatssecretaris over 
het starten van buitenschoolse 
instellingen onder de personele hoed 
van een schoolse instelling met alies 
erop en eraan, tot en met de reclame 
toe. Onze opmerkingen ten aanzien 
van de artikelen 6 en 16 zijn, deze 
recente ontwikkelingen in acht 
nemend, ook hier geenszins van 
realiteitszin gespeend. 

Ten slotte verneem ik graag welk 
verband deze staatssecretaris ziet 
tussen dit wetsontwerp en betaald 
educatief verlof. Ik heb in het werkge-
legenheidsdebat van deze week met 
de Minister van Sociale Zaken 
uitvoerig gesproken over vormen van 
wederkerende arbeid en educatie als 
instrumenten voor de herverdeling 
van arbeid maar er is natuurlijk een 
relatie met het nu aan de orde zijnde 
wetsvoorstel. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Met name na de tweede 
wereldoorlog zijn instituten voor 
mondeling en schriftelijk onderwijs 
als paddestoelen uit de grond gerezen 
naast de al bekende gerenommeerde 
instituten. Dat is geen wonder; de 
welvaart, de relatief grotere vraag 
naar scholing en opleiding, de 
veranderende verdeling van deelne-
ming aan betaalde arbeid buitenshuis 
enz. hebbende vraag naar aanvullende 
scholing en tweede kans-onderwijs 
doen toenemen. 

Er was blijkbaar een markt voor 
deze component in de bredere setting 
van volwassenen-educatieve activitei-
ten en voorzieningen. Met behulp van 
allerlei attractieve aanbiedingen 
werden de cursussen geboekt. Er 
werden beloften gedaan met name 
wat betreft studietempo en -rende-
ment. De valide instituten niet te na 
gekomen, moet toch worden vastge-
steld dat koopmanschap wel eens 
heerste over vakmanschap in het 
gebodene. Artikel 10 is niet voor niets 
voorgesteld, zij het dat enkele bepalin-
gen daarvan wel al te voor de hand 
liggend aandoen. 

De consument verdient daarom 
grotere bescherming en de kwaliteit 
van de opleidingen moet worden 
bewaakt. Het voorliggende wetsvoor-
stel beoogt dit. Onder afgifte van het 
predikaat 'officieel erkende instelling' 
verwerft het departement toezicht op 
het totale gebeuren. De doelstelling is 
daarbij dat naast de reguliere dag- en 
avondscholen een net wordt gevormd 
van herkenbaar kwalitatief goede 

instellingen als extra keuzemogelijk-
heid met gevarieerdheid van het 
cursusaanbod en het vermogen om 
flexibel in te spelen op zich voordoende 
maatschappelijke behoeften. Is 
overigens de afbakening met het 
dag- en avondonderwijs voldoende 
gemarkeerd? 

Mijn fractie kan zich met de voorge-
stelde aanpak verenigen. De in deze 
wet aangelegde criteria, die nauw 
aansluiten bij die in het reguliere 
onderwijs, zijn voor ons öf zeer voor 
de hand liggend, óf aanvaardbaar. De 
relatie tussen het deskundigenonder-
zoek (artikel 18) en de rol van de 
inspectie, geregeld in de artikelen 21 
tot en met 24, is mij nog niet geheel 
duidelijk. Op zich zelf kan toch het ene 
met het andere gegeven zijn? De 
kwaliteit van de cursussen (artikel 18) 
kan toch niet zijn ontkoppeld van de 
toestand van het onderwijs (artikel 22, 
c) en dus van de deugdelijkheid? 

Over de examens en de verklaringen 
kunnen nadere voorschriften worden 
gegeven, de artikelen 12 en 14. De 
verwachting wordt uitgesproken dat 
bij straks erkende instellingen de 
discussie zal oplaaien over een 
gewenst civiel effect van een diploma 
of certificaat. Wanneer de onderwijs-
programma's van deze instellingen 
daarom zodanig zouden zijn afgestemd 
op de programma's van de bekostigde 
onderwijsinstellingen, hoe zal dan 
daarop worden gereageerd als het 
gaat om de concurrentie ten opzichte 
van bij voorbeeld het avondonderwijs, 
de volwasseneneducatieve cursorisch 
ingerichte voorzieningen en de 
bekostigingsniveaus en bekostigings-
systematieken? Kan er dan ook een 
andere relatie komen te liggen met 
het werkveld van de Open Universiteit? 
Zal dat ook implicaties gaan hebben 
voor de studiefinancieringsregelingen 
en, zo ja, welke dan? 

Mijn fractie kan instemmen met dit 
wetsvoorstel. Wel zie ik nog antwoor-
den op de zojuist door mij gestelde 
vragen tegemoet. Wij helpen deze 
wet, wat ons deel betreft, in het 
staatsblad, overigens in de weten-
schap dat er altijd wel privé instanties 
op dit terrein zullen blijven die hun 
activiteiten op eigen houtje, zonder 
controle van buitenaf dus, niet zelden 
tegen relatief hoge prijzen, zullen 
willen voortzetten. Dat is de vrijheid 
die wij in ons land nog hebben en 
zolang er mensen zijn die van deze 
aangeboden diensten gebruik willen 
maken, moet die vrijheid ook blijven 
bestaan. Dat zal dan echter wel 
consequenties moeten hebben voor 
de erkenning van de resultaten van 

die instellingen en hierbij doel ik dan 
op de erkenning van de diploma's en 
de certificaten. 

