
28ste vergadering Dinsdag 27 november 1984 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 127 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, De Beer, 
Beinema, Van den Bergh, J. D. 
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, 
Borgman, Brouwer, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Cornelissen, 
Couprie, Dales, G. C. van Dam, Dees, 
Van Dijk, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, 
Van der Doef, Dolman, Engwirda, 
Ernsting, Van Erp, Van Es, Eshuis, 
Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Faber, Franssen, Frinking, 
De Grave, Groenman, Gualthérie-van 
Weezel, Van Heemskerck Pillis-Duve-
kot, Van der Heijden, Van der Hek, 
Hermans, Hermes, Hermsen, Hummel, 
Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat, 
Jorritsma-Lebbink, Keja, 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, Linschoten, 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, Stoffelen, Tazelaar, 
Terpstra, Tommei, Van den Toorn, 
Toussaint, Ubels-Veen, Ter Veld, 
Veldhoen, Te Veldhuis, Vermeend, 
Van der Vlies, Van Vlijmen, Voorhoeve, 
Vos, B. de Vries, K. G. de Vries, De 
Waart, Wagenaar, Weijers, Weisglas, 
Wessel-Tuinstra, Wiebenga, Willems, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Korthals Altes, minister 
van Justitie, Winsemius, minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, Van Aardenne, 
vice-minister-president, minister van 
Economische Zaken, De Koning, 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Brinkman, minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur, Koning, staatssecretaris van 
Financiën, Brokx, staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, Ploeg, staatsse-
cretaris van Landbouw en Visserij, De 
Graaf, staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, en 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

Haas-Berger en Salomons, wegens 
ziekte, de gehele week; 

Gerritse en De Visser, wegens ziekte; 

Ter Beek, De Boois, M. P. A. van Dam, 
Den Uyl, Braams en Schartman, 
wegens verblijf buitenslands, de 
gehele week; 

Castricum, wegens bezigheden 
elders; 

Wallage, wegens de geboorte van een 
zoon. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Van der Sanden aan 
de minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur over ledenwerving 
door de TROS via piratenzenders. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De vragen die 
ik de Minister van WVC wil stellen, 
luiden als volgt: 

1. Heeft de minister kennis geno-
men van berichten, dat de TROS 
zendtijd heeft gekocht op piratenzen-
ders onder andere in Den Haag, 
Amsterdam en Rotterdam voor haar 
ledenwerving? 

PvdA-kamerlid Van der Sanden in gesprek met minister Brinkman 
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Van der Sanden 
2. Is het de minister bekend, dat de 

directeur van de TROS deze berichten 
heeft bevestigd? 

3. Welke sancties staan de minister 
ter beschikking om tegen deze 
adverteerder op te treden?; 

4. Indien de Omroepwet geen 
bepalingen bevat die optreden 
mogelijk maken, welke mogelijkheden 
ziet de minister dan om deze illegale 
activiteiten te voorkomen? 

5. Wanneer kan een wetsvoorstel 
tegemoet worden gezien, dat adverte-
ren op piratenzenders strafbaar stelt? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
gemeend deze vragen te moeten 
stellen vandaag, gelet op het verba-
zingwekkende zo niet onbegrijpelijke 
karakter van deze berichtgeving ... 

De Voorzitter: U kunt alleen verwijzen 
naar 'Het Binnenhof', van 24 november 
il. 
De heer Van der Sanden (CDA): Ik 
dacht dat ik mocht toelichten? 

De Voorzitter: Neen, dat stond zo 
vroeger in het Reglement van Orde! 

De heer Van der Sanden (CDA): Dan 
verwijs ik voor een toelichting onder 
andere naar berichten in 'Het Binnen-
hof' van 24 november 1984. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! In antwoord op de eerste 
vraag deel ik mede dat ik kennis heb 
genomen van een bericht van het 
ANP waarin wordt meegedeeld dat de 
TROS donderdag 22 november j l . is 
begonnen met het werven van leden 
door het laten uitzenden van ledenwer-
vende spots door piratenzenders 
onder andere in Den Haag, Amsterdam 
en Rotterdam. 

Ik kom bij de tweede vraag. Het is 
mij niet bekend of de heer O den 
Daas, directeur van de TROS, dit 
bericht bevestigd heeft. Het ANP-be-
richt spreekt over een TROS-woord-
voerdster. 

In reactie op de derde vraag deel ik 
mede dat mij op gromd van de 
Omroepwet geen middelen ter 
beschikking staan om tegen adverteer-
ders op piratenzenders op te treden, 
ook niet indien het omroeporganisaties 
betreft. 

Vervolgens kom ik bij de vierde 
vraag. Van mijn ambtgenoot van 
Justitie heb ik vernomen dat deze 
zaak op dit moment in onderzoek is 
bij het openbaar ministerie in Amster-
dam. 

Het antwoord op de vijfde vraag 
luidt als volgt. Indien een bewijs kan 
worden geleverd van overtreding van 
in casu van belang zijnde bepalingen 

van de Telegraaf" en telefoonwet of 
andere wetgeving waarvoor mijn 
collega van Verkeer en Waterstaat de 
eerste verantwoordelijkheid draagt, 
kan naar huidige inzichten met de 
huidige strafwetgeving van de collega 
van Justitie worden volstaan. Als 
onverhoopt blijkt dat dit niet het geval 
is, zal ik overleg voeren met mijn 
ambtgenoot van Justitie. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister voor zijn korte en zakelijke 
beantwoording. Ik heb deze vragen 
vandaag gesteld omdat dit bericht 
zeer ongeloofwaardig is. Het is niet 
denkbaar dat een bonafide omroepor-
ganisatie, die op grond van de 
Omroepwet en de eisen daarin 
voldoende zendtijd heeft gekregen, 
langs de weg van de illegaliteit haar 
positie in het bestel zou willen 
versterken c.q. behouden. Er mag 
geen enkele twijfel over bestaan dat 
ons omroepbestel in stand wordt 
gehouden met 76% van de totale 
kosten uit de omroepbijdrage, die de 
burgers in dit land opbrengen. 

Ik wijs er voorts op dat de radiocon-
troledienst, die belast is met de 
opsporing van piraten, gefinancierd 
wordt uit diezelfde omroepbijdrage. 
Wij krijgen derhalve een constructie 
waarbij met geld van de Nederlandse 
staatsburgers, opgebracht via de 
omroepbijdrage, piraten worden 
opgespoord die vervolgens via 
bijdragen van een omroepvereniging 
in stand worden gehouden langs een 
circuit dat volstrekt ontoelaatbaar is 
en dat strijdig is met de wetten van dit 
land. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik stel 
nogmaals vast dat uitzendingen 
buiten de toestemming van de 
overheid om, het zijn van een piraat, 
een absoluut strafbaar feit in dit land 
moet blijven. Ik vraag de minister zo 
attent op deze zaak te blijven dat zelfs 
een eerste mogelijkheid van voltooiing 
van een overtreding zal worden 
uitgesloten. Indien de huidige wetge-
ving daartoe geen mogelijkheden 
biedt, zal via de Omroepwet een 
zodanige bepaling gecreëerd moeten 
worden dat dergelijke onzin in de 
toekomst ondenkbaar wordt. 

Minister Brinkman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb niet het voornemen 
de illegaliteit te steunen of te laten 
steunen. Als de huidige wetgeving 
ontoereikend mocht blijken te zijn, zal 
ik binnen het kabinet overleg op gang 
brengen en zo nodig aanvullende 
maatregelen overwegen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen en van aanvullende vragen, 
gesteld overeenkomstig artikel 122 
van het Reglement van Orde door het 
lid Krajenbrink, respectievelijk de 
leden Van den Bergh en Buurmeijer, 
aan de staatssecretaris van Landbouw 
en Visserij, over uitlatingen inzake 
personen in de Anne Frank Stichting 
en over het interview van deze 
staatssecretaris in Vrij Nederland. 

De heer Krajenbrink (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ikzou de Staatssecretaris 
van Landbouw en Visserij de volgende 
vragen willen stellen: 

1. Is het waar dat u in een vraagge-
sprek met het weekblad Vrij Nederland 
hebt gezegd, dat in de Anne Frank 
Stichting 'ook wel een paar figuren 
zitten waar het nodige over te vertellen 
valt' en dat de Anne Frank Stichting 
'een crypto-communistische organisa-
tie dreigt te worden'? 

2. Zo ja, kan de staatssecretaris 
aangeven waarop deze aantijging dan 
berust? 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Namens de fractie van 
de Partij van de Arbeid ... 

De Voorzitter: Dit zijn individuele 
vragen. Deze worden nimmer namens 
een fractie gesteld. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Namens 
mijn collega Van den Bergh stel ik de 
volgende vragen in aanvulling op 
hetgeen reeds door de heer Krajen-
brink is gevraagd. 

1. Is het de staatssecretaris inmid-
dels gebleken dat zijn uitspraak in Vrij 
Nederland van 24 november jongstle-
den naar aanleiding van zijn beslissing 
over het rituele slachten voor export-
doeleinden: 'ik ben niet de figuur die 
zal zeggen: wat een jodenstreek, maar 
jullie zouden versteld zijn over de 
reactie die wij hebben gekregen' als 
suggestief is overgekomen en door de 
joodse gemeenschap als grievend 
wordt ervaren? 

2. Is de staatssecretaris bereid deze 
uitspraak terug te nemen? 

3. Ziet de staatssecretaris in, dat 
zijn uitspraak in hetzelfde blad: 'De 
Anne Frank Stichting dreigt een 
crypto-communistische organisatie te 
worden. Dat is slecht voor alles wat 
met Anne Frank te maken heeft' als 
een ongehoorde verdachtmaking 
begrepen kan worden? 

4. Is de staatssecretaris bereid deze 
uitspraak geheel terug te nemen en 
dit rechtstreeks mede te delen aan de 
Anne Frank Stichting? 
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Buurmeijer 

5. Beseft de staatssecretaris dat zijn 
uitspraak in hetzelfde blad over de 
Turkse groepering in Nederland: 'Je 
hebt daar die balkonnetjes waar het 
bloed van afsijpelt. Dat zijn niet zo 
maar verhalen', bijdraagt aan vooroor-
delen en als grievend moet overkomen 
bij de Turkse medeburgers? 

6. Is de staatssecretaris bereid dit 
terug te nemen? Is de staatssecretaris 
bereid te verzekeren, dat hij zich in het 
vervolg zal onthouden van grievende 
uitspraken zoals in de vragen 1, 2 en 5 
zijn weergegeven? 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
Krajenbrink alsmede de heer Buurmeij-
er, die naar ik nu heb begrepen ook 
sprak namens de heer Van den Bergh, 
hebben vragen gesteld naar aanleiding 
van een door mij gegeven interview 
aan Vrij Nederland. Ik hecht eraan te 
zeggen dat de vragenstellers mij voor 
zijn geweest, anders was er vandaag 
van mijn kant een persbericht uitgege-
ven. De vragenstellers hebben mij de 
gelegenheid gegeven hier in alle 
openbaarheid die vragen te beant-
woorden; ik stel dat zeer op prijs. Ik 
denk dat dit het Huis is waar dit soort 
antwoorden thuishoort. 

Naar aanleiding van de vraag over 
de Anne Frank Stichting merk ik het 
volgende op. In het vraaggesprek met 
Vrij Nederland heb ik onder meer 
gesproken - ik heb dat gedurende 

lange tijd gedaan - over fascisme, 
communisme en anti-fascisme-
comités. Ik heb daarbij onder meer 
opgemerkt dat vooral leden van 
uiterst links zich opwerpen als de 
grote bestrijders van het fascisme. Ik 
denk dat dit hun goed recht is, want 
ook ik weet dat communisten in de 
voorste gelederen hebben gestaan in 
hun verzet tegen het fascisme. Maar 
dat zij de enigen zouden zijn die zich 
in de strijd tegen fascisme en natio-
naal-socialisme zouden hebben 
geroerd, weiger ik te erkennen. Ik heb 
dat tegenover de desbetreffende 
journalisten een verkeerde voorstelling 
van zaken genoemd. 

Ik heb daarbij onder andere geduid 
op de Anne Frank Stichting. Die 
stichting is opgericht door mevrouw 
Weismüller, de heer Floris Bakels, de 
eerste voorzitter, Ton Koot en de 
heren Heldring en Van Hasselt, 
uiteraard in overleg met de vader van 
Anne Frank, de heer Anton Frank. Het 
was een pluriforme, non-politieke 
organisatie. Het waren mensen die 
zich in woord en geschrift en metter-
daad hebben ingezet tegen elk 
totalitair regime, links of rechts, om 
die woorden maar weer eens te 
gebruiken. Zij hebben het initiatief 
genomen. Het huis waarin Anne Frank 
was ondergedoken en waarin zij haar 
dagboek schreef, zou worden behou-
den - hierbij werd medewerking 
verleend door de toenmalige burge-
meester van Amsterdam, de heer Van 

Staatssecretaris Ploeg van Landbouw en Visserij 

Hall - als een symbool tegen elke 
totalitaire onderdrukking. De idealen, 
verwoord in haar dagboek, waren 
daarbij de basis voor de Anne Frank 
Stichting. 

Ik heb onlangs een gesprek met 
één van de oprichters en de eerste 
Voorzitter van de Anne Frank Stichting 
helaas moeten vernemen dat zij en 
ook anderen tot hun verdriet en 
ergernis constateren dat deze stichting 
steeds meer onder invloed is gekomen 
van hen die zich anti-fascist noemen 
maar de ogen sluiten voor, zoals werd 
genoemd, een ander totalitair regime. 
Daarbij werd nadrukkelijk het commu-
nisme bedoeld. Het hield onder 
andere in dat de Anne Frank Stichting 
geen prioriteit wilde geven aan bij 
voorbeeld het lot van de joden in de 
Sovjet-Unie. In een briefwisseling van 
de voorzitter met de directeur van de 
Anne Frank Stichting wordt door de 
directeur uitgelegd, dat de stichting 
een bepaalde politieke keuze moet 
maken en zich daarbij zal blijven 
verzetten tegen het neo-fascisme. 

Ik ben van mening dat de stichting 
helaas is geworden tot een verpolitiek-
te actiegroep, waarbij, zoals een van 
de medewerkers, mevrouw Joke 
Kniesmeijer in een artikel in het 
Reformatorisch Dagblad van 29 april 
1982 stelde, er een duidelijk verschil is 
tussen het dagboek, het Achterhuis en 
de Anne Frank Stichting en politieke 
keuzes noodzakelijk zijn. Een en ander 
is voor mij de reden om helaas te 
moeten constateren dat de huidige 
Anne Frank Stichting zich naar mijn 
overtuiging te veel bezighoudt met 
selectieve verontwaardiging en dat 
met name de houding ten opzichte 
van de joden in de Sovjet-Unie niet in 
overeenstemming was met hetgeen 
de oprichters van de stichting voor 
ogen stond. Ik teken daarbij aan dat 
het interview niet op de band is 
opgenomen. Dat betreur ik achteraf. 
Naar mijn opvatting geeft het interview 
een nogal vrije vertaling van het door 
mij gesignaleerde, vooral inzake 
fascisme, communisme, selectieve 
verontwaardiging en dergelijke. 