Ik ben nog een vraag vergeten. Het 
lijkt mij goed dat er op enig moment 
een evaluatie komt van de resultaten 
van dit stuk wetgeving. Hoe denkt de 
staatssecretaris die te verzorgen en 
op welke termijn? 

D 
Mevrouw Den Ouden Dekkers (VVD): 
Voorzitter! Dit wetsontwerp zal niet de 
voorpagina's van de landelijke bladen 
halen en evenmin Den Haag Vandaag 
door afwezigheid van wat ik wil 
noemen politieke splijtstof, want 
daarin zijn toch de media geïnteres-
seerd. Het gaat bij deze wet om een 
voorstel om tot nadere regelingen te 
komen met betrekking tot erkende 
onderwijsinstellingen. 

Dit voorstel, Voorzitter, heeft een 
uitputtende schriftelijke voorbereiding 
gehad, waarin veel van hetgeen de 
Kamer heeft aangedragen al in nota's 
van wijzigingen is verwerkt. Mijn 
fractie stemt dan ook met dit voorstel 
in. Wij vinden het een goede zaak dat 
dit wetsvoorstel ook het buitenschools 
mondeling onderwijs of, anders 
genoemd, het niet-schriftelijk onder-
wijs omvat. 

Ik wil niet verhelen dat mijn fractie 
wel wat moeite heeft met de aandui-
ding 'erkende onderwijsinstelling'. De 
suggestie wordt gewekt alsof al het 
andere onderwijs, ook het van 
overheidswege bekostigde, niet 
erkend zou zijn. De benaming schept 
in onze ogen vooral verwarring voor 
de consument die ook moeite heeft 
met de begrippen als 'van overheids-
wege bekostigd' en 'niet van over-
heidswege bekostigd' onderwijs. Alle 
onderwijs is bekostigd, dat wil zeggen 
dat ervoor wordt betaald, hetzij mede 
door de overheid, hetzij direct door de 
consument. De erkenning waarvan in 
deze wet sprake is, betreft een 
keurmerk van de zijde van de overheid 
voor de kwaliteit van dit onderwijs. 
Die erkenning biedt bescherming aan 
de consument. 

De vraag is wel wat in de toekomst 
precies de plaats van dit erkende 
onderwijs zal zijn in het totaal van de 
volwasseneneducatie. Het wetsvoor-
stel biedt op dat punt geen absolute 
duidelijkheid. De overheid ontwikkelt 
steeds meer verantwoordelijkheden 
op het terrein van de volwassenen-
educatie. Dat is ook juist, omdat in de 
toekomst steeds meer volwassenen 
zullen moeten bijscholen door de 
snelle verandering van kennis en 
kunde. 
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Het rapport van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. De collectieve 
voorzieningen van 1970 tot 2030' wijst 
daar ook op. Er liggen ook al herover-
wegingsrapporten, waarin privatise-
ring van de volwasseneneducatie 
wordt voorgesteld. Ook het zojuist 
genoemde rapport van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau werkt met die 
gedachte. In dat licht bezien, is het 
nodig dat er duidelijkheid ontstaat 
over de plaats van het erkende 
onderwijs, waarvan in dit wetsvoorstel 
sprake is. Het mag niet zo zijn dat de 
overheid, door een taak die zij op zich 
neemt, een aantal florerende particu-
liere onderwijsvoorzieningen - z o 
noem ik het erkende onderwijs 
liever - de levensvatbaarheid ont-
neemt, aangezien door de bekostiging 
door de overheid de cursussen de 
individuele student minder kosten. 

In deze visie op het samenhangend 
geheel van de volwasseneneducatie 
behoren ook de bedrijfsopleidingen, 
die bij om-, her- en bijscholing in de 
toekomst een grote rol zullen spelen. 
Ook in de volwasseneneducatie zullen 
onderwijs en arbeidsmarkt heel dicht 
bij elkaar moeten staan. Specifieke 
technologische ontwikkelingen 
vragen om deelname van het bedrijfs-
leven. Dat zal ook moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling van een 
educatief verlof. 

Op die manier zou het binnen de 
bedrijfstak kunnen worden besteed. 
Mijn fractie is dan ook van mening dat 
ook voor de volwasseneneducatie een 
stelsel van studiefinanciering noodza-
kelijk is, waardoor de deelnemer in 
staat wordt gesteld de opleiding te 
kiezen die het best bij zijn behoefte 
past. Het particuliere, erkende onder-
wijs en de bedrijfsopleidingen zullen 
daarom betrokken moeten worden bij 
de verdere ontwikkelingen in de 
volwasseneneducatie. 

De wet moet voldoende bescher-
ming aan de consument bieden. De 
vraag rijst dan wel hoe dat moet 
gebeuren, als een instelling zowel 
erkend als niet-erkend onderwijs 
biedt. Gebeurt dit door voor de 
erkende cursussen een advertentie te 
plaatsen of ligt het in de bedoeling, 
van de instellingen te vragen, aparte 
advertenties te plaatsen voor wel en 
niet erkende cursussen? Als men een 
algemene advertentie plaatst, moet 
men dan bij voorbeeld de erkende 
cursussen voorzien van een asterisk? 
Dit staat wel niet in het wetsvoorstel 
zelf, maar het hangt wel nauw samen 
met de uitvoering ervan, omdat voor 
de consument onduidelijkheid kan 

ontstaan als een instituut tussen een 
veelheid van erkende cursussen een 
gering aantal niet-erkende cursussen 
aanbiedt. De consument zal gauw 
denken dat alle cursussen zijn erkend. 

In het kader van de bescherming 
van de consument acht mijn fractie 
het ook van de belang dat de student/ 
consument inzage krijgt in zijn werk. 
De staatssecretaris zal zich wellicht 
herinneren dat er bij examens 
machineschrijven nogal eens proble-
men zijn. Ik verneem hierover graag 
haar mening. 

In de schriftelijke voorbereiding 
hebben wij al gepleit voor een wat 
andere behandeling van opzegtermij-
nen als het gaat om buitenschools, 
niet-schriftelijk onderwijs. Het wets-
voorstel gaat in alle gevallen uit van 
drie maanden. Investeringen voor 
niet-schriftelijk onderwijs zijn in de 
ogen van mijn fractie van een wat 
andere aard dan die voor het schriftelijk 
onderwijs. 

In het bijzonder speelt het contrac-
teren van leerkrachten, met de 
daaraan verbonden rechtspositie en 
het investeren in lesruimten een rol. 
Voor cursussen die langer dan een 
jaar duren, kan een opzegtermijn van 
drie maanden wellicht worden 
gehanteerd, maar voor cursussen van 
6 maanden - in het kader van de 
deregulering voeg ik eraan toe: zowel 
schriftelijk als niet-schriftelijk - pleiten 
wij voor het laten vervallen van een 
opzegtermijn. Men is de verplichtingen 
aangegaan voor de gehele cursus, 
tenzij men onderling overeenkomt dat 
de overeenkomst wordt afgebroken. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik weet 
niet zeker of ik mevrouw Den Ouden 
helemaal begrijp. Zij zei dat haar 
fractie er voorstandster van is dat er 
geen opzeggingstermijn geldt. Ik 
begrijp hieruit dat men per dag mag 
opzeggen. Hierna volgde echter een 
zin waaruit ik begreep dat er in het 
geheel niet kan worden opgezegd. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Ik verwijs de staatssecretaris graag 
naar de tekst van het amendement 
dat zij heeft gekregen. In verband met 
het ver naar voren halen van dit 
onderwerp op de agenda is het 
amendement in grote haast klaar 
gemaakt. Ik meen echter dat zij haar 
vraag hierin beantwoord vindt. 

De Voorzitter: Ik merk op dat amen-
dementen kunnen worden ingediend 
vanaf het moment waarop het 
eindverslag is verschenen. Dit is 
maanden geleden het geval geweest. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Dit is mij volledig bekend. Over deze 
zaak heeft zich echter enig overleg 
ontrold, waardoor de voorbereiding 
van het amendement pas enige tijd 
geleden is begonnen. De behandeling 
van wetsontwerpen, waarover u een 
opmerking maakte, is mij volledig 
bekend. 

Ik verwijs dus voor onze voorstellen 
omtrent opzegging naar de tekst van 
ons amendement. Dit kan, naar ik 
aanneem, tijdens de artikelsgewijze 
behandeling nader worden besproken. 

Artikel 23 spreekt van erkende 
instellingen waartoe de inspectie 
toegang heeft. In de wet gaat het, als 
ik het goed lees, ook om cursussen 
die erkend zijn, zonder dat de erken-
ning voor de instelling als geheel 
geldt. Betekent dit dat de inspectie tot 
alles toegang heeft of is de strekking 
van het artikel dat de inspectie 
toegang heeft tot de plaatsen waar 
het erkende onderwijs wordt gegeven 
of voorbereid? In de begripsbepalin-
gen in artikel 1 ontbreekt immers de 
omschrijving van een erkende 
instelling. 

In de laatste nota van wijziging kan 
mijn fractie zich vinden. 

Tot slot stel ik de staatssecretaris 
een vraag die al eerder in dit debat is 
opgeworpen. Wat kan verder worden 
ge gedaan om tot goede afstemming 
te komen met het overige onderwijs, 
bij voorbeeld in de sfeer van een 
civiel effect van diploma's of certifica-
ten om wederzijdse doorstroming 
tussen bekostigd en niet bekostigd 
onderwijs te bevorderen? 

D 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Aanvankelijk had ik niet 
verwacht, vandaag nog over dit 
wetsontwerp te zullen spreken. De 
voortreffelijke organisatie en commu-
nicatie in deze Kamer hadden ervoor 
gezorgd dat mij het bericht had 
bereikt dat het deze week niet aan de 
orde zou komen. 