Op de overige vragen van de leden 
Buurmeijer en Van den Bergh zal ik nu 
ingaan. Indien de uitspraak, zoals 
gesteld in hun eerste vraag, zo 
gedaan zou zijn als hier omschreven, 
ben ik het met de vragenstellers 
volmondig eens dat deze grievend 
zijn. Zij zijn echter ook grievend voor 
mij zelf. Ik zal daarop nader ingaan. 
Om te beginnen heb ik bij de vraag-
stelling inzake het ritueel slachten, 
juist omdat ik mij bewust ben van 
mijn beleidsverantwoordelijkheid ten 
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Ploeg 

aanzien van dit slachten, beseft dat 
deze zaken zeer emotioneel liggen. 

Ik heb de desbetreffende journalisten 
van Vrij Nederland medegedeeld 
hierover slechts 'off the record' te 
willen spreken. Zij wilden op dit 
onderwerp namelijk nader ingaan. Ik 
heb hen dit medegedeeld onder 
andere omdat ik nog steeds in 
gesprek ben met de geestelijkheid 
over deze zaak. Ik heb gewezen op de 
steeds groeiende intolerantie bij 
bepaalde groeperingen in ons volk 
ten opzichte van etnische minderhe-
den. Ik heb daarvan wederom 'off the 
record' een paar voorbeelden gegeven. 
Ik heb daarbij uitdrukkelijk niet alleen 
gedoeld op de joodse gemeenschap, 
maar er ook naar verwezen dat er 
mensen zijn die van deze intolerante 
gevoelens gewag maken met woorden 
en gezegden, zoals door de vragenstel-
Iers in hun eerste vraag genoemd. 

Het zal naar ik hoop de heren 
Buurmeijeren Van den Bergh duidelijk 
zijn dat dit gebeurd is juist ter bescher-
ming van deze etnische minderheden, 
onder wie ik dan ook nu maar de 
joden noem. Ik heb juist getracht te 
voorkomen wat nu is gesuggereerd, 
zoals uit de vraagstelling blijkt. Ik wil 
van deze gelegenheid gebruik maken 
om dit gruwelijke misverstand uit de 
weg te ruimen. Ik heb in het desbe-
treffende interview geen op enigerlei 
wijze denigrerende opmerking ten 
aanzien van minderheden gemaakt. 

Ik constateerde wat er in sommige 
groeperingen van de samenleving 
gebeurt; helaas ook door Nederlan-
ders. Ik heb daarbij gezegd - dit staat 
niet in het interview - dat ik mij voor 
die Nederlanders schaam. Ik heb dit, 
onmiddellijk nadat ik kennis had 
genomen van het gestelde in dat 
weekblad, aan diverse vertegenwoor-
digers van de joodse gemeenschap in 
Nederland, alsmede aan enkele 
rabbijnen meegedeeld. De bedoeling 
en de context waren heel duidelijk 
gericht op het signaleren, het waar-
schuwen voor, maar ook op het 
veroordelen van tendensen in ons 
land tot intolerantie. Ik betreur dan 
ook heel erg dat, uit die gewraakte 
passages uit het interview, het 
tegendeel zou kunnen blijken. Ik voeg 
daar echter direct aan toe, dat dit niet 
mijn verantwoordelijkheid is, maar de 
verantwoordelijkheid van hen die 
deze weergave zo onzorgvuldig deden 
en hiermee - ik stel dat nadrukkelijk 
vast - een gemaakte afspraak schon-
den. 

Ik voel mij gegriefd, wellicht meer 
dan de vragenstellers, en misschien 

ook meer dan zij, die zich door dit 
interview gegriefd voelen, omdat ik 
mij door de wijze van publikatie in 
mijn integriteit voel aangetast. 

Wat mij verweten kan worden - ik 
denk terecht - is dat ik op de suggestie 
van beide heren ben ingegaan om 
een gesprek è trois te houden, zonder 
iemand van mijn eigen voorlichtings-
dienst. Ik zeg daarbij dat ik zelf niet 
aangedrongen heb, hoewel het wel 
afgesproken was, op voorpublikatie. 
Daarom staat mijn mening tegenover 
de hunne. Dat is twee tegen een, of 
een tegen twee. Ik wens nadrukkelijk 
te zeggen, dat ik uitga van de integriteit 
van mijn gesprekspartners en niet van 
kwade bedoelingen. Ik voeg daaraan 
toe, dat men nimmer te oud is om te 
leren. 

Meer wellicht dan de beantwoording 
van de gestelde vragen en deze van 
mijn kant verbale exegese, mag 
echter mijn houding ten opzichte van 
met name de joodse gemeenschap in 
Nederland en Israël in het verleden en 
nu een bewijs zijn van mijn sympathie 
ten opzichte van het joodse volk. 
Hiervan hebben mijn familie en ik zelf, 
respectievelijk in de oorlogsjaren en 
daarna blijk gegeven. Dat weet ook de 
joodse gemeenschap in dit land. Ik 
meen mij steeds in woord en daad 
voor de joodse gemeenschap alsook 
voor de etnische minderheden in het 
algemeen te hebben ingezet en 
verklaar hierbij graag dat te blijven 
doen. 

Mocht dit alles voor de vragenstel-
Iers ontoereikend zijn, dan rest mij 
slechts een citaat te geven uit de 
Talmoed, waar in het eerste hoofdstuk 
van de Spreuken der Vaderen, 
Rabban Simon, de zoon van Gamliël, 
in vers 18 zegt: 'Door drie dingen blijft 
de waarheid bestaan: door waarheid, 
door recht, en door vrede', daarmee 
refererend aan de profeet Zacharias 8 
vers 16 waar staat: 'Waarheid en 
recht dat tot vrede leidt, spreekt uit 
uwe poorten'. Ik dacht, Voorzitter, dat 
ik daarmee de vragen beantwoord 
heb. 

De heer Krajenbrink (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de staatssecre-
taris voor zijn beantwoording. Het 
bestrijden van racisme is terecht een 
belangrijk punt in het regeringsbeleid. 

De Anne Frank Stichting speelt in 
dat kader een belangrijke en door de 
Kamer gewaardeerde rol, die wij hier 
nog eens onderstrepen. Een andere 
bewindsman heeft de Anne Frank 
Stichting nog niet zo lang geleden 
zelfs aangeduid als instrumenteel bij 
het regeringsbeleid. Zeer bewust 
wordt de Anne Frank Stichting van 

overheidswege gesubsidieerd. In deze 
stichting zijn mensen van diverse 
politieke richtingen werkzaam. Tegen 
deze achtergrond acht ik het een 
kwalijke zaak dat een bewindsman de 
Anne Frank Stichting en deze manier 
in de verdachte hoek plaatst, zeker nu 
ook weer met woorden als 'verpolitiek-
te actiegroep'. 

Ik wil nog een paar vragen stellen. 
Heeft de staatssecretaris het interview 
zoals dat is gepubliceerd van tevoren 
gelezen? Erkent de staatssecretaris 
dat de hem toegeschreven opmerkin-
gen beschadigend zijn, zowel voor de 
Anne Frank Stichting alsook voor het 
regeringsbeleid? Is de staatssecretaris 
bereid om zijn opmerkingen, zoals die 
zijn gepubliceerd terug te nemen, 
eventueel zijn werkelijk bedoelde 
opvattingen te herformuleren en dit 
schriftelijk aan de Anne Frankstichting 
mede te delen, waarbij een kopie 
wordt gezonden aan de Kamer? 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in eerste termijn 
gezegd dat ik een duidelijk verschil zie 
tussen hetgeen de oorspronkelijke 
oprichters van de Anne Frank Stichting 
voor ogen stond en hetgeen ik nu zie. 
De Anne Frank Stichting behoort tot 
de organisaties die ten aanzien van bij 
voorbeeld het mondiale vormingswerk 
naar mijn mening steeds meer een 
radicaal standpunt gaan innemen. Ik 
zal dat proberen te illustreren aan de 
hand van een passage uit de subsidie-
aanvraag van de Anne Frank Stichting 
uit 1974. 

Ik citeer: 'Wat nodig is, is bewust-
wording van solidariteitsgevoelens, 
van de klassensolidariteit met mense-
lijke en morele inhoud, maar ook en 
vooral met een praktisch politieke 
inhoud, die prioriteit geeft aan de 
bevrijding van de arbeiders hier en 
aan de volkeren van de Derde Wereld. 
Het klimaat waarin hier gewerkt 
wordt, veronderstelt een vormingsme-
thodiek die direct gekoppeld is aan 
acties tot bevrijding'. Mijns inziens 
kenmerkt de Anne Frank Stichting zich 
hier bij haar vormingswerk door een 
radicale gerichtheid. 

Een ander voorbeeld betreft het 
jaarverslag van 1981. Ik citeer nu niet 
letterlijk. Het gaat om een opgaaf die 
men geeft aan de scholen: het 
uitwerken van een thema zoals het 
probleem van de politie in relatie tot 
de klassejustie, het uitwerken van een 
thema met betrekking tot dienstplicht 
in relatie met het verzet tegen kernwa-
pens. Welnu, dat mag van mij allemaal. 
Als men zegt: de kwalificatie die u 
geeft, is niet de mijne, dan neem ik 
daarvan nota. Ik ben hier niet in 

Tweede Kamer 
27 november 1984 Vragen 1882 



Ploeg 

verwijtende zin aan het spreken; ik 
constateer slechts iets. Maar ik kan 
mededelen dat ik graag bereid ben 
een brief aan de Anne Frank Stichting 
te schrijven waarin ik met name 
hetgeen ik hier heb gezegd en in het 
artikel van Vrij Nederland heb gesteld, 
zal adstrueren. 

Zoals ik al heb gezegd, heb ik het 
artikel niet voor publikatie gelezen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij nemen kennis, niet 
meer en niet minder, van de verklaring 
die de staatssecretaris heeft afgelegd. 
Ik maak daarbij echter een aantal 
opmerkingen. 

Het is kenmerkend, dat de Staatsse-
cretaris van Landbouw en Visserij het 
blijkbaar niet alleen off the record 
maar ook in deze Kamer nodig acht, 
zeer uitvoerig in te gaan op de positie 
van een instelling die door de regering 
wordt gesubsidieerd, van een instel-
ling die nota bene deze week waar-
schijnlijk aan een korting op haar 
subsidie ontsnapt door een amende-
ment van PvdA en VVD. 

De staatssecretaris geeft een 
interpretatie van opvattingen van 
derden - hij heeft er een aantal 
moeten gebruiken - zonder daarbij te 
zeggen dat het de opvatting van de 
regering is. Anderzijds moet ik erop 
wijzen dat als een bewindsfiguur in de 
Kamer spreekt, hij dit namens de 
regering doet. Ik zal hem daarom ook 
niet de vraag stellen, of hij namens de 
regering heeft gesproken. Ik meen 
echter dat wij op andere momenten 
bij andere bewindslieden op dit punt 
verheldering zullen moeten vragen. 

Ik sluit mij aan bij hetgeen de heer 
Krajenbrink zoeven heeft opgemerkt. 

Ik constateer ten slotte zonder 
nadere vragen, dat meerdere groepe-
ringen zich geschaad mogen voelen 
door het optreden van de staatssecre-
taris. 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! In Nederland kennen wij 
gelukkig een pluriforme samenleving. 
Gelukkig is ons subsidiebeleid niet 
dusdanig dat wij alleen organisaties 
steunen en subsidiëren die dezelfde 
politieke denkbeelden hebben als de 
groepering waarvan ik deel uitmaak. 
Het zou een slechte zaak zijn als het 
wel zo was. Ik heb er geen enkel 
bezwaar tegen, dat een organisatie als 
de Anne Frank Stichting subsidie 
ontvangt. Ik heb echter geconstateerd 
in het interview - en dat acht ik mijn 
goed recht - dat naar mijn overtuiging 
de Anne Frank Stichting niet meer de 
organisatie is die zij was ten tijde van 

de oprichting. Dat laat onverlet dat de 
subsidie van mij mag worden gegeven. 
Ik herhaal dat dit kan, mag en moet in 
een pluriforme democratische 
samenleving. 

De heer Buurmeijer zegt mij in 
verwijtende zin, dat ik onzorgvuldig 
zou hebben gehandeld en zou zijn 
opgetreden. Ik herhaal wat ik heb 
gezegd in eerste termijn, maar met 
andere woorden: wie is hier onzorg-
vuldig opgetreden? Ik heb met nadruk 
gezegd hoe de situatie is geweest. Ik 
heb gezegd, dat het een goede zaak 
is, dat ik hier rekening en verantwoor-
ding kan afleggen van datgene dat in 
een interview is gezegd, al of niet 
terecht. Van mij kan echter niet 
worden gezegd, dat ik onzorgvuldig 
heb gehandeld. Ik heb alle zorgvuldig-
heid betracht, juist waar het betrof 
een uiterst emotioneel geladen zaak 
als het ritueel slachten. 

De heer Van den Bergh (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Waarom heeft 
de staatssecretaris, zeker nu het over 
dergelijke gevoelige zaken ging, niet, 
zoals gebruikelijk is, inzage bedongen 
in de tekst van het interview alvorens 
het werd gepubliceerd? 

Waarom heeft het bijna een week 
moeten duren - misschien is er 
verband tussen onze mondelinge 
vragen en het persbericht van van-
daag - voordat de staatssecretaris 
met de ontkenning is gekomen? 
Waarom is dat niet onmiddellijk na 
het verschijnen van het interview 
gebeurd? Wellicht dat in dat geval ook 
zijn antwoorden ietwat geloofwaardi-
ger waren geweest. 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik betreur die laatste 
opmerking van de heer Van den 
Bergh dat mijn antwoorden geloof-
waardiger zouden zijn geweest 
wanneer ik enige dagen eerder zou 
hebben gereageerd. Ik neem hier 
goede nota van. Ik zeg nadrukkelijk 
dat ik, nadat het blad verschenen was 
en nadat ik het interview had gelezen 
- dat was vorige week woensdag -
heb overwogen wat ik kon doen. Ik 
had een ingezonden stuk kunnen 
schrijven, maar ik ben niet zo'n 
ingezonden stukken-schrijver. Ik heb 
het genomen voor wat het was. Ik heb 
mijn eerste prioriteit gelegd bij de 
etnische minderheden, bij het rabbi-
naat en bij de joodse gemeenschap in 
Nederland. Wij hebben een zeer 
zinnige discussie hierover gehad. 
Gelukkig heb ik kunnen constateren 
dat wat ik heb gezegd bij hen althans 
geen vraagtekens opriep. Ik heb eraan 
gehecht dat hier nog eens nadrukkelijk 
te herhalen. 

De heer Van den Bergh zegt: er 
waren andere mogelijkheden geweest. 
Die waren er, maar ik constateer dat 
naar aanleiding van dit interview 
andere kranten, de landelijke pers, 
hierover hebben gepubliceerd. Toen 
was het moment gekomen om te 
zeggen: dit kan niet, niet om mijzelf te 
beschermen maar wel om een 
verkeerde indruk bij de minderheden 
en bij de joodse gemeenschap weg te 
nemen. Ik zou het zeer betreuren als 
die verkeerde indruk was ontstaan. 