De Voorzitter: Ik zeg het wellicht voor 
de zoveelste keer ten overvloede dat 
het om een schatting gaat. Men moet 
er altijd op rekenen dat onderwerpen 
die op de officiële agenda zijn vermeld, 
aan de orde kunnen komen. Zodra 
zich aftekent dat de agenda meevalt 
of iemand ziek wordt, wordt iedereen 
zo snel mogelijk ingelicht. 

De heer Hermes (CDA): Ik had de 
voorbereiding van deze behandeling 
onderbroken, omdat ik dacht dat het 
wetsvoorstel toch niet meer aan de 
orde kwam. U kunt wel een opmerking 
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over amendementen maken, maar om 
vier uur vanmiddag heeft ons nog een 
derde nota van wijziging bereikt. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik kan 
dit uitleggen. Ook ik verkeerde in de 
veronderstelling dat het wetsvoorstel 
op de agenda van volgende week zou 
worden gezet. 

De heer Hermes (CDA): Ik ben dus 
niet alleen. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Wij 
hebben in grote haast, rijdend naar 
Den Haag, de nota van wijziging zelf 
meegenomen. 

De Voorzitter: De heer Hermes is niet 
alleen in het gezelschap van de 
staatssecretaris, maar ook in dat van 
mij. Ook ik verkeerde vanmorgen nog 
in de veronderstelling dat dit onder-
werp niet meer zou worden behandeld. 
Pas heden bleek mij dat de Minister 
en de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid niet 
onmiddellijk wilden antwoorden. 
Toen stond ik voor de keuze, de 
behandeling van een ander onderwerp 
te organiseren of twee uur verloren te 
laten gaan. Ik heb voor het eerste 
gekozen. 

Overigens vind ik het jammer dat 
de nota van wijziging nu pas is 
ingediend, terwijl het eindverslag 
reeds drie maanden geleden is 
verschenen. 

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp uw benadering. 
Ik heb er intussen weer iets van 
geleerd. Ik heb nu begrepen dat men 
dus eigenlijk nauwelijks een agenda 
kan bijhouden. Dat was toch al 
moeilijk. 

Over dit wetsontwerp wil ik de 
regering een aantal adviezen geven, 
allereerst over de aard van de erken-
ning. Die speelde in het oorspronkelijke 
wetsontwerp voor het schriftelijk 
onderwijs geen rol. Nu zal dat wellicht 
wel het geval zijn, omdat de reikwijdte 
van de wet door de uitbreiding van 
het oorspronkelijke wetsontwerp tot 
het mondeling schools onderwijs zelfs 
fasegewijs groter kan worden. 
Daardoor zal telkens een overgangssi-
tuatie ontstaan. Zo lang cursussen 
nog niet onder de reikwijdte van de 
wet vallen, mag de desbetreffende 
erkende instelling deze cursussen 
zonder erkenning verzorgen. Dan 
dient men wel uitdrukkelijk in de 
correspondentie, de publicaties en 
dergelijke te vermelden op welke 
cursussen de erkenning betrekking 
heeft. 

Indien nu deze niet-erkende cursus-
sen onder de reikwijdte der wet 
komen te vallen, loopt de instelling 
het risico de gehele erkenning te 
verliezen ingeval deze tot dan toe 
niet-erkende cursussen niet kunnen 
worden goedgekeurd. Het is zelfs 
mogelijk dat de reeds eerder getoetste 
en goedgekeurde cursussen opnieuw 
onder de toetsing zullen vallen. Nog 
moeilijker en bedenkelijker wordt het 
wanneer wij ons realiseren dat deze 
procedure zich vele malen kan 
herhalen, omdat immers wordt 
gedacht aan een fasegewijze uitbrei-
ding van de reikwijdte van de wet. 

Indien de erkenning aan de cursus 
was gebonden in plaats van aan de 
instelling, zouden wij niet met dit 
probleem te kampen hebben. Een 
instelling zou dan zowel erkende als 
niet-erkende cursussen hebben. Die 
mogelijkheid laat de wet nu ook open, 
zij het dat het dan gaat om cursussen 
die nog niet, en andere die wel onder 
de reikwijdte der wet vallen. Ik heb 
begrip voor de benadering van de 
regering, de erkenning toch aan de 
instelling te verbinden. Dat heeft mij 
ertoe gebracht, na te denken over een 
mogelijke uitweg, die kan worden 
gevonden door een analoge toepas-
sing van artikel 19. Bij de overgangs-
situatie zou dan de erkenning van de 
reeds erkende instelling kunnen 
worden gehandhaafd. 

Alleen de nieuwe, nog niet-erkende 
cursussen zouden dan kunnen 
worden gehandhaafd wanneer zij 
kunnen worden goedgekeurd. De 
cursussen die niet geschikt zijn, 
mogen dan, conform artikel 19, niet 
meer worden aangeboden. Dit zou 
volgens de derde nota van wijziging 
betekenen dat de bestaande cursussen 
wel zouden mogen worden afgemaakt 
maar dat geen nieuwe inschrijvingen 
zouden mogen worden toegelaten. Dit 
past ook in mijn verhaal. Een tweede 
alternatief zou zijn het laten voortduren 
van de toestand zoals geregeld in 
artikel 27, derde lid, hoewel het 
daarbij alleen maar gaat om de eerste 
overgangssituatie van het schriftelijk 
onderwijs naar de uitbreiding met 
mondeling schools onderwijs. 

Een tweede advies betreft de 
kwestie van beroep. Ik ben het 
volstrekt met de regering eens dat wij 
niet vooruit moeten lopen op de 
behandeling van wetsontwerp 17 201, 
waarnaar in de schriftelijke antwoor-
den wordt verwezen. Wanneer wij 
daarop niet willen vooruitlopen, 
moeten wi j ook consistent zijn. In dat 
wetsontwerp wordt geregeld in welke 
gevallen en onder welke voorwaarden 

beroep mogelijk zal zijn in de onder-
wijswetgeving. Ik vind dat het bestaan-
de regime moet worden gehandhaafd. 
Door dat te veranderen, zouden wij 
immers al een keuze doen. Het 
bestaande regime kent een kroonbe-
roep. Ik verwijs naar de wet inzake het 
schriftelijk onderwijs, die nu wordt 
opgeheven. 

Als je niet vooruit wilt lopen op 
wetsvoorstel 17 201, moetje naar 
mijn mening dat kroonberoep handha-
ven. Ik zou ervoor willen pleiten dat 
ook te doen. Overigens wijs ik erop, 
mijnheer de Voorzitter, dat de Kamer 
onlangs iets soortgelijks besloten 
heeft bij de behandeling van de 
overgangswet interimwet speciaal 
onderwijs/voortgezet speciaal onder-
wijs. Daarbij deed zich dit vraagstuk 
ook voor. De Kamer heeft toen 
gezegd: wij lopen niet vooruit op dit 
wetsontwerp; wij handhaven het 
kroonberoep, dat betekent de bestaan-
de toestand. 

Een derde advies betreft de kwestie 
van de vermelding van de erkenning 
in de correspondentie, in de publikaties 
en in de reclames. Daarbij is namelijk 
iets weggevallen. Ik zou de regering 
willen adviseren dat weer op tenemen. 
Ik doel hierbij op het kenmerk van de 
beschikking, waarbij de erkenning is 
verleend. Er wordt van alle kanten 
gevraagd dat toch maar weer op te 
nemen. Ik zou daarvoor willen pleiten. 

Er is ook wel iets te zeggen voor het 
argument van de regering om dit niet 
te doen. Vooral omdat men denkt aan 
een fasegewijze uitbreiding van de 
reikwijdte waardoor de stukken 
telkens herzien moeten worden, zou 
het administratief wat omslachtig 
kunnen worden. Wanneer ik echter 
het ene tegenover het andere stel, 
vind ik toch het vermelden van de 
beschikking waarmee de erkenning is 
verleend zo belangrijk, dat ik adviseer 
die vermelding te handhaven. 

Een vierde advies betreft slechts 
een kleine wijziging, die echter naar 
mijn mening verwarring kan voorko-
men. Er is nogal wat discussie 
geweest over de omschrijving van 
artikel 4 en van artikel 8 waar het om 
de directie ging, die namelijk in het 
bezit moet zijn van een verklaring 
omtrent het gedrag. Uiteindelijk is uit 
de schriftelijke voorbereiding duidelijk 
geworden, dat het in artikel 4 om de 
zittende leden van de directie gaat, 
terwijl het in artikel 8 gaat om de nog 
te benoemen leden van de directie. Dat 
zo zijnde, verwijs dan in artikel 4 ook 
niet naar artikel 8. Dat geeft juist 
verwarring. Laat die verwijzing naar 
artikel 8 dan weg. Een vijfde advies 
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betreft artikel 9. In het tweede lid wordt 
gesproken over een algemene maatre-
gel van bestuur. Het kan toch niet de 
bedoeling zijn dat voor elke cursus een 
afzonderlijke algemene maatregel van 
bestuur wordt afgekondigd. Als dat wel 
zo is, is de juist juist. Naar mijn mening 
zal de algemene maatregel van bestuur 
gaan over de kwaliteit van verschillende 
cursussen. Dan blijf ik volhouden dat in 
artikel 9 gesproken moet worden over 
de kwaliteit van de cursussen en niet 
over de kwaliteit van de cursus, tenzij 
men denkt aan een algemene maatregel 
van bestuur voor elke cursus afzonder-
lijk. Dat lijkt mij echter een wonderlijke 
regeling. 

Mijn zesde advies betreft de 
inspectie. In de schriftelijke voorberei-
ding is namelijk voorgesteld in artikel 
23, lid 1, een tekst toe te voegen die 
betrekking heeft op 'voor zover van 
belang in verband met de uitvoering 
van deze wet'. Ik heb begrip voor de 
benadering van de staatssecretaris. 
Zij antwoordde namelijk, dat dit in 
andere wetgeving ook niet gebruikelijk 
was. Dat is juist. Ik ben van mening 
dat wij dit wetsontwerp echter niet 
kunnen vergelijken met de andere 
onderwijswetten. 