De heer Janmaat: Mijnheer de 
Voorzitter! Heeft de staatssecretaris 
kennis van een brief van de democra-
tisch Turkse jongerenvereniging, deel 
uitmakend van een bezwarend dossier 
ten aanzien van de Anne Frank 
Stichting, waarin melding wordt 
gemaakt van het feit dat op 13 
oktober j l . een feest van jongeren van 
de culturele minderheden is verstoord 
op verzoek van de Anne Frank 
Stichting door extreem linkse jonge-
ren, nadat nadat de Anne Frank 
Stichting het buurthuiscentrum had 
verzocht de vergadering geen onder-
dak te verlenen, hoewel de huur reeds 
was betaald? 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik draag van die brief geen 
kennis. 

Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Dan zou het goed zijn als 
de staatssecretaris kennis nam van 
het feit dat de Anne Frank Stichting 
van dat laatste inmiddels heeft 
gesteld dat het berust op een misver-
stand en afstand heeft genomen van 
die gebeurtenissen. 

De staatssecretaris constateert een 
verschil tussen de doelstelling van de 
oprichters en wat hij nu ziet. Uit wat 
hij ter adstructie daarvan zegt, blijkt 
dat hij deze conclusie trekt uit gesprek-
ken met mensen, uit interviews. Ik 
heb echter niet gehoord of hij daarover 
ook gesproken heeft met mensen die 
nu werkzaam zijn bij of in het bestuur 
zitten van de Anne Frank Stichting. Zo 
niet, wil hij dan niet alleen een brief 
schrijven aan de Anne Frank Stichting, 
maar ook met hen overleggen? 

Ik heb op de manifestatie voor de 
joden in de Sovjet-Unie - als wij het 
dan toch hebben over eigen waarne-
ming - de mensen van de Anne Frank 
Stichting gezien. Dat mag toch ook 
wel meetellen. 

Ik ben benieuwd hoe de staatssecre-
taris heeft gereageerd op alle reacties 
waarover in de eerste vraag van de 
heer Buurmeijer wordt gesproken. 

De staatssecretaris stelt dat of hij 
'off the record,' heeft gesproken 
omdat hij de zaken van belang achtte. 
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Maar ik vind belangrijker te weten óf 
hij de woorden heeft uitgesproken. Ik 
vind dat de staatssecretaris zich moet 
onthouden van opmerkingen zoals die 
geciteerd zijn in vraag 5 van de heer 
Buurmeijer. Hij moet weten, dat juist 
dat soort zaken onderdeel zijn van 
racistische propaganda. Is hij dat met 
mij eens? 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik neem kennis van het-
geen mevrouw Van Es heeft gezegd 
naar aanleiding van de opmerkingen 
van haar voorganger op het spreekge-
stoelte. 

Mevrouw Van Es is van mening dat 
ik, nu ik een brief ga sturen met een 
aantal argumenten aan de Anne Frank 
Stichting, ook nog eens overleg zou 
moeten voeren met die stichting. Daar 
heb ik geen enkel probleem mee. Het 
lijkt mij een goede zaak. Ik zal daarvan 
ook de Minister van WVC in kennis 
stellen, want tenslotte is het niet mijn 
eerste verantwoordelijkheid. Maar ja, 
in interviews wordt wel eens gespro-
ken over zaken die niet of niet meer 
tot mijn eerste verantwoordelijkheid 
behoren. 

Wat betreft de joden in de Sovjet-
Unie blijf ik toch met mevrouw Van Es 
van mening verschillen. Ik kan mij 
best voorstellen, dat zij zegt dat 
mensen van de Anne Frank stichting 
aan de manifestatie hebben deelgeno-
men. Ik constateer anderzijds - en dat 
moet zij toch van mij aannemen - dat 
de prioriteiten niet zodanig zijn, dat 
men zich werkelijk de nodige zorgen 
maakt over de joden in de Sovjet-Unie. 

Mevrouw Van Es heeft verder 
gevraagd naar mijn reactie op 
opmerkingen, die getuigen van 
intolerantie. Zij kan ervan overtuigd 
zijn, dat ik daar op gepaste wijze op 
reageer. Als zij zich daarvan op de 
hoogte wenst te stellen, ben ik graag 
bereid haar persoonlijk daarvan in 
kennis te stellen. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris heeft 
gezegd, dat hij niet onzorgvuldig heeft 
gehandeld. Heeft hij dan kennis 
genomen van het jaarverslag van de 
Anne Frank Stichting over 1983 en het 
daarin gestelde over het lot van de 
Russische joden? Ik citeer: 'Daartegen-
over staat een indrukwekkende 
manifestatie in Amsterdam, die op 1 
oktober 1983 door het 'Solidariteitsco-
mité met de Russische joden' werd 
georganiseerd en door de Anne Frank 
Stichting in alle opzichten werd 
ondersteund. Voorafgaande aan de 
manifestatie trok een lange stoet van 

zeker 5000 mensen door de binnenstad 
van Amsterdam. Het lot van de joden 
in Rusland ligt velen na aan het hart, 
zoblijkt'. 

Voorts heeft de staatssecretaris zijn 
beleidsverantwoordelijkheid voor het 
ritueel slachten benadrukt. Ik heb dan 
toch zijn aanwezigheid gemist op 7 
november toen het Europees Verdrag 
inzake de bescherming van slachtdie-
ren in de Kamer ter discussie stond. 
Dat geldt overigens ook voor de heer 
Janmaat. Heeft de staatssecretaris 
inmiddels kennis genomen van het 
gestelde tijdens die discussie en kan 
hij instemmen met de unanieme 
mening van de kamerfracties? 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! Het ontgaat mij waarom 
de heer Lankhorst zijn opmerking over 
mijn afwezigheid tijdens een debat in 
de Kamer koppelt aan één van de 
afgevaardigden in dit Huis. Ik denk dat 
er wel meer mensen zijn, die deze 
discussie niet hebben bijgewoond. 
Het gebeurt nogal eens, dat dan 
slechts de specialisten aanwezig zijn. 

De heer Lankhorst (PPR): U was 
ondertekenaar! 

Staatssecretaris Ploeg: Jawel, maar ik 
vraag mij af waarom u mijn naam 
koppelt aan één van uw collega's. Ik 
denk dat er meer zijn geweest, die 
hier niet aanwezig waren. De heer 
Van der Reijden heeft mede namens 
mij gesproken. Hij was daartoe geheel 
gemachtigd; wij hebben daar uitvoerig 
over gesproken. Op die dag was mijn 
aanwezigheid elders vereist, maar dat 
doet niets af aan mijn medeverant-
woordelijkheid. Ik onderschrijf 
volledig wat mijn collega gezegd 
heeft en ik heb goede nota genomen 
van wat de Kamer hierover gezegd 
heeft. 

Het jaarverslag over 1983 ken ik 
niet. Ik ben gaarne bereid om daarvan 
goede nota te nemen en mijn gevolg-
trekkingen daaromtrent aan de Kamer 
mede te delen. 
De heer Ernsting (CPN): Voorzitter! Ik 
heb nog geen antwoord gehoord op 
de vraag van collega Van Es over de 
uitlating die in de vijfde vraag wordt 
gememoreerd. Zij vroeg of die 
uitlating, omdat die past in racistische 
propaganda, de staatssecretaris geen 
aanleiding geeft om wat beter uit te 
kijken met dergelijke uitlatingen. 
Graag een antwoord op die vraag. 

De staatssecretaris heeft geconsta-
teerd dat het bij de Anne Frank 
Stichting gaat om een verpolitiekte 
actiegroep. Wil hij daarmee beweren 
dat de strijd tegen fascisme en 
antisemitisme geen politieke zaak was 

en is? Als de staatssecretaris memo-
reert dat er door de Anne Frank 
Stichting politieke keuzes worden 
gemaakt, dat er - zo men wil -
prioriteitsstelling plaatsvindt, wat hij 
vertaalt met 'selectieve verontwaardi-
ging', dan nog heeft hij geen antwoord 
gegeven op de vraag, waarom dat 
crypto-communisme zou zijn. Of wil 
de staatssecretaris soms beweren, dat 
communisme, al dan niet met de 
toevoeging 'crypto', gelijk staat met 
geen aandacht schenken aan het lot 
van de joden in de Sovjet-Unie, en wil 
hij dat dan hard maken aan de hand 
van de opstelling van de CPN-fractie 
in deze Kamer? 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Ernsting heeft nog 
eens gerefereerd aan de vijfde vraag 
van de leden Buurmeijer en Van den 
Bergh. Ik heb heel nadrukkelijk gezegd 
dat ik in mijn verhaal over de joden 
ook andere etnische minderheden 
heb genoemd. Ik heb die vraag dus 
heel duidelijk beantwoord. 

De strijd tegen fascisme en natio-
naal-socialisme is wel degelijk een 
politieke zaak, natuurlijk. Maar ik 
herhaal dat het niet zo mag zijn - ik 
constateer dat nogal eens, ook bij 
aanhangers van de CPN - dat men te 
veel zegt dat de strijd tegen nationaal-
socialisme en fascisme prioriteit 
heeft, terwijl men een ander niet-de-
mocratisch systeem als het communis-
me onverlet laat. Daar heb ik grote 
bezwaren tegen en dat noem ik 
selectieve verontwaardiging. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Waarom heeft de staatsse-
cretaris zijn inhoudelijke kritiek op de 
Anne Frank Stichting over haar 
doelstelling en werkwijze niet ter 
kennis gebracht van de eerst verant-
woordelijke voor dergelijke zaken, de 
Minister van WVC, zodat de Kamer 
tenminste op een behoorlijke manier 
over de doelstelling en de werkwijze 
van deze stichting had kunnen 
spreken? 

De gesprekken van de staatssecre-
taris met joodse organisaties van 
vorige week hebben er in ieder geval 
toe geleid dat er afgelopen zondag 
een telegram namens het joods 
maatschappelijk werk is verstuurd, 
ondertekend door vele organisaties, 
die de uitspraken van de staatssecre-
taris ten zeerste betreuren. Betekent 
dit dat de gesprekken van verleden 
week niet het resultaat hebben gehad 
dat hij graag gezien zou hebben? 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! Waarom heb ik mijn 
zienswijze op het karakter van de 
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Anne Frank Stichting niet aan de 
Minister van WVC ter kennis gebracht? 
Dit is vragen naar de bekende weg. In 
dit twaalf uur durende interview is 
over een groot aantal zaken gesproken. 
Wanneer daarbij het communisme, 
het fascisme en antifascistencomités 
aan de orde komen en ik spreek 
daarbij over de Anne Frank Stichting, 
dan hoef in niet eerst te vragen - en ik 
hoop dat wij nooit zo ver hoeven te 
komen - aan de collega van WVC of ik 
wel mag zeggen wat mijn opvattingen 
zijn over het karakter van de Anne 
Frank Stichting. Ik ben echter graag 
bereid, dit nogmaals aan de collega 
van WVC duidelijk te maken. Overigens 
heb ik hierover met hem zojuist in de 
minsterkamers gesproken. 

De heer Worrell sprak over een 
telegram van het Joods Maatschappe-
lijk Werk. Ik heb vandaag dat telegram 
ontvangen, hoewel ik daarover 
gisteren in de krant heb gelezen. Ik 
heb met deze organisatie geen 
contact gehad. Ik heb wel contact 
gehad met het Nederlands Israëlisch 
Kerkgenootschap, met enige rabbij-
nen, met de hoofdredacteur van het 
Nederlands Israëlitisch Weekblad en 
met de Voorzitter van de joodse 
gemeenschap in Amsterdam en Den 
Haag. Als u mij nu vraagt hoeveel 
joodse organisaties er zijn, zal ik 
waarschijnlijk nog veertien dagen 
nodig hebben om ze allemaal te 
bespreken. Daarom ben ik er zo 
gelukkig mee dat ik hier vandaag, 
over het hoofd van de Kamer, de hele 
joodse gemeenschap kan toespreken. 
U kunt echter van mij niet verwachten 
dat ik met alle joodse organisaties 
heb gesproken. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De staatssecretaris gaat 
ervan uit dat hij zorgvuldig heeft 
gehandeld en dat de onzorgvuldigheid 
aan de kant van de beide interviewende 
journalisten heeft gelegen. 

Ik wil de staatssecretaris in verband 
hiermee drie vragen stellen. Ik heb 
toch goed gehoord dat de staatssecre-
taris zijn mening over de Anne Frank 
Stichting heeft gevormd op grond van 
één gesprek, zonder enig overleg met 
de beschuldigde instantie? Acht hij 
dat de nodige zorgvuldigheid? 

Handhaaft de staatssecretaris de 
uitspraak, gedaan in het interview, dat 
de Anne Frank Stichting een crypto-
communistische organisatie dreigt te 
worden? 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de laatste 
vraag is 'ja'. Gelet op de toezeggingen 

die ik heb gedaan om met het bestuur 
van de Anne Frank Stichting te 
spreken en ze zelfs een brief te 
schrijven met een adstructie van wat 
ik heb gezegd, is het misschien 
mogelijk dat ik in de toekomst mijn 
houding ten aanzien van deze stichting 
wijzig. Op dit moment blijf ik echter 
bij mijn mening. 

Waarop heb ik mijn mening geba-
seerd? Dat is natuurlijk niet gebeurd 
naar aanleiding van een gesprek met 
de voormalige Voorzitter. Ik heb met 
diverse mensen gesproken die in het 
verleden een bestuursfunctie hebhen 
gehad. Ik heb ook gerefereerd aan een 
interview. Dat is voor mij reden 
genoeg om in een gesprek met het 
desbetreffende weekblad mijn visie 
daarover te geven. Het zou mij een 
lief ding waard zijn, wanneer ik mijn 
mening in de toekomst kan herzien. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Je zou kunnen zeggen 
dat deze staatssecretaris te veel 
aandacht krijgt naar aanleiding van 
deze uitlatingen. De heer Ploeg heeft 
de pers gehaald en dat bereik je niet 
zo snel met koeien. 

De vraag wat hem beweegt bij deze 
uitlatingen, die nog nooit door 
iemand namens de regering op deze 
wijze zijn vertolkt, ligt hier voor de 
hand. Ik constateer dat het gezicht van 
de regering als het gaat om strijd 
tegen fascisme en racisme en het 
gezamenlijk optreden van verschillen-
de vertegenwoordigers van politieke 
partijen, door zijn uitlatingen schade 
hebben ondervonden. 

Ik doe die uitlating nu, omdat ik zijn 
uitlating over de strijd tegen fascisme, 
nationaal socialisme en communisme 
en de positie van de Communistische 
Partij in Nederland onaanvaardbaar 
vind. Ik ben van mening dat de 
staatssecretaris zeker aan degenen 
die gezamenlijk optrekken in de strijd 
tegen fascisme, racisme en iedere 
vorm van onderdrukking - dit zijn ook 
mensen van linkse partijen, ook 
communisten - zijn excuus moet 
aanbieden. 