De inspectie hier valt niet te verge-
lijken met de inspectie bij het reguliere 
onderwijs. Je moet daarom ook de 
wetgeving van het reguliere onderwijs 
hier niet hanteren. Bovendien meen ik 
te moeten constateren dat de regering 
het daarmee eens is, want in het 
tweede lid van artikel 23 wordt het 
wel geaccepteerd. Daar staat namelijk 
'voor zover van belang in verband 
met de uitvoering van deze wet'. Als 
men het wel in artikel 23, lid 2, 
accepteert, zie ik geen bezwaar 
aanwezig tegen vermelding in artikel 
23, lid 1. 

Verder nog een advies inzake de 
kwestie van de nadere voorschriften 
van het toezicht. In artikel 24 komt 
delegatie om de hoek kijken. Wij 
hebben in het verleden in de Kamer 
dikwijls gesproken over delegatie. Ik 
weet dat bij onderwijswetgeving aan 
delegatie niet te ontkomen valt. Het is 
echter wel belangrijk hoe de wetgever 
delegeert. Nu rijst bij mij de vraag of 
nadere voorschriften voor het toezicht 
zonder meer een delegatie aan de 
minister moeten zijn. 

Het lijkt mij verstandiger op dit punt 
te zoeken naar een mogelijkheid van 
delegatie. Dat adviseer ik de regering. 
Het gaat hierbij om een delegatie aan 
de Kroon. Dit betekent dat hierbij 
gebruik moet worden gemaakt van 
een algemene maatregel van bestuur. 

Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij 
erg belangrijk dat rekening wordt 
gehouden met de vele cursussen en 
de vele opleidingen die onder andere 
departementen vallen. Ik denk hierbij 
aan het Departement van Economische 
Zaken, aan het Departement van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
enzovoorts. Die departementen 
moeten op de een of andere manier in 
het overleg worden betrokken als het 
gaat om de uitvoering van deze wet. 
Ik wil graag horen of men op dit punt 
met andere departementen overleg 
wil voeren. 

Ik wacht overigens met belangstel-
ling de vierde nota van wijziging af. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Mijnheer de Voorzitter! Welke bedoe-
ling schuilt er achter al deze wijze 
adviezen van de heer Hermes? 

De heer Hermes (CDA): De vierde 
nota van wijziging afwachten. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Betekent dit, mijnheer Hermes, dat 
wanneer u tot volgende week de tijd 
had gehad, u met zo'n 7 a 8 amende-
menten zou zijn gekomen? 

De heer Hermes (CDA): Dat is niet 
uitgesloten. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: En nu 
hoopt u dat ik het door u beoogde 
realiseer? 

De heer Hermes (CDA): Ik hoop altijd. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Maar u 
realiseert zich, dat ik dit niet tussen nu 
en half zes vanavond kan doen. 

De Voorzitter: Het lijkt mij dan ook 
beter de beraadslaging te schorsen en 
niet tot morgen want dan is de 
staatssecretaris nog niet met haar 
werk klaar. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zeg niet toe 
dat ik binnen enkele dagen alle 
adviezen in een nota van wijziging 
heb verwerkt. 

De Voorzitter: Nee, nee. Misschien 
krijgt de heer Hermes buiten deze 
vergaderzaal om te horen dat de 
bedoelde nota niet komt. Hij kan dan 
alsnog zijn amendementen indienen. 
In dat geval heeft hij ze nu vast 
aangekondigd. 

Het is de vraag of dit onderwerp 
nog volgende week aan de beurt kan 
komen. Het onderwerp blijft wel op de 
agenda staan. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Nu 
moeten wij er allemaal rekening mee 
houden, begrijp ik 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Sluiting 17.30 uur. 
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Noten 

Noot 1 (zieblz. 1910) 

Traject Percentage Netto-verhouding 1984 
volwassen werknemers — 

(excl. huur-
subsidie) 

(incl. huursubsidie) 

Minimum-modaal 40% 
Minimum-1,5 modaal 84% 
Minimum-2x modaal 95% 
Minimum-4x modaal 100% 

De meeste mensen kijken alleen naar de 
guldens die ze jaarlijks in handen krijgen. 
Welnu, laten we daar dan eens naar 
kijken: 

De meeste mensen kijken alleen naar de guldens die ze jaarlijks in handen krijgen. Welnu, 
laten we daar dan eens naar ki jken: 

Min. uitkering/ Min. loon Modaal 
AOW-gehuwd gehuwd gehuwd 

1,5 modaa 
gehuwd 

a. Loonkosten — 32 097 50 307 73 736 
b. Bruto-loon' 19 733 25 640 39 000 58 500 
c. Netto-loon 18 275 18519 24 156 35 343 
d. Ziektekosten _ 4 _ 4 _ 4 4 737 ' 
e. Kinderbijslag2 3 046 3 046 3 046 3 046 
f. Huursubsidie3 3 180 3 180 — — 
g. Netto-totaal c - d + e + f 24 501 24 745 27 202 33 652 
h. Netto loon/loonkosten - 0,58 0,48 0,48 

1 Inclusief vakantietoeslag. 
2 Voor 2 kinderen van 6—11 jaar. 
3 Toegekende bedrag bij een gemiddelde 
basishuur van f 500 per maand. 
4 Opgenokmen in bruto-netto-traject. 
s Gemiddelde particuliere premie voor 
2 volwassenen en 2 kinderen. 

Noot 2 (zie blz. 1911) 

Bruto-netto-traject 

Maar ook boven het modale niveau 
zijn de spanningen groot. De afstand 
tussen wat men bruto verdient en wat 
men netto overhoudt is de afgelopen 
10 jaar constant gegroeid. De feiten 
zijn: 

1973 1984 

bruto netto/ 
bruto % 

bruto netto/ 
bruto % 

Minimum 
Modaal 
2x modaal 
4x modaal 

12 245 10 640 87 
19 090 14 250 76 
39 420 27 480 70 
85 950 46 260 54 

25 640 21 560 84 
39 000 27 200 70 
78 000 42 000 54 

156 000 70 900 45 

Noot 3 (zie blz. 1944) 

Toelichting mensbeslag amendement 
commerciële sport 

Tijdens de behandeling van het 
Wetsvoorstel tot vereenvoudiging van 
het WIR-regime en oneigenlijk gebruik 
(kamerstuk 18 203) zijn vragen 
gerezen met betrekking tot het 
mensbeslag bij de invoering van een 
ontheffingsbepaling voor de sport. 
Tevens is gevraagd om een berekening 
van het mensbeslag dat wordt 
opgeroepen door de z.g. complex-be-
nadering. 

Ontheffingsbevoegdheid commerciële 
sport 

Met betrekking tot het tijdens de 
behandeling in eerste termijn door 
mij genoemde aantal wil ik het 
volgende opmerken. Door mij is een 
aantal van 20 mensjaren genoemd als 
extra beslag op de belastingdienst. 
Het aantal mensjaren is echter, bij een 
nadere beoordeling van de ons ter 
beschikking staande gegevens, 
becijferd op 10 a 15. 

De berekening van het mensbeslag 
wordt gedragen door een tweetal 
elementen, namelijk de toename van 
het aantal werkzaamheden en de 
inhoud van deze werkzaamheden. 

De toename van de werkzaamheden 
zal voor een groot deel veroorzaakt 
worden doordat een aantal belasting-
plichtigen beoordeeld moet worden 
op de vraag of er sprake is van 
commerciële sportactiviteiten. Dit is 
naar verwachting een aanmerkelijk 
groter aantal dan zich daadwerkelijk 
als zodanig kwalificeert. Dit punt zal 
tot nogal wat discussie leiden. 
Daarnaast is tijdens de behandeling 
aangegeven dat het maken van een 
uitzondering binnen belastingplichti-
gen naar achterliggende belangen in 
het subject een moeilijke aangelegen-
heid is. Tevens heeft dit tot gevolg dat 
deze belangen in de subjecten 
gedurende de desinvesteringsbeta-
lingstermijn zullen moeten worden 
gevolgd. De hier beschreven moeilijk-
heden zullen zich in beginsel voor 
elke investering in een gebouw, dat 
hoofdzakelijk bestemd is voor de 
sport, opnieuw voordoen. 

De inhoudelijke beoordeling welke 
moet plaatsvinden naar de achterlig-
gende belangen in het subject (NV of 
BV), waarover ik in eerste termijn heb 
gesproken, memoreer ik kort: 

- achterhalen van aandeelhouders; 
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- zijn leden van de sportvereniging 
aandeelhouders; 

- alle vormen van verliesaftrekking 
welke zich kunnen voordoen (tijdelijke 
of permanente overheidssteun, 
tegemoetkomingen in exploitatie- of 
kapitaallastensfeer e.d.). 

Deze inhoudelijke beoordeling is 
zeer arbeidsintensief. 

Complexbenadering 

De complexbenadering is geïntrodu-
ceerd om een deel van de 'overkill ' 
welke door de Kamer in de eerste 
termijn is gesignaleerd, tot op een 
door ons aanvaardbaar geacht 
niveau, terug te brengen. 

De beoordeling voor de complexbe-
nadering dient de volgende punten te 
bevatten: 

- gaat het om gebouwen of 
onroerende zaken die hoofdzakelijk 
(70% of meer) zijn bestemd voor 
culturele of sociale activiteiten of voor 
al dan niet recreatieve sportbeoefe-
ning; 

- zijn de onderhavige onroerende 
zaken functioneel geheel of nagenoeg 
geheel (90% of meer) verbonden met 
andere gebouwen van dezelfde 
onderneming? Zo ja, dan moet het 
feitelijk gebruik van deze gebouwen 
gezamenlijk worden beoordeeld. Dit 
houdt in dat de verschillende onroe-
rende goederen qua functie voor 
tenminste 90% aan elkaar dienstbaar 
moeten zijn. 

Daarna vindt de beoordeling voor 
de uitsluiting plaats, waarbij de vraag 
of de gebouwen gezamenlijk bestemd 
zijn om hoofdzakelijk te dienen voor 
bij voorbeeld de sportbeoefening van 
feitelijke aard is. 