Staatssecretaris Ploeg: Mijnheer de 
Voorzitter! In het begin van mijn 
eerste termijn heb ik onverlet gelaten 
dat de strijd tegen het fascisme en het 
nationaal-socialisme in niet onbelang-
rijke mate een zaak van de commu-
nisten is geweest, niet alleen in 
Nederland. Ik constateer echter dat op 
dit ogenblik de anti-fascismecomités 
een soort van monopolie worden van 
wat ik uiterst links heb genoemd. 
Hiertegen heb ik bezwaren, want zo is 
het niet. 

Mevrouw Brouwer sprak van de 
strijd tegen het communisme. Ik zie 
graag van de communisten in Neder-
land en van de CPN dat men ertoe 
bereid is, de verhouding tussen Oost 
en West eens tweezijdiger te benade-
ren en zich niet alleen te verzetten 
tegen datgene wat aan bewapening in 
West-Europa wordt gedaan, maar zich 
ook te verzetten tegen datgene wat in 
Oost-Europa gebeurt. 

Mevrouw Brouwer noopt mij tot 
deze opmerking. Ik heb bezwaar tegen 
de wijze waarop op dit moment ook 
de Anne Frank Stichting zich, helaas, 
niet alleen in het vormingswerk, maar 
ook in haar houding tegenover Israël 
manifesteert. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ingekomen is een 
beschikking van de Voorzitters van de 
Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal, houdende de aanwijzing 
van een aantal leden van de Staten-
Generaal tot lid respectievelijk 
plaatsvervangend lid van de lnterpar-
lementaire Commissie van de Neder-
landse Taalunie. 

Ik stel voor, dit stuk voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de 
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op 
die lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als 
aan het einde van de vergadering 
daartegen geen bezwaren zijn ingeko-
men, neem ik aan, dat de Kamer zich 
met de voorstellen heeft verenigd. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
toe te voegen aan de agenda van 
volgende week: 
- de stukken over de uitvoering van 
de Algemene Bijstandswet (18 123, 
nrs. 11 t/m 16), met spreektijden van 
10 minuten voor de fracties van PvdA, 
CDA en VVD en 5 minuten voor elk 
van de overige fracties. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat een 
uitgebreide vergadering van de vaste 
commissie voor Landbouw over 
wetsvoorstel 18695 (Interimwet 
beperking varkens- en pluimveehou-
derijen) zal worden gehouden morgen 
van 16.00 tot uiterlijk 18.00 uur, mits 
geen van de leden daartegen bezwaar 
maakt. Deze omstandigheid blijkt zich 
voor te doen. 

Tweede Kamer 
27 november 1984 

Vragen 
Regeling van werkzaamheden 1885 



Voorzitter 

Mij is wederom gevraagd, de stemmin-
gen over wetsvoorstel 18117 (School-
practicumstudenten) één week uit te 
stellen. Dat is de derde keer. Ik stel 
voor, hieraan te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Van den Bergh, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Van den Bergh (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Verleden 
week heeft hier in Den Haag een 
nogal belangwekkkende vergadering 
plaatsgevonden van de Europese 
ministers van Defensie in de NAVO, 
verenigd in het kader van de IEPG. Ik 
vraag u, de minister van Defensie en 
zijn staatssecretaris te verzoeken, ons 
in kennis te stellen van het communi-
qué en de andere afspraken die er zijn 
gemaakt en hierbij de standpunten 
van de Nederlandse regering toe te 
lichten zodanig dat het mogelijk is, de 
resultaten van de bijeenkomst ter 
discussie te stellen tijdens de aanstaan-
de behandeling van de begroting van 
Defensie. 

Ik wil in dit verband ook vragen aan 
de minister van Defensie, hoe het is 
gesteld met de discussie in Europees 
kader over de ontwikkeling van de 
Europese gevechtsvliegtuigen. Wij 
stellen het ook op dit punt op prijs, 
tijdig te worden geïnformeerd. 

De Voorzitter: Ik zal deze verzoeken 
overbrengen. 

Ik geef het woord aan de heer Willems, 
die het heeft gevraagd. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! U heeft op de agenda 
stukken gezet, die behoren bij de 
uitvoering van de Algemene Bijstands-
wet. Ik heb begrepen dat dit de 
stukken zijn die de voordeurdelers 
betreffen. Er is tweemaal mondeling 
overleg geweest. Het antwoord van 
de staatssecretaris in het tweede 
mondelinge overleg moest worden 
uitgesteld. De nog niet verstrekte 
antwoorden zouden ons schriftelijk de 
volgende dag bereiken. In een 
commissievergadering is tegen onze 
wens en die van een groot deel van 
de oppositie in, het besluit genomen 
om het mondeling overleg niet voort 
te zetten. Dit betekent dat de discussie 
moet worden afgerond tijdens het 
plenaire debat. Ik vind daarom - dat 
heb ik ook al in de commissievergade-
ring gezegd - dat een termijn van 5 
minuten voor de kleine fracties 
absoluut te kort is om tot een fatsoen-
lijke afronding van het debat te 

komen, mede gelet op de kwaliteit 
van de schriftelijke antwoorden van 
de staatssecretaris over de voordeur-
delers. Er zijn veel punten overgeble-
ven, zowel in principeel en technisch 
opzicht als qua uitvoeringspraktijk. 
Wij hebben aan die 5 minuten 
absoluut niet voldoende! 

De Voorzitter: Mijn reactie is min of 
meer stereotiep. Als er op de agenda 
voor de week ruimte overblijft, ben ik 
gaarne bereid nader voor te stellen 
om de verschillende fracties meer tijd 
toe te staan. Op dit moment kan ik 
daarvan echter niet uitgaan. Daarom 
heb ik dit voorstel gedaan. De heer 
Willems berust voorshands? 

De heer Willems (PSP): Voorshands! 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met hoofstuk XI (Volkshuis-
vesting. Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer) van de rijksbegroting 
voor het jaar 1985 (18 600-XI) 
en over de bij de behandeling van dit 
hoofdstuk ingediende moties, te 
weten: 

- de motie-Te Veldhuis/Lansink over 
het bevorderen van internationaal 
milieuonderzoek (18600-XI, nr. 34); 
- de motie-Te Veldhuis over stimule-
ring van het milieubewustzijn van 
burgers en bedrijfsleven (18600-XI, 
nr. 35); 
- de motie-Willems over de effecten 
van kerncentrales en andere nucleaire 
installaties op de bossen (18 600-XI, 
nr. 36); 
- de motie-Ubels-Veen over het 
gebruik van loodvrije benzine (18600-
XI, nr. 37); 
- de motie-De Pree/Vos over de 
bouw in de vrije sector (18600-XI, nr. 
44); 
- de motie-Vos/De Pree over een 
aanvullend investeringsprogramma in 
de bouwnijverheid (18600-XI, nr. 45); 
- de motie-Nypels over afzien van de 
beperking in de sociale huursector en 
de sector premiekoopwoningen 
(18600-XI, nr. 46); 
- de motie-Van Es c.s. over de positie 
van vrouwen als werkneemster en 
consumente binnen de volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening (18 600-XI, 
nr. 47); 
- de motie-Lankhorst c.s. over het 
verbouwen van leegstaande gebou-
wen tot woonruimte (18600-XI, nr. 
48); 
- de motie-Dijkman over de huurlas-
ten van de echte minima (18 600-XI, 
nr. 49); 

- de motie-Dijkman over aanmoedi-
ging van de investeringen in de bouw 
(18 600-XI, nr. 50); 
- de motie-Veldhoen/De Boois over 
de invoering van loodvrije benzine en 
katalysatoren (18600-XI, nr. 52); 
- de motie-Veldhoen/De Boois over 
de nationale invoering van EG-regel-
geving (18600-XI, nr. 53); 
- de motie-Veldhoen/De Boois over 
een doeltreffend en adequaat milieu-
beleid in EG-verband (18600-XI, nr. 
54); 
- de motie-Lansink/Van der Linden 
over een tijdelijke regeling voor de 
sanering van milieu-hinderlijke 
bedrijven (18600-XI, nr. 55); 
- de motie-Tommei over het aantal 
formatieplaatsen van het directoraat-
generaal voor de milieuhygiëne 
(18 600-XI, nr. 56); 
- de motie-Tommei over het voeren 
van een actief brongericht beleid 
(18600-XI, nr. 57); 
- de motie-Te Veldhuis over het 
ontwikkelen van een prioriteitstelling 
(18600-XI, nr. 58); 
- de motie-Te Veldhuis over de 
mogelijkheden van privatisering op 
het gehele terrein van het milieubeheer 
(18600-XI, nr. 59); 
- de motie-Willems over plannen van 
de Bondsrepubliek Duitsland, bij 
Emden een nieuw haven-industriege-
bied te ontwikkelen (18 600-XI, nr. 60); 
- de motie-De Pree/Vos over een 
stelsel van inkomens- en kwaliteitshu-
ren (18 600-XI, nr. 62); 
- de motie-De Pree/Vos over de 
bepaling van het niveau van het 
huurwaardeforfait (18600-XI, nr. 63); 
- de motie-De Pree/Vos over de 
premiekoop A-regeling (18600-XI, nr. 
64); 
- de motie-Vos/De Pree over een 
eenmalige uittreding van Bouwvakkers 
van 55 jaar en ouder (18600-XI, nr. 
65); 
- de motie-Vos/De Pree over werkge-
legenheidseffecten bij arbeidstijdver-
korting (18600-XI, nr. 66); 
- de motie-Wolters over het aanschaf-
fen van een premiekoop A-woning 
(18600-XI, nr. 67); 
- de motie-Wolters over een meer 
adequate doorstroming en woonruinv 
teverdeling (18600-XI, nr. 68); 
- de motie-De Beer c.s. over het 
aantal uitgegeven beschikkingen in de 
premiekoop A- en B-sector (18600-XI, 
nr. 69); 
- de motie-Jorritsma-Lebbink/De 
Beer over het stimuleren van het 
herstel van de koopwoningmarkt 
(18600-XI, nr. 70); 
- de motie-Ernsting c.s. over toene-
mende betalingsachterstanden bij 
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Voorzitter 

gemeentelijke en provinciale energie-
bedrijven )18600-XI, nr. 71), alsmede 
over tien moties, ingediend in de UCV 
van 19 november 1984 over het 
Meerjarenplan Stadsvernieuwing, te 
weten: 
- de motie-De Pree c.s. over knelpun-
ten bij de stads- en dorpsvernieuwing 
(18616, nr. 5); 
- de motie-Vos/De Pree over een 
ouderdomsgrens van 25 jaar (18 616, 
nr. 6); 
- de motie-Vos/De Pree over de 
gemiddelde verbeteringskosten 
(18616, nr. 7); 
- de motie-Vos/De Pree over de 
voorgenomen bezuiniging van f 120 
min. (18616, nr. 8); 
- de motie-De Pree/Vos over in de 
nieuwbouw vrijkomende middelen 
(18616, nr. 9); 
- de motie-De Pree/Vos over specula-
tie en verbetering van particuliere 
huurwoningen (18616, nr. 10); 
- de motie-Nypels over experimenten 
in Haarlem en Tilburg (18616, nr. 11); 
- de motie-Nypels over een experi-
ment in Groningen (18616, nr. 12); 
- de motie-Emsting c.s. over de 
declaratiestop per 1 september 1984 
(18616, nr. 13); 
- de motie-Lankhorst over continuïteit 
in de stadsvernieuwing (18616, nr. 
14). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de in de UCV voorgestelde moties 
voldoende worden ondersteund. 

Enkele leden vragen heropening van 
de beraadslaging. 

Ik stel voor, aan hun verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Veldhoen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil een kleine 
wijziging aanbrengen in onze motie 
op stuk nr. 52. Dat is de motie die om 
een plan vraagt over de concrete 
beleidsmaatregelen als het gaat om 
de invoering van loodvrije benzine en 
katalysatoren. In die motie is de 
datum van 1 januari genoemd. Dat 
lijkt wat vroeg, maar er lag al een 
aangenomen motie van collega De 
Boois van 14 mei j i . Wij namen 
daarom aan dat aan deze kwestie al 
werd gewerkt, dus dat de onderhavige 
motie op korte termijn uitgevoerd zou 
kunnen worden. De minister vond het 
toch nog wel erg snel en prefereerde 
een datum van 1 april 1985 in plaats 
van 1 januari 1985. In die zin heb ik 
onze motie gewijzigd. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Veldhoen/De 
Boois (18600-XI, nr. 52) is in die zin 
gewijzigd, dat in het dictum in plaats 
van 'januari' dient te worden gelezen: 
april. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 78 (18600-XI). 

Ik stel voor, aanstonds over deze 
gewijzigde motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Vos (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 19 november j l . heeft 
de Ministervan VROM schriftelijk 
gereageerd op twee moties die ik 
tijdens de behandeling van de 
begroting van VROM heb ingediend. 
De motie op stuk nr. 65 ging over het 
eenmalig uittreden van bouwvakkers, 
ouder dan 55 jaar. De motie op stuk 
nr. 66 handelde over het voorkomen 
van het weglekken van werkgelegen-
heidseffecten bij arbeidstijdverkorting. 
De minister heeft in zijn antwoord op 
19 november de bereidheid uitgespro-
ken om met de sociale partners 
hierover gesprekken te voeren. Hij 
wees daarbij de moties in deze vorm 
af. Ik zit met een probleem. Ik weet 
niet exact, hoe ik verder moet handelen 
met deze moties. Er bestaan bij mij 
nog enige onduidelijkheden over het 
antwoord van de minister. Daarom 
wil ik graag weten, wat hij precies 
bedoelde te zeggen in zijn brief. 

Is de minister na het overleg met 
vertegenwoodigers van werkgevers 
en werknemers bereid, daarover aan 
de Kamer te rapporteren? Op de 
antwoorden op deze twee vragen wil 
ik straks terugkomen om te bekijken 
wat wij met de desbetreffende moties 
moeten doen. 

Tijdens het debat in de UCV over 
het Meerjarenplan stadsvernieuwing 
is veel aandacht besteed aan de 
problematiek van de financiering van 
verbeterprogramma's ten behoeve 
van vooroorlogs aangekocht particu-
lier bezit. Daarover zijn zeer duidelijke 
standpunten uitgewisseld. De staatsse-
cretaris heeft ook veel informatie 
verstrekt met heel veel cijfermateriaal. 
Wij hebben bij die gelegenheid ook de 
twee volgende moties ingediend. 
Motie op stuk nr. 7 gaat over het 
handhaven van het maximum 
gemiddelde verbeterbedrag van 
f60.000. Motie op stuk nr. 8 handelt 
over het terugdraaien van een 
bezuiniging in dit programma van 
f120 miljoen. 

Na die uitgebreide commissieverga-
dering zijn door ons nieuwe berekenin-
gen gemaakt naar aanleiding van de 
door de staatssecretaris tijdens die 
UCV verstrekte informatie. Bovendien 
heeft de gemeente Rotterdam, die 
daarin een rol speelt, op de uitspraken 
van de staatssecretaris gereageerd. 
Dit is reden genoeg voor mijn fractie 
om een spoed-mondeling overleg met 
de staatssecretaris te vragen. Ik stel 
dan ook voor, in afwachting daarvan 
de moties nrs. 7 en 8 voorlopig aan te 
houden. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Vos stel ik voor, zijn moties 
(18616, nrs. 7 en 8) van de agenda af 
te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Te Veldhuis (VVD): Voorzitter! 
De moties op stukken nrs. 58 en 59 wil 
ik aanhouden. De aanleiding hiertoe 
voor de eerstgenoemde motie is dat 
de minister verleden week heeft 
toegezegd om in een mondeling 
overleg nog een aantal financiële 
zaken aan de orde te stellen in een 
notitie over kostencomponenten, 
schadevergoedingen en provinciale 
bijdragen. Tevens komen er binnenkort 
nog een mondeling overleg en een 
UCV over de financiële structuur. 

Met motie nr. 59 wil ik nog wachten 
tot de behandeling van de resultaten 
van de heroverwegingsoperatie en de 
grote operatie inzake het onderdeel 
milieubeheer. De minister heeft 
daarop ook gewezen in het debat. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Te Veldhuis stel ik voor, zijn 
moties (18 600-XI, nrs. 58 en 59) van 
de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Willems (PSP): Voorzitter! 
Een deel van mijn probleem is al 
opgelost doordat twee moties van de 
heer Te Veldhuis van de agenda zijn 
afgevoerd. 

Een ander probleem betreft mijn 
motie op stuk nr. 36 over de conse-
quenties van nucleaire installaties 
voor de verzuring. Mede gelet op het 
antwoord van de minister stel ik voor, 
deze motie aan te houden tot de UCV 
over straling, in januari. Wij kunnen 
dan uitvoeriger van gedachten 
wisselen over de wenselijkheid en de 
mogelijkheid van een nader onderzoek 
ter zake. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Willems stel ik voor, zijn motie 
(18600-XI, nr. 36) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 
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Nypels 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van het 
Meerjarenplan stadsvernieuwing heb 
ik een motie ingediend over het 
experiment met een kleinschalige 
renovatie in de Groningse wijk 
Kostverloren, gedrukt op stuk nr. 12. 
Ik heb het bericht ontvangen dat de 
Stuurgroep experimenten Volkshuis-
vesting een reactie voorbereidt op de 
brieven die de staatssecretaris over 
dit onderwerp heeft geschreven. Op 
basis daarvan wil men graag nader 
overleg met de staatssecretaris 
voeren. Derhalve verzoek ik u, de 
afhandeling van deze motie aan te 
houden tot na dat overleg. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Nypels stel ik voor, zijn motie 
(18616, nr. 12) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens de UCV over het 
Meerjarenplan stadsvernieuwing heb 
ik op stuk nr. 14 een motie ingediend 
over de continuïteit in de stadsvernieu-
wing. Dit heeft betrekking op het 
terugploegexperiment. Ik vraag u, de 
motie aan te houden totdat wij van 
het kabinet de evaluatie hebbem 
ontvangen van dat experiment. De 
motie kan bij de behandeling van de 
evaluatie worden betrokken. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Lankhorst stel ik voor, zijn motie 
(18616, nr. 14) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog een opmerking 
maken over de motie van de heer 
Veldhoen op stuk nr. 52 over de 
invoering van loodvrije benzine. Met 
de gewijzigde datum van 1 april voor 
het toezenden van een notitie aan de 
Kamer kan ik deze motie beschouwen 
als een ondersteuning van het 
gevoerde kabinetsbeleid. 

Naar aanleiding van motie nr. 66 
heeft de heer Vos gevraagd wat de 
minister in de brief bedoelt met de 
initiatieven ten aanzien van de sociale 
partners in de bouw. De minister 
bedoelt daarmee dat het naar zijn 
mening niet aan de regering is, 
voorstellen in te dienen bij de sociale 
partners. Hij dient een afwachtende 
houding aan te nemen en derhalve 
voorstellen van de sociale partners af 
te wachten. Het initiatief ten aanzien 
van arbeidstijdverkorting behoort 
nadrukkelijk aan de sociale partners 
gelaten te worden. 

Mochten de sociale partners met 
een dergelijk initiatief komen dan is 
het wel een taak van de regering, in 
dit geval de coördinerend minister 
voor de bouwnijverheid, daarop te 
reageren. Wil de minister daarover 
rapporteren aan de Tweede Kamer, zo 
vroeg de heer Vos. Als er werkelijk 
resultaten te melden zijn, is het zinvol 
deze te rapporteren aan de Tweede 
Kamer. Ik zal dat dan vanzelfsprekend 
graag doen. Mochten er geen initiatie-
ven vanuit de bouw komen, dan valt 
er weinig te rapporteren. 

De heer Vos (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat de minister 
zegt dat hij met een probleem komt te 
zitten als van hem verwacht wordt 
initiatieven te ontwikkelen. Hij 
vermoedt dan te treden in de verant-
woordelijkheid van de sociale partners. 
In de nota coördinatie bouwbeleid is 
echter een niet onbelangrijke rol voor 
de minister weggelegd. Hij zou op zijn 
minst sturend kunnen optreden ten 
aanzien van arbeidstijdverkorting of 
andere belangwekkende zaken voor 
de bouwnijverheid. Ik heb begrip voor 
het feit dat hij zichzelf niet op de 
voorgrond kan plaatsen. Toch zou hij 
willen anticiperen op zaken die tijdens 
dat overleg aan de orde komen. Op 
grond daarvan zou ik de tekst van het 
dictum van de motie op stuk nr. 66 
willen wijzigen. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Vos/De Pree 
(18600-XI,nr. 66) is in diezin gewijzigd, 
dat het dictum thans luidt: 

verzoekt de regering, in het overleg 
met bouwwerkgevers en -werknemers 
te benadrukken dat het weglekken van 
werkgelegenheidseffecten bij arbeids-
tijdverkorting zoveel mogelijk moet 
worden voorkomen, 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 77 (18600-XI). 

Ik stel voor, over deze gewijzigde 
motie volgende week te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Vos (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over de motie op stuk nr. 
65 wil ik nog het volgende opmerken. 
De minister zegt dat als de gesprekken 
enig resultaat opleveren, hij daarvan 
graag verslag wil doen aan de 
Tweede Kamer. Als er geen resultaten 
zijn, dan is er ook niets te melden, zo 
stelt hij. Ik vermoed echter dat er ook 
dan iets te melden is, gezien de eigen 
verantwoordelijkheid van de overheid 

ten opzichte van een bedrijfstak als de 
bouwnijverheid. Ik dring derhalve met 
nog meer nadruk aan op een rappor-
tage van het verloop van de gesprek-
ken met de bouw. Derhalve wil ik de 
motie onder stuk nr. 65 aanhouden tot 
het moment dat over het beraad 
verslag gedaan wordt. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Vos stel ik voor, zijn motie 
(18600-XI, nr. 65) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel 
18600-XI, nr. 1. 

Het begin van artikel I en de artikelen 
1 t/m 6 worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 42,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV en 
het lid Janmaat tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 42 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

Artikel 7 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 8 t/m 25 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Es c.s. (stuk nr. 43,l). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van het CDA, de 
VVD, de SGP, het GPV, de RPF en het 
lid Janmaat tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 43 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

Artikel 26 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 27 t/m 30 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Instemming komt het amendement-De 
Pree/Salomons tot invoeging van een 
artikel 30A (stuk nr. 40). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen dit amendement 
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Voorzitter 

hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-De 
Pree/Vos (stuk nr. 38,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en D'66 tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 31 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 32 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-De 
Pree/Vos (stuk nr. 38, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de EVP, de groep 
Scholten/Dijkman en het lid Janmaat 
voor dit amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-De 
Pree/Vos (stuk nr. 38, III). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Artikel 33 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-De 
Pree/Vos (stuk nr. 38, IV). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de EVP, de groep 
Scholten/Dijkman, de PSP en het lid 
Janmaat voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 34 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-De 
Pree/Vos (stuk nr. 38, V). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Artikel 35 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 36 t/m 46 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-De 
Pree/Vos (stuk nr. 39,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 39 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

Artikel 47 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 48 t/m 81 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 33). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PvdA, de PPR, de CPN, de 
EVP en de groep Scholten/Dijkman 
voor dit amendement hebben gestemd 
en die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Tommei (stuk nr. 32). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Artikel 82 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 83 t/m 113 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen II, III en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel 
18600-XI, nr. 4. 

Het begin van artikel I en de artikelen 
1 t/m 4 worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-De 
Pree/Salomons (stuk nr. 41). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 5 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 6 t/m 30 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt de motie-Te 
Veldhuis/Lansink (18600-XI, nr. 34). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de groep Scholten/Dijkman 
en de EVP tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Te 
Veldhuis (18600-XI, nr. 35). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de RPF, het GPV en het lid 
Janmaat voor deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ubels-
Veen (18600-XI, nr. 37). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de RPF, het GPV en het lid 
Janmaat tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-De 
Pree/Vos (18 600-XI, nr. 44). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP, de SGP, de EVP, de groep 
Scholten/Dijkman en het lid Janmaat 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Vos/De 
Pree (18600-XI, nr. 45). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de RPF tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Nypels 
(18 600-XI, nr. 46). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 
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In stemming komt de motie-Van Es 
c.s. (18 600-XI, nr. 47). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF, het GPV en 
het lid Janmaat tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Lankhorst 
c.s. (18600-XI, nr. 48). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Dijkman 
(18 600-XI, nr. 49). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dijkman 
(18 600-XI, nr. 50). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en D'66 tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Veldhoen/De Boois (18600-XI, 
nr. 78). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Veldhoen/ 
De Boois (18600-XI, nr. 53). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de PSP tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Veldhoen/ 
De Boois (18 600-XI, nr. 54). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Lansink/ 
Van der Linden (18 600-XI, nr. 55). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tommei 
(18 600-XI, nr. 56). 

De Voorzitter: ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR en de PSP voor 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tommei 
(18600-XI, nr. 57). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de RPF tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Willems 
(18 600-XI, nr. 60). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de RPF en het GPV tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De 
Pree/Vos (18 600-XI, nr. 62). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de PSP, de EVP, de 
groep Scholten/Dijkman en het lid 
Janmaat voor deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De 
Pree/Vos (18 600-XI, nr. 63). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP, de 
EVP, de groep Scholten/Dijkman en 
het lid Janmaat voor deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-De 
Pree/Vos (18600-XI, nr. 64). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Wolters 
(18600-XI, nr. 67). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PSPtegen deze motie hebben gestemd 

en die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wolters 
(18 600-XI, nr. 68). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en 
D'66 voor deze motie hebben gestemd 
en die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Beer 
c.s. (18600-XI, nr. 69). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de RPF en het lid Janmaat 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jorritsma-
Lebbink/De Beer (18 600-XI, nr. 70). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, D'66, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat voor deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Ernsting 
c.s. (18600-XI, nr. 71). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Pree 
c.s. (18616, nr. 5). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de VVD tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Vos/De 
Pree (18616, nr. 6). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De 
Pree/Vos (18616, nr. 9). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

In stemming komt de motie-De 
Pree/Vos (18616, nr. 10). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR en de PSP 
voor deze motie hebben gestemd en 
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die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Nypels 
(18616, nr. 11). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Ernsting 
c.s. (18 616, nr. 13). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

Ik stel voor, de stukken 18602, 18615 
en 18616 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Aldus wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend bij het debat over de 
Leegstandwet, te weten: 
- de motie-Salomons over herziening 
van de richtlijnen van 1971 (17425, nr. 
17). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel Wijzi-
ging van de Leegstandwet (17425) 

en over de motie-Lankhorst over de 
door de commissie-Geelhoed gefor-
muleerde dereguleringsaspecten 
(17425, nr. 16). 

Het begin van artikel I en de onderdelen 
A t/m D worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-De 
Beer/Van Baars tot invoeging van een 
onderdeel DA (stuk nr. 11,1, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is aangenomen. 
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Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 11, herdruk, voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

Onderdeel E wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Salomons (stuk nr. 14). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP, deEVPendegroepScholten/Dijk-
man voor dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Onderdeel F wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Onderdeel G wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Lankhorst (stuk nr. 9,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de CPN en de PSP voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 9 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

Onderdeel H wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Onderdeel I, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-De Beer/Van Baars (stuk nr. 11, 
II, herdruk), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Lankhorst (stuk nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PSP en de EVP voor dit 
gewijzigde amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verwor-
pen. 

Instemming komt het amendement-De 
Beer c.s. (stuk nr. 10,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF, het GPV en 
het lid Janmaat voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
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stuk nr. 10 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

Onderdeel J wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Salomons tot invoeging 
van een nieuw artikel II (stuk nr. 15). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en het lid Janmaat tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

De artikelen II, III en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP, de 
EVP en de groep Scholten/Dijkman 
tegen dit wetsvoorstel hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Lankhorst 
(17425, nr. 16). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP, de 
RPF, het GPV en het lid Janmaat 
tegen deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is verworpen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel Nadere 
wijziging van de Wet op de arbeidson 
geschiktheidsverzekering, de Werk-
loosheidswet en de Wet werkloos-
heidsvoorziening en enige daarmee 
verband houdende wetten (verlaging 
van uitkeringspercentages) (18664). 

In stemming komt artikel I. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en het GPV 
voor dit artikel hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 

In stemming komt artikel II. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
artikel is aangenomen met dezelfde 
stemverhouding als artikel I. 

In stemming komt artikel III. 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
artikel is aangenomen met dezelfde 
stemverhouding als artikel I. 

In stemming komen het begin en 
onderdeel A van artikel IV. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
begin en onderdeel zijn aangenomen 
met dezelfde stemverhouding als 
artikel I. 

In stemming komt het amendement-
Brouwer/Ter Veld (stuk nr. 9). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt onderdeel B. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en het GPV 
voor dit onderdeel hebben gestemd 
en die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 

In stemming komt onderdeel C. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
onderdeel met dezelfde stemverhou-
ding is aangenomen als het vorige. 

In stemming komt onderdeel D. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
onderdeel met dezelfde stemverhou-
ding is aangenomen als het vorige. 

In stemming komt onderdeel E. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
onderdeel met dezelfde stemverhou-
ding is aangenomen als het vorige. 

In stemming komt artikel IV. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
artikel is aangenomen met dezelfde 
stemverhouding als onderdeel B van 
artikel IV. 

In stemming komt artikel V. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
artikel is aangenomen met dezelfde 
stemverhouding als het vorige. 

De artikelen VI t/m X en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en het GPV 
voor dit wetsvoorstel hebben gestemd 
en die van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 
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Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel Nadere 
wijziging van de Wet werkloosheids-
voorziening (verlenging van de 
uitkeringsduur ingevolge de Wet 
werkloosheidsvoorziening voor 
werknemers van 50 jaar en ouder) 
(18672). 

De artikelen I en II worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt artikel III. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
artikel met algemene stemmen is 
verworpen. 

Artikel IV wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
drie moties, ingediend op 22 november 
bij het debat over de Waddenzee, te 
weten: 
- de motie-Tommel/Lankhorst over 
een effectief rampenbestrijdingsplan 
(17738, nr. 6) 
- de motie-Zijlstra/De Boois over 
afvoer van olie en gas via de Noordzee 
met aanlanding in Noord-Holland 
(17738, nr. 7) 
- de motie-Zijlstra c.s. over de 
zorgvuldige voorbereiding van het 
rampenbestrijdingsplan (17 738, nr. 8). 

In stemming komt de motie-Tommei/ 
Lankhorst (17738, nr. 6). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de CPN, de PPR, de 
PSP, de EVP en de groep Scholten/Dijk-
man voor deze motie hebben gestemd 
en die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Zijlstra/De 
Boois (17 738, nr. 7). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Zijlstra 
c.s. (17 738, nr. 8). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

WAO-en WW/WWV-uitkeringen 
Waddenzee 
Binnenlandse Zaken 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stukken 
inzake aanlanding aardgas- en 
olieleiding F3-Eemshaven (17738, nrs. 
4 en 5) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 18 oktober 1984 
bij de behandeling van Financiën 
binnenlands bestuur op 30 oktober 
1984 van de agenda afgevoerd, te 
weten: 
- de motie-Rienks c.s. over het 
voornemen de rioleringsverfijningsre-
geling geleidelijk te beëindigen 
(18 600-VII, Den E, nr. 21). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

Ik geef het woord aan de heer Rienks, 
die het heeft gevraagd. 

De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu geen vertegenwoordi-
gervan de regering bij deze stemming 
aanwezig is, wil ik u vragen of u het 
verzoek aan de regering wilt doen zo 
snel mogelijk de Kamer te informeren 
over de wijze, waarop zij uitvoering 
aan deze motie zal geven. 

De Voorzitter: Inderdaad, over de 
wijze waarop, want de motie wordt 
uiteraard uitgevoerd, tenzij het 
tegendeel blijkt. Dan is echter het 
initiatief aan de regering, wil het mij 
voorkomen. 

Alvorens gelegenheid te geven tot het 
afleggen van stemverklaringen, maak 
ik de Kamer erop opmerkzaam, dat 
wij enigszins voor zijn op het schema; 
ik ga er dus van uit dat wij vanavond, 
later in de avond, verder kunnen gaan 
met de behandeling van de WIR. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen over de 
onderwerpen, waarover zojuist is 
gestemd. 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De CDA-fractie heeft voor 
de motie van mevrouw Ubels op stuk 
nr. 37 gestemd, omdat de intentie ons 
aanspreekt. Wij spreken ons echter 
nog niet uit over de keuze van de 
methodieken die moeten worden 
toegepast in fiscale zin. 

De CDA-fractie heeft voor de 
motie-Tommei op stuk nr. 57 gestemd 
omdat de intentie ons aanspreekt. Wij 
hebben echter moeite met de tweede 
overweging. 
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De Pree 

De heer De Pree (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft tegen de 
motie van de heer Wolters op stuk nr. 
68 gestemd. De motie die wij zelf 
hadden ingediend op stuk nr. 62 was 
een veel betere als het gaat om een 
alternatieve oplossing voor de 
doorstromingsheffing. Die motie heeft 
het helaas niet gehaald. Wij zagen 
daarin geen reden om voor de motie 
van de heer Wolters te stemmen. 

Mijn fractie heeft voor de motie van 
de heer Lankhorst op stuk nr. 48 
gestemd. Wij hadden er wel moeite 
mee omdat de motie qua uitvoering 
haaks staat op de decentralisatie maar 
de inhoud van de motie sprak ons 
dermate aan, dat wij er desalniettemin 
voor hebben gestemd. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De PSP-fractie heeft tegen 
de motie-Veldhoen/De Boois op stuk 
nr. 53, waarin wordt gevraagd in 
Nederland tijdig de nationale invoering 
en uitvoering van EG-regelgeving te 
doen plaatsvinden, gestemd. Wij zijn 
absoluut tegen een dergelijke algeme-
ne formulering, omdat er diverse 
EG-regels zijn die zodanig hoge 
grenzen aangeven dat tijdige uitvoe-
ring in Nederland juist nadelig zou 
zijn. 

Onze fractie heeft voor de motie-
Tommel op stuk nr. 56, waarin wordt 
gevraagd de 2%-operatie bij Milieube-
heer niet uit te voeren, gestemd. 
Daarbij plaatsen wi j echter de kantte-
kening, dat het niet doorgaan van die 
operatie bij Milieubeheer niet moet 
worden afgewenteld op andere delen 
van het departement. Het moet maar 
van de taakstelling van de 2%-operatie 
af. 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben tegen het 
amendement van mevrouw Van Es op 
stuk nr. 43 gestemd, omdat naar onze 
mening een ombudsvrouw niet apart 
moet worden gezet op de begroting. 
Het werk moet via de reeds bestaande 
organisaties van woonconsumenten 
gebeuren. 

Wij hebben gestemd tegen de 
motie van mevrouw Van Es op stuk 
nr. 47. Hoewel wi j de strekking ervan 
zeer sympathiek vinden, zijn wij van 
mening, dat het zodanig puur gemeen-
telijk beleid is, dat stemmen voor de 
motie ten onrechte de illusie zou 
wekken dat rijksbeleid iets wezenlijks 
aan het op zich zelf sympathieke doel 
zou kunnen bijdragen. 

Wij hebben gestemd tegen de 
motie-De Pree/Vos op stuk nr. 64, 
omdat daarin geen dekking is aange-
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geven. Op zich zelf staan wij wel 
sympathiek tegenover de strekking. 

Wij hebben gestemd voor de motie 
van het lid Wolters op stuk nr. 67, 
omdat een kwart ei beter is dan een 
lege dop. 

Wij hebben tegen de motie-Wolters 
op stuk nr. 68 gestemd, omdat wij 
geen behoefte hebben aan een 
motivering op grond waarvan de 
doorstromingsheffing of huurbelas-
ting zou moeten worden afgewezen. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In het amendement van de 
heren De Pree en Vos op stuk nr. 39 
wordt niet alleen een wijziging van 
het bouwprogramma gevraagd, maar 
ook een verhoging daarvan met 4000 
extra woningen. De fractie van D'66 is 
van mening dat een wijziging van het 
bouwprogramma op zichzelf zeker op 
haar plaats is. Dat hebben wij ook 
vastgelegd in onze motie op stuk nr. 
46. Een verhoging van het bouwpro-
gramma met 4000 woningen vinden 
wij echter ongewenst in het kader van 
onze prioriteitenstelling. Wij vinden 
dat een zwaar accent gelegd moet 
worden op groot onderhoud en 
verbeteractiviteiten in de stadsvernieu-
wing. Als er middelen te vinden 
zouden zijn om tot een ander bouw-
programma te komen, dan wil onze 
fractie die aanwenden in de stadsver-
nieuwing voor groot onderhoud en 
woningverbetering. Op die grond 
hebben wi j onze stem niet aan dit 
amendement gegeven. 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
gestemd tegen de motie op stuk nr. 
44 van de heren De Pree en Vos. 
Hoewel wij de zorg over de realisering 
van de bouw in de vrije sector met 
een eenmalige bijdrage wel delen, 
hebben wij genoegen genomen met 
de toezegging van de staatssecretaris 
dat wanneer die zorg waarheid blijkt 
te worden hij de bakens zal verzetten. 
Derhalve achten wij de motie overbo-
dig. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van de PPR heeft 
gestemd tegen de motie van de heer 
Te Veldhuis, voorkomend op stuk nr. 
35, over de milieuspotjes op radio en 
TV. Niet dat wij daar tegenstander van 
zijn, maar de algemene discussie over 
het voorlichtingsbeleid van het 
departement krijgen wij nog. Daarbij 
zal ook een onderscheid moeten 
worden aangebracht tussen propagan-
da en voorlichting. Wij willen liever 
eerst die algemene discussie met de 
minister aangaan voordat wij ons 
uitspreken over de manier waarop en 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 
Leegstandwet 

via welke media de voorlichting zou 
moeten plaatsvinden. 

De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij waren het op zich 
zelf eens met de strekking van de 
motie-De Pree, voorkomend op stuk 
nr. 5 bij het Meerjarenplan Stadsver-
nieuwing. Dat is ook wel gebleken 
tijdens de behandeling in de UCV. 
Niettemin hebben wij toch gemeend 
tegen die motie te moeten stemmen, 
nu in het dictum wordt uitgegaan van 
een extra financiële bijdrage van het 
Rijk, waarvoor geen dekking is 
aangegeven. De fractie van de VVD 
blijft niettemin van mening dat de 
staatssecretaris het nodige zal moeten 
blijven doen om de overgangsproble-
matiek in de stadsvernieuwing te 
blijven verlichten. 

De heer Van Baars (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De motie van de heren 
De Pree, Vos en Nypels op stuk nr. 5 
(18616) heeft een zo algemene 
strekking, omdat slechts gesproken 
wordt over resterende knelpunten, dat 
zij neerkomt op een blanco cheque. 
Wij hebben betwijfeld of de knelpun-
tenpot voldoende middelen bevat om 
de knelpunten op te lossen. Wij 
hebben aangedrongen op een 
evaluatie daarvan begin van het 
volgend jaar. Die wachten wij eerst af. 
Daarom hebben wij nu tegen deze 
motie gestemd. 

Leegstandwet 

De heer De Pree (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na ampele overweging 
heeft mijn fractie besloten tegen het 
wetsvoorstel wijziging van de Leeg-
standswet te stemmen. Het was 
bekend dat het wetsvoorstel, zoals het 
was ingediend, een uiterst wankel 
evenwicht bevatte tussen de belangen 
van krakers aan de ene kant en 
eigenaren aan de andere kant. 
Mevrouw Salomons heeft dat ook 
gezegd. Tijdens de behandeling en 
ten gevolge van de uitslag van de 
stemmingen van vandaag is, naar het 
oordeel van van mijn fractie, dat 
wankele evenwicht verbroken. Er is 
geen sprake meer van een evenwicht. 
Dat is voor ons het eerste argument 
waarom wij uiteindelijk hebben 
tegengestemd. Het tweede argument 
is dat het amendement op stuk nr. 40 
bij de begroting van VRO, waarin mijn 
fractie vraagt, extra middelen ter 
beschikking te stellen zodat de 
gemeenten in staat zijn om in het 
kader van de Leegstandswet iets te 
doen, is verworpen. 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor het eindoordeel over 
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Nypels 

het wetsvoorstel eerste fase invoering 
van de Leegstandwet zijn voor de 
fractie van D'66 de volgende overwe-
gingen van beslissende betekenis 
geweest. 

Het is naar onze mening dringend 
gewenst de woningtoewijzing op 
democratische wijze te laten plaatsvin-
den door de gemeentebesturen. Na 
een langdurige en uitvoerige behande-
ling heeft de fractie in 1981, ondanks 
een aantal bezwaren, voor de Leeg-
standwet gestemd, met name om de 
gemeenten een betere mogelijkheid 
te geven, tot vordering van leegstaan-
de huizen over te gaan en om een 
regeling voor de tijdelijke verhuur van 
woningen tot stand te brengen. 

Wij hebben het betreurd dat de wet 
op grond van uitvoeringstechnische 
en financiële problemen nog niet in 
werking kon treden. Door het wets-
voorstel zal nu een gefaseerde 
invoering van de Leegstandwet 
plaatsvinden. Een VVD-amendement 
heeft getracht de overgangsperiode 
van 1 jaar voor de invoering van een 
anonieme dagvaarding te schrappen. 
Aanneming van dit amendement zou 
voor ons onoverkomelijke bezwaren 
tegen het wetsvoorstel hebben 
opgeroepen omdat dan naar onze 
mening het anti-kraak-karakter in de 
beginperiode zou gaan overheersen. 
Door de verwerping van dit amende-
ment is dit bezwaar weggevallen. 
Overigens heeft de regering toegezegd 
de werking van de wet in de praktijk 
nauwlettend te volgen zodat zo nodig 
bijstelling kan plaatsvinden. Op grond 
van deze overwegingen heeft de 
fractie van D'66 vóór dit wetsvoorstel 
gestemd. 

WAO- en WW/WWV-uitkeringen 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De RPF heeft uiteindelijk 
voor het wetsvoorstel betreffende de 
verlenging van de W-uitkeringen voor 
werknemers van 50 jaar en ouder 
gestemd, zij het met de nodige 
reserves. Die reserves hebben vooral 
te maken met het feit dat dit wetsvoor-
stel vooruitloopt op de stelselherzie-
ning van de sociale zekerheid. 
Anderzijds moet voorkomen worden 
dat er een onrechtvaardige situatie 
ontstaat als die herziening eenmaal 
haar beslag heeft gekregen. Daar 
komt nog het volgende bij. In de 
ABW, waarin de werknemer na twee 
jaar WWV terecht komt, wordt geen 
recht gedaan aan het vaak zeer 
langdurige arbeidsverleden van 30 tot 
soms 40 jaar. Hier treedt onder 
andere een schrijnende discrepantie 
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op met de uitkeringen in het kader 
van de WAO, die zonder vermogens-
toets doorlopen tot het 65ste levens-
jaar. 

Dat mijn fractie meer gewicht heeft 
willen toekennen aan het arbeidsver-
leden, moge blijken uit het pleidooi 
dat telkenmale - ook in het verleden -
is gevoerd voor de oplossing van de 
eigen huis-problematiek. Wij achten 
het derhalve geoorloofd dit wetsvoor-
stel te zien als een ad hoe-maatregel, 
los van de stelselherziening. Dat 
maakte de weg vrij om de versterking 
van de rechten van de oudere werkloze 
in de WWV te ondersteunen. 

Aan de orde is de behandeling van: 
- hoofdstuk XV (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de rijksbegro-
ting voor het jaar 1985 (met uitzonde-
ring van het deel Emancipatie) 
(18600-XV); 
- de begroting van het Bezitsvor-
mingsfonds voor het jaar 1985 
(18600-J); 
- het wetsvoorstel Overheveling van 
drie miljoen gulden uit het Bezitsvor 
mingsfonds (18691); 
- de notitie inkomensbeleid 1985 
(18611); 
- de Financiële nota sociale zekerheid 
(18612); 
- de brief inzake het Arbeidsvoor-
waardenbeleid 1985 (18696) 

en van: 
- de motie-Tazelaar/Ter Veld over de 
loonkostensubsidie in het kader van 
combinatiebanen (18600-XIV, nr. 38). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Leijnse (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Amerikaanse hoogleraar 
Windmuller, ook om andere redenen 
geen onbekende voor het kabinet, 
heeft in de jaren zestig een boek 
geschreven over de sociaal-economi-
sche verhoudingen in Nederland. Uit 
zijn analyse spreekt de verbazing en de 
bewondering van de buitenlander voor 
een kenmerk van het wezen van ons 
sociaal-economisch systeem: de 
diepgaande onderlinge betrokkenheid 
van overheid, parlement en maat-
schappelijke belangenorganisaties. De 
auteur constateert dat er in geen land 
ter wereld zo'n sterke wisselwerking is 
tussen aan de ene kant het parlemen-
tair-politieke besluitvormingsproces en 
aan de andere kant het geïnstitutionali-
seerde overleg met en tussen de 
belangenorganisaties. De twee sporen 
bleken met behoud van eigen verant-

Leegstandwet 
WAO- en WW/WWV-uitkeringen 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Bezitsvormingsfonds 

woordelijkheden geïntegreerd te zijn 
tot een besluitvormingssysteem dat 
wel 'overlegeconomie' werd genoemd. 

De keuze van deze wijze van 
sociaal-economische besturing i s - na 
de oorlog - bewust gemaakt, evenzeer 
gevoed vanuit het katholieke en 
protestants-christelijke sociaal denken 
als vanuit de socialistische opvattingen 
over staat en samenleving. Deze 
keuze wortelt dan ook diep in het 
politieke gedachtengoed in deze 
Kamer. 

Het door Windmuller aangetroffen 
systeem kon functionren zolang aan 
twee voorwaarden was voldaan: in de 
eerste plaats dat de maatschappelijke 
organisaties zich niet uitsluitend als 
vertegenwoordiger van één beperkt 
belang presenteerden, maar zich 
openstelden voor een bredere 
afweging van belangen; in de tweede 
plaats dat de overheid erkende, dat zij 
niet het monopolie van het hehartigen 
van het algemeen belang bezat. 

Zonder dat daarbij het budgetrecht 
van het parlement in beginsel werd 
aangetast, kon zo in de praktijk een 
wijze van politiek bedrijven ontstaan 
waarin de overheid eerst overlegpart-
ner en dan pas regelgever was. Een 
symbiose van politiek en maatschap-
pelijke-belangenvertegenwoordiging 
vormde het weefsel van de sociaal-eco-
nomische besluitvorming. En de twee 
grote politieke partijen van dit land 
dragen in hun worteling en samenstel-
ling ook blijvende sporen van deze 
verwevenheid. 

Windmullers bewonderende 
verbazing kwam mij weer in herinne-
ring bij het lezen van de samenvatting 
van het laatste gesprek van een 
kabinetsdelegatie met het bestuur van 
de Stichting van de Arbeid op 19 
oktober jongstleden. Deze samenvat-
ting laat immers iets geheel anders 
zien dan wat hiervoor als een goede 
Nederlandse traditie is beschreven. 
Het gesprek met de stichting verdient 
de naam 'overleg' geenszins. Het was 
niet meer dan een formele uitwisseling 
van standpunten, waarbij vooral de 
inbreng van het kabinet bijzonder 
bescheiden was. 

De minister-president gaf direct bij 
de aanhef van zijn betoog bij die 
gelegenheid aan dat 'het kabinet, ook 
gelet op de gedachtenwisseling in het 
parlement, geen vrijheid heeft om 
terug te komen van de voorgenomen 
ombuigingen in de sociale zekerheid.' 
Afgezien van het feit dat dit bezijden 
de waarheid is omdat de stelselherzie-
ning en een aantal wetsvoorstellen 
die daarop betrekking hebben, op dat 
moment nog aan de orde moesten 
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komen in de Kamer - voor een deel 
geldt dat nog steeds - tekent het de 
houding waarmee het kabinet dit 
gesprek aanging: de beleidsbeslissin-
gen zijn reeds genomen en ze staan 
als zodanig niet meer ter discussie; 
desgewenst kan aan werkgevers en 
werknemers nog een toelichting 
worden verschaft. 

De wijze waarop lieden met verant-
woordelijkheidsgevoel als Drabbe, 
Van der Meulen en Bode in de hoek 
gezet werden en gekoeioneerd 
werden, is in strijd met de meest 
elementaire normen voor het maat-
schappelijk verkeer. Het is bovendien 
een breuk met de basisgedachte van 
de overlegeconomie en een breuk 
met een rijke Nederlandse traditie. 

Deze wending bevredigt misschien 
voor korte tijd de arrogantie van de 
macht, ze is maatschappelijk gezien 
niet zonder risico's. Brokkelt het 
overlegsysteem af, dan worden de 
partijen steeds meer teruggeworpen 
op het beschermen van hun korte-ter-
mijnbelang in enge zin. Als de 
overheid zo nadrukkelijk het monopo-
lie van behartiging van het algemeen 
belang opeist, dan is er voor organi-
saties, ook tegenover hun achterban, 
geen ruimte meer voor een bredere 
afweging. De ingezette herstructure-
ring van de economie, die zo nadruk-
kelijk is gebouwd op het traditionele 
model van consensusvorming door 
overleg, gaat dan op alle terreinen 
haperen. 

En de voortekenen zijn wat dat 
betreft onheilspellend: er komt geen 
overleg in de Stichting van de Arbeid 
over verdere arbeidsduurverkorting 
en over herverdeling van arbeid en 
het met zoveel offers tot stand 
gebrachte akkoord in de industrie 
over de bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid valt uiteen. De gezamenlijke 
aanpak van de problematiek in de 
laatste twee jaar brokkelt in snel 
tempo af, en daarmee het maatschap-
pelijke draagvlak voor de noodzakelijke 
ingrijpende veranderingen in het 
arbeidsbestel. 

Het kabinet verkeert in de naïeve 
overtuiging dat het, door zijn eigen 
verantwoordelijkheid te nemen, dit 
gat kan vullen. Te weinig hebben de 
bewindslieden begrepen dat zij niet 
alleen in dat geval hun eigen verant-
woordelijkheid nemen, maar ook 
andermans verantwoordelijkheid - in 
het bijzonder die van de sociale 
partners - vervreemden. De politiek 
matigt zich een beschikkingsrecht aan 
dat in de Nederlandse verhoudingen 
op die wijze nooit heeft bestaan. In 

plaats van het gebruikelijke brede 
maatschappelijke draagvlak, wordt de 
kleine parlementaire meerderheid 
gezocht als basis voor diep ingrijpende 
maatregelen. De politiek heeft aan 
zich zelf genoeg. Zij hoeft zich niet te 
verstaan met maatschappelijke 
organisaties, want haar legitimiteit is 
van een hogere orde. 

Dit is een jongensdroom van stoere 
politiek. Hij kan alleen maar eindigen 
in een volstrekt isolement van het 
politieke systeem. Voor wie gelooft in 
de toekomst van de parlementaire 
democratie is dat een treurig schouw-
spel. Een kabinet dat in zijn sociaal-eco-
nomisch beleid nadrukkelijk de lijn 
heeft gekozen van herstel van de 
werkgelegenheid en herverdeling van 
arbeid, richt in een periode meer 
schade aan dan snel kan worden 
hersteld. Halverwege de voorziene 
regeerperiode kan de begroting voor 
1985 niet uitsluitend worden beoor-
deeld op de korte termijneffecten. De 
consequenties op lange termijn van 
dit termijn moeten op het maatschap-
pelijke klimaat en op het maatschap-
pelijke draagvlak van de politiek in de 
beoordeling worden betrokken. 

Een strijdpunt tussen het kabinet en 
belangrijke groepen inde samenleving 
is ongetwijfeld het inkomensbeleid. Al 
enkele jaren is het beleid erop gericht, 
de inkomensverschillen tussen 
uitkeringsgerechtigden en werkenden 
en tussen werkenden onderling 
drastisch te vergroten. De maatregelen 
voor 1985 vormen hierop geen 
uitzondering. Ze betekenen voor de 
uitkeringsgerechtigden een koop-
krachtontwikkeling die varieert tussen 
+ 0,3 en -5,7%. Hierbij wordt wel 
verondersteld dat de prijzen zich 
volgend jaar zodanig ontwikkelen dat 
zij met 1,5% stijgen, hetgeen - z o 
vrees ik - een irreële veronderstelling 
is. 

Wij weten dat de huidige stijging 
van de prijzen 3,1% bedraagt. De 
OECD raamt voor 1985 een prijsstijging 
van 2,3%. Die afwijking van die 1,5 % 
prijsstijging zal ertoe leiden dat in 
1985 de koopkrachtontwikkeling van 
uitkeringstrekkers waarschijnlijk 
eerder onder het nulniveau terecht zal 
komen en zal variëren van 0,5% tot 
- 6,5%. De werknemers gaan er 
- afhankelijk van hun inkomen - 0 tot 
2% in koopkracht op vooruit, tenzij de 
voorgestelde maatregelen in de sfeer 
van de Ziektewet doorgaan. Dan zal 
de koopkracht van de werknemers in 
grote lijnen op peil blijven. 

Die verschillen zijn nogal fors. Zij 
vormen in veel opzichten een voortzet-
ting van het in de voorgaande jaren 

ingezette beleid. Sinds 1980 is de 
koopkracht van de minimumuitkerin-
gen ter zake van de bijstand, de AOW 
en de langdurig werklozen met ruim 
12 % teruggelopen. De koopkracht 
van de bovenminimale uitkeringen is 
in vele opzichten nog meerteruggelo-
pen. Dit verlies van koopkracht is 
vooral het gevolg van het feit dat 
sinds juni 1982 de wettelijk voorge-
schreven aanpassing van het mini-
mumloon en de daaraan gekoppelde 
uitkeringen niet of onvolledig is 
toegepast. 

Door het achterwege laten van de 
aanpassingen zijn de uitkeringsni-
veaus tussen juni 1982 en juni 1985 
met 8% minder gestegen dan nodig 
was geweest om de algemene 
loonontwikkeling bij te houden. Het 
zittende kabinet is ten volle verant-
woordelijk voor het achterblijven van 
het minimumloon en de uitkeringen 
bij de algemene loonontwikkeling en 
daarmee ook voor het leeuwedeel van 
het reële koopkrachtverlies dat deze 
groep inkomenstrekkers de afgelopen 
vier jaar te verwerken heeft gehad. 

Uit een oogpunt van rechtvaardig-
heid acht mijn fractie deze doorbreking 
van de parallelle inkomensontwikke-
ling onaanvaardbaar. De pijn van het 
'stapje terug' wordt onevenredig 
gelegd op de zwakste inkomensgroe-
pen. 

Los van de principiële onaanvaard-
baarheid is het verhelderend, te kijken 
naar de argumenten die van de zijde 
van het kabinet voor dit beleid 
worden aangegeven. Een prominent 
motief daarin is door Staatssecretaris 
De Graaf tijdens de UCV over het 
inkomensbeleid, in juni van dit jaar, 
uitgebreid toegelicht. Om een even-
wichtig beeld te krijgen, zo zegt de 
bewindsman in die UCV, moet ook 
worden gekeken naar de ontwikkeling 
in de jaren voor 1980. In die 
periode zouden minimumloon en 
uitkeringen in koopkracht belangrijk 
zijn vooruitgelopen op de andere 
inkomens. 

De verantwoordelijke minister heeft 
dit verhaal in zijn interview met NRC 
Handelsblad van 6 oktober jongstleden 
nog eens toegespitst. Het achterblijven 
van het minimumloon en uitkeringen 
is volgens de bewindsman 'een 
correctie op de ontwikkelingen in de 
tweede helft van de jaren zeventig 
toen de afstanden binnen het loonge-
bouw zeer verkleind zijn.' Ook de 
Financiële nota sociale zekerheid 1985 
bevat gegevens die tot de conclusie 
leiden dat de structurele vergroting 
van de afstand tussen minimumloon 
en uitkeringen enerzijds en de overige 
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inkomens anderzijds slechts een 
correctie is op de zogeheten nivellering 
van de jaren zeventig. 

Om deze opvatting op haar waar-
heidsgehalte te toetsen, is het goed 
om even stil te staan bij een discussie 
die in oktober 1981 in de SER is 
gevoerd over de wenselijkheid van 
een bijzondere verhoging van het 
wettelijk minimumloon. De conclusie 
van de SER is verdeeld - dat gebeurt 
wel vaker - in die zin dat een deel van 
het aantal leden een bijzondere 
verhoging van het minimumloon in 
1981 met 1,5% nodig acht, terwijl een 
ander deel meent dat zo'n verhoging, 
weliswaar uit de loonontwikkeling 
voortvloeit, maar uit economische 
overwegingen niet wenselijk is. 

Er bestaat in oktober 1981 binnen 
de SER géén verschil van opvatting 
over de analyse die uitwijst dat de 
ontwikkeling van het wettelijk mini-
mumloon in de periode daaraan 
voorafgaand, met name van oktober 
1976 tot oktober 1979, ongeveer in de 
pas loopt met de stijging van de 
ca.o.-lonen en iets is achtergebleven 
bij de ontwikkeling van de werkelijk 
verdiende lonen. Deze analyse, 
waaraan, zoals bekend, ook de 
werkgevers een aandeel hebben 
geleverd, geeft dus een totaal ander 
beeld dan de bewindslieden ons drie 
jaar later voorschotelen. 

De kern van het verschil tussen die 
twee plaatjes over wat er in de jaren 
zeventig is gebeurd met de inkomens 
is in de UCV over het inkomensbeleid, 
in juni, door de heer De Korte zeer 
helder uiteengezet. Hij sprak toen 
over de gebreken van de gebruikelijke 
inkomensplaatjes. Hij noemde een 
zestal redenen waaruit bleek dat die 
plaatjes niet deugden. De heer De 
Korte verzuimde echter, overigens om 
begrijpelijke redenen, de oncomforta-
bele conclusie uit dat verhaal te 
trekken. Die conclusie is, dat de 
koopkrachtvergelijkingen tussen 
uitkeringen en werknemersinkomens, 
zoals ze door het kabinet worden 
gepresenteerd, een systematische 
onderschatting weergeven van de 
werkelijke loonontwikkeling, zodat de 
uitkeringen daar tegenover er relatief 
gunstig uit te voorschijn komen. 

In die vergelijkingen laat men 
namelijk de incidentele loonstijging 
buiten beschouwing op grond van het 
technische argument dat deze 
moeilijk is toe te rekenen. Dat zal wel 
zo zijn, maar dit neemt niet weg dat 
grote groepen werknemers ieder jaar 
aan de hand van hun loonzakje of 
datgene wat zij op hun girorekening 

gestort krijgen, merken dat er als 
gevolg van incidentele loonstijgingen 
wat meer is. Dat 'meer' kan voortko-
men uit functieverhogingen, een 
hogere winstuitkering, een hogere 
dertiende maand, een betere reistijd-
vergoeding en noemt u maar op. 

Al deze componenten leiden ertoe 
dat de werknemersinkomens zich 
positiever ontwikkelen dan men op 
grond van de index van de regelings-
lonen, van de c.a.o.-lonen, exclusief 
het incidenteel, zou aannemen. 
Gemiddeld kan jaarlijks een percenta-
ge van ruim 1 van de stijging van de 
werkelijk verdiende lonen worden 
toegerekend aan dergelijk incidentele 
verhogingen. Voor de hogere lonen is 
dat wat meer, voor de lagere in het 
algemeen wat minder. 

Het genoemde SER-advies geeft 
ook een verhelderend overzicht van 
de verschillen die optreden als de 
incidentele looncomponent wel of 
niet wordt meegerekend. Uit de 
gegevens komt naar voren dat het 
wettelijk minimumloon in de periode 
1977 tot 1980 is toegenomen met 
6,4%. Dat getal vormt de basis voor 
de aanpassingen van de sociale 
uitkeringen. Het modale loon is in 
diezelfde periode exclusief het 
incidenteel met 2,9%, maar inclusief 
het incidenteel met 6,7% toegenomen. 

Deze cijfers laten twee dingen zien. 
Het eerste is dat het weglaten van de 
incidentele loonstijging aanzienlijk 
scheelt op de ontwikkeling van de 
werkelijk verdiende lonen, gemiddeld 
ongeveer 1 % per jaar. Als men 
werkelijk wil vergelijken wat mensen 
aan reëel beschikbaar inkomen 
hebben, dus wat uitkeringstrekkers en 
loontrekkers meer in hun loonzakje 
vinden, moet men bij de loontrekkers 
zeker het incidentele gedeelte betrek-
ken. 

Het tweede is dat de koopkracht van 
het minimumloon en de uitkeringen 
in de jaren 1977 tot 1980 bijna 
evenveel is toegenomen als de 
koopkracht van het modale inkomen 
en iets meer dan de inkomens 
rondom tweemaal modaal. Als er al 
van enige nivellering sprake is 
geweest, geldt deze alleen voor de 
minima met de inkomens in het 
traject van anderhalf maal modaal en 
hoger en niet voor de minima met de 
lagere inkomens. 

Voor een eerlijke vergelijking van 
datgene wat mensen meer of minder 
hebben te besteden, moeten naast het 
incidentele loon andere elementen in 
de discussie worden betrokken. 
Iedereen weet dat werknemers van 
hoog tot laag arbeidsvoorwaarden 

hebben die weliswaar niet direct in 
het loon tot uitdrukking komen, maar 
wel in geld waardeerbaar zijn. Ik denk 
aan werknemers van koffiebranderijen 
die een maandelijks pakket koffie en 
thee mee naar huis nemen. Ik denk 
aan managers die de auto van het 
bedrijf ook voor persoonlijke doel-
einden kunnen gebruiken. Ik denk aan 
leningen tegen lage rente en gratis 
reizen. Al deze secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn op geld waardeerbaar en 
zijn uit te drukken in een bepaalde 
beloning. 

Dergelijke secundaire arbeids-
voorwaarden zijn de werknemers 
graag gegund, hoewel zij in hoge 
functies hier en daar wat uitbundige 
vormen aannemen. Het gaat er echter 
om dat deze elementen in een eerlijke 
vergelijking tussen de besteedbare 
inkomens van werknemers en 
uitkeringsgerechtigden moeten 
worden betrokken. De verhalen die de 
regering herhaaldelijk naar buiten 
brengt over de geweldige nivellering 
van uitkeringen en inkomens in de 
jaren voor 1980, vallen niet in de 
categorie eerlijke vergelijkingen. 

Ik zou de heren echter onrecht 
doen, wanneer ik suggereer dat het 
verhaal van de nivellering in de jaren 
zeventig hun enige rechtvaardiging is. 
Een ander populair motief heeft 
betrekking op effecten van belonings-
verschillen en verschillen tussen 
uitkeringen en lonen op de mobiliteit 
en de arbeidsmotivatie van werkne-
mers. Ook dit motief heeft de minister 
nog eens geformuleerd in het al 
genoemde interview met NRC/Han-
delsblad van 6 oktober jongstleden. 

Hoewel men zich graag bedient van 
onschuldig klinkende formules, zoals 
het 'doorbreken van de verstarring' of 
het 'verbeteren van de werking van de 
arbeidsmarkt', komen de argumenta-
ties kortweg op twee stellingen neer. 
De eerste is dat grotere beloningsver-
schillen de motivatie van werknemers 
stimuleren om zich in te zetten voor 
een hogere functie, waarvoor meer 
opleiding wordt gevraagd, waardoor 
de doorstroming op de arbeidsmarkt 
wordt bevorderd. Het gaat om grotere 
mobiliteit van werknemers zowel in 
als tussen bedrijven. De tweede is dat 
grotere verschillen tussen lonen en 
uitkeringen het zoekgedrag van 
werklozen stimuleren, hun bereidheid 
tot het accepteren van een baan 
vergroten en hiermee een van de 
sleutels vormen tot vermindering van 
de werkloosheid. 

Deze twee stellingen vormen een 
rechtvaardiging voor vergroting van 
de verschillen in het traject tussen 

Tweede Kamer 
27 november 1984 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Bezitsvormingsfonds 1896 



Leijnse 

minimumloon en modaal, die nu 
netto rondom de vierhonderd gulden 
liggen. 

Nu doet zich de gelukkige omstan-
digheid voor dat in augustus jongstle-
den het eindrapport is verschenen 
van de ambtelijke projectgroep 
allocatiefunctie van inkomensverschil-
len, ingesteld door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Deze werkgroep heeft zo'n beetje al 
het onderzoek op dit terrein op een 
rijtje gezet en komt, kort gezegd, tot 
de conclusie dat voor geen van de 
twee genoemde stellingen ook maar 
een schijn van bewijs bestaat. 

Over de invloed van beloningsver-
schillen op de mobiliteit van de 
werknemers concludeert de project-
groep dat deze gering is, zeker in 
vergelijking met andere factoren. 
Verschuivingen in de structuur van de 
werkgelegenheid tussen sectoren 
hebben een veel belangrijkere invloed 
op het ontstaan van knelpunten op de 
arbeidsmarkt dan verschillen in 
beloningsverhoudingen. 

Over de veronderstelde invloed van 
verschillen tussen lonen en uitkeringen 
op de arbeidsbereidheid van werklozen 
is de conclusie van de projectgroep 
zonder meer vernietigend. De vraag 
of een werkloze al dan niet intensief 
naar een baan zoekt, hangt niet 
samen met de afstand tussen uitkerin-
gen en lonen. Onderzoek wijst uit dat 
50% van de herintreders uit werkloos-
heid werk accepteert tegen een lager 
loon dan in de vorige werksituatie 
werd verdiend. 

Van een aanmerkelijke verlaging 
van de uitkeringen, zoals voorzien in 
de stelselherziening sociale zekerheid, 
kan onder de huidige omstandigheden 
dan ook nauwelijks een arbeidsmarkt-
effect worden verwacht. 

Ik kom tot de conclusie dat ook deze 
motieven voor een vergroting van de 
inkomensverschillen en een relatieve 
verlaging van de uitkeringen de toets 
aan de feiten niet kunnen doorstaan. 
Arbeidsmarktoverwegingen kunnen 
niet een serieus argument zijn voor 
een inkomensbeleid zoals het wordt 
gevoerd. Het soort verbanden dat 
wordt gelegd, is aardig voor aan de 
bittertafel, maar in een serieuze 
politieke discussie hoort het niet 
thuis. De motieven deugen niet. Ik 
moet dan ook tot de conclusie komen 
dat het kabinet uit puur ideologische 
overwegingen de uitkeringen wil 
verlagen en de inkomensverschillen 
wil vergroten en dat het zijn macht 
gebruikt om dat te doen. Alle verhalen 
die daaromheen worden verteld, zijn 
ketelmuziek. 

Deze verdenking was in mijn fractie 
al eerder gerezen. Vorige week werd 
zij echter uit onverwachte hoek 
bevestigd bij de algemene beschou-
wingen in de Eerste Kamer. De 
minister-president heeft bij die 
gelegenheid zijn licht laten schijnen 
over het vraagstuk van de solidaire en 
rechtvaardige inkomensverhoudin-
gen. Hij acht het (ik citeer) op zijn 
zachtst gezegd niet to the point, te 
spreken over het aantasten van de 
positie van de allerzwaksten, zoals 
van vakbondszijde is gedaan, hoewel 
er wel veel koopkrachtachteruitgang 
is geweest. Belangrijker is echter dat 
het stelsel een zodanige ontwikkeling 
moet doormaken dat het de draag-
kracht van de economie niet te boven 
gaat. 

Als het sociale zekerheidsstelsel in 
die zin structureel gezond is, dan zou 
het wel eens verstandig kunnen zijn 
na te streven dat dit stelsel in zijn 
koopkracht eerst eens enige tijd zo 
behouden kan blijven. Dat zou 
intussen wel betekenen dat de 
bescheiden welvaartsgroei dan nog 
niet onmiddellijk ten goede komt aan 
het sociale zekerheidsgebouw, omdat 
het als het ware op de nullijn blijft. 
Het betekent materieel dat het voor 
kan komen, dat actieven in het 
algemeen zich iets sterker in hun 
inkomen ontwikkelen als er weer 
enige economische groei zou zijn. 
Aldus de minister-president! 

Mijnheer de Voorzitter! De minister-
president heeft in alle duidelijkheid 
uitgesproken dat een solidaire 
inkomensontwikkeling geen uitgangs-
punt is voor het kabinetsbeleid. Dit 
betekent in concreto dat het kabinet 
geenszins van plan is bij herstel van 
de groei, wanneer de financiële 
ruimte aanwezig is, terug te keren 
naar de gebruikelijke koppelingsme-
chanismen voor het minimumloon en 
de uitkeringen. 

Tot nu toe was de economische 
situatie of de betaalbaarheid van het 
stelsel nog een motief om de ontkop-
peling aanvaardbaar te maken voor 
het rechterdeel van deze Kamer. 
Vanaf heden is deze rechtvaardiging 
niet langer noodzakelijk. Ook als de 
welvaart weer groeit en als de 
werknemers hun reële inkomen weer 
zien toenemen, zit er voor de mini-
mumloners en uitkeringsgerechtigden 
op zijn best een handhaving van de 
koopkracht in het vat. Relatief, qua 
welvaartsniveau, blijven zij in die 
situatie achter bij de werkenden. 

De gedachte van een eerlijke, 
solidaire verdeling van de welvaarts-
groei wordt hiermee ten principale 

losgelaten. Voor dit kabinet bestaan 
de wettelijke aanpassingsmechanis-
men niet meer. Men zal van jaar tot 
jaar proberen de uitkeringen op peil te 
houden, maar men kan dat uiteraard 
niet garanderen. Het beginsel dat ook 
de uitkeringstrekker recht heeft op 
een evenredig aandeel in de welvaarts-
groei en dat zijn relatieve positie in de 
inkomensontwikkeling niet tot 
voorwerp van korte-termijnbeleid kan 
worden gemaakt, is definitief verlaten. 

De betekenis van de woorden van 
de minister-president is de pers en, 
naar ik aanneem, ook de Kamer niet 
ontgaan. Leden van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie hebben 
geen dag gewacht om te verklaren dat 
zij met belangstelling en met instem-
ming kennis hebben genomen van die 
woorden. Dat verbaast de leden van 
mijn fractie geenszins. Het verbaast 
ons wel dat het in de kring van het 
Christen Democratisch Appèl zo stil is 
gebleven. 

Alleen de heer Weijers heeft 
zaterdag in een radioprogramma 
aangegeven dat hij aan het loslaten 
van de welvaartsvastheid van de 
uitkeringen, zoals door de minister-
president is voorgesteld, niet toe is. 
Dat zou anders ook wel buitengewoon 
inconsequent zijn geweest van de 
heer Weijers. Het CDA heeft er 
immers keer op keer de nadruk op 
gelegd dat het het achterwege laten 
van de voorgeschreven aanpassingen 
slechts als een tijdelijke maatregel 
acceptabel acht. Deze tijdelijke 
ingrepen zouden de waarden van 
solidariteit en rechtvaardigheid, die in 
de welvaartsvaste koppeling zijn 
geconcretiseerd, op zichzelf onverlet 
laten. Echter, hoe tijdelijk is tijdelijk 
nog, nu de motieven voor dergelijke 
ingrepen zijn verdwenen? 

Het kan bij dit debat nog naar voren 
komen, bij voorbeeld tijdens de 
bijdrage van de fractie van het CDA 
aan dit debat. Ik wil echter nu reeds 
zeggen dat mijn fractie echter grote 
behoefte heeft aan duidelijkheid op 
dit punt. Wij hebben behoefte aan 
duidelijkheid over de opvatting van de 
CDA-fractie, duidelijkheid over de 
opvattingen die de minister-president 
heeft geformuleerd betreffende het 
loslaten van de welvaartsvaste 
koppeling en bijgevolg duidelijkheid 
over de vraag of bij een hernieuwde 
groei van het reële inkomen een 
evenredigetoename van de uitkerings-
niveaus via herstel van het aanpas-
singsmechanisme zal volgen. Afhanke-
lijk van het debat overweeg ik in 
tweede termijn, deze duidelijkheid via 
een motie te vragen. 
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Mijnheer de Voorzitter! Ter afsluiting 
van mijn opmerkingen over het 
inkomensbeleid wil ik nog kort even 
stilstaan bij een zeer interessant 
gedeelte uit de financiële nota sociale 
zekerheid. In paragraaf 8.2 van deze 
nota wordt een uitgebreide analyse 
gepresenteerd van de volume-ontwik-
keling in de sfeer van de sociale 
zekerheid op wat langere termijn, 
onder invloed van demografische 
factoren. Er wordt met name een 
verkenning gemaakt van de effecten 
van de vergrijzing op de omvang van 
de ouderdomsverzekering en de 
betaalbaarheid daarvan. De conclusies 
uit deze verkenning tonen mijns 
inziens heel duidelijk twee dingen 
aan. 

1. De vergrijzing en de ontwikkeling 
van de AOW komen pas in een reëel 
perspectief te staan als zij niet 
geïsoleerd bezien worden, maar in 
relatie tot het hele stelsel van sociale 
zekerheid. In dat perspectief kan de 
elders voorspelde aanzienlijke 
premieverhoging worden afgezet 
tegen premiedaling in andere verzeke-
ringen, zoals in de Algemene Kinder-
bijslagwet. 

2. In de analyse wordt iets heel 
opmerkelijks gezegd over de betaal-
baarheid van het stelsel. Tot het jaar 
2030 zal de gemiddelde groei van het 
nationaal inkomen van 0,7% per jaar 
voldoende zijn om de demografische 
ontwikkeling zonder stijging van de 
premiedruk te kunnen verwerken. 
Hierbij is geen veronderstelling 
gemaakt over de werkloosheid en de 
arbeidsongeschiktheid. 

Dit zou betekenen dat, als het 
volume van de werkloosheid belangrijk 
verlaagd kon worden tijdens die 
periode - hetgeen alleen al op grond 
van demografische ontwikkelingen in 
de loop van de jaren negentig niet 
onwaarschijnlijk is - de benodigde 
groei van het nationaal inkomen 
geringer zal zijn dan 0,7% per jaar. 
Groeit het nationaal inkomen echter 
sterker, dan kan de premiedruk 
omlaag. 

Nuchter bezien zou je uit de analyse 
de conclusie kunnen trekken dat het 
met de betaalbaarheid van het stelsel 
op lange termijn wel meevalt, tenzij 
wij vele jaren