Voor de vaststelling van beide 
procentuele grenzen zal de belasting-
dienst de ter beschikking staande 
middelen, aanslagregeling en controle, 
hanteren. Ik ben er van bewust dat de 
vaststelling van de feiten aanleiding 
kan zijn tot geschillen, die uiteindelijk 
door de rechter moeten worden 
beslecht. 

Het mensbeslag dat gemoeid is met 
de uitvoering van deze bepaling 
wordt geschat op enkele mensjaren. 

Negatieve aanslag 

Met betrekking tot de gedachte om 
te komen tot een wijziging van de 
procedure van de negatieve voorlopige 
aanslag merk ik op dat hiermee naar 
schatting 30 mensjaren gemoeid 
zullen zijn. 

Dit wordt onder meer veroorzaakt 
door de volgende werkzaamheden: 

- verzwaring voorlopige aanslagre-
geling; 

- handmatige berekening vennoot-
schapsbelasting; 

- bijhouden schema verrekening (8 
jaar); 

- berekeningsprogramma aanpas-
sen (IB); 

Noot 4 (zie blz. 2012) 

BIJVOEGSEL 

Vraag van mevrouw Kraaijeveld-Wou-
ters (CDA) en de heer Leerling (RPF) 
over misbruik en oneigenlijk gebruik. 

De personeelsuitbreiding bij de 
Directie Sociale Verzekeringen heeft 
er mede toe geleid dat het dit jaar 
mogelijk zal blijken een aantal zaken 
af te ronden. Het wetsvoorstel tot 
wijziging van artikel 10 e.v. Coördina-
tiewet inzake het doen van loonopgave 
is op 16 november 1984 door de 
Ministerraad aanvaard en ligt thans 
ter advisering bij de Raad van State. 
De adviesaanvraag aan de SVR tot 
wijziging van de geheimhoudingsbe-
palingen is in concept gereed en zal 
na afronding van thans plaatsvindende 
interdeparmentale afstemming naar 
verwachting nog dit jaar verzonden 
kunnen worden. 

Begin 1985 zal naar verwachting 
ook de adviesaanvraag Werknemers-
aansprakelijkheid aan de Sociale 
Verzekeringsraad kunnen worden 
toegezonden. Dat dit eerst dan 
gebeurt houdt mede verband met de 
noodzaak van een goede verzekerden-
administratie voor daadwerkelijke 
effectuering van een dergelijke 
aansprakelijkheid. Over het opzetten 
van een verzekerden-administratie zal 
ik mij op korte termijn tot de SVR 
wenden. 

Het wetsontwerp inzake verplichte 
afgifte van het loonstrookje zal in de 
eerste helft van 1985 bij de Kamer 
worden ingediend. Ter zake van het 
wetsontwerp tot verplichtstelling 
van verhaal is het nader rapport naar 
aanleiding van het advies van de 
Raad van State in voorbereiding. 

Het wetsontwerp zal in december 
bij de Kamer aanhangig worden 

- geen negatieve voorlopige 
aanslag, c.q. mededeling verzenden. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. Koning 

gemaakt. Over het wetsvoorstel tot 
opname van een strafbepaling in de 
ABW is advies van het College ABW 
ontvangen. Het wetsvoorstel is aan de 
Minister van Justitie voorgelegd in 
verband met dereguleringsaspecten, 
waaronder belasting van de rechterlij-
ke macht. 

Vraag van mevrouw Ubels-Veen (EVP) 
over misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Er is geen sprake van dat bijstands-
cliënten bij voorbaat tot potentiële 
fraudeurs worden bestempeld. We 
mogen onze ogen echter niet sluiten 
voor het feit dat zich gevallen van 
oneigenlijk gebruik of misbruik van 
sociale uitkeringen voordoen. Waar 
zich dit voordoet worden uitkeringen 
onttrokken aan hun eigenlijke bestenv 
ming. Het is nu eenmaal niet zo dat 
we het geheel zonder controle kunnen 
stellen. 

De aangekondigde maatregelen 
leiden niet tot een wezenlijk ander 
toezichtbeleid door de Rijksconsulent, 
ook niet op het terrein van de ABW. 
Wat betreft de AWB blijft de toetsing 
op tendenties de hoofdlijn. Ook nu al 
is hiervoor een steekproefsgewijze 
toetsing op gevallen noodzakelijk. 
Ook in het kader van de WWV blijft de 
methode van controle ongewijzigd. 

Voor de realisatie van de aangekon-
digde maatregelen zal aanscherping 
van de controles door de rijksconsu-
lenten een belangrijk instrument zijn. 
In dit verband wordt gedacht aan 
meer gerichte controles bij gemeenten. 

Voorts wordt, mede gezien vanuit 
het oogpunt van de rechtszekerheid 
en de rechtsgelijkheid, overwogen om 
daar waar nodig aan de gemeenten 
voorschriften te geven omtrent het 

Schriftelijke antwoorden van de Minister en de Staats-
secretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 
vragen, gegesteld bij de openbare behandeling in eerste 
termijn van hoofdstuk XV (Sociale Zaken en Werkgele-
genheid) van de rijksbegroting voor 1985, met uitzonde-
ring van het deel Emancipatie (18600-XV). 
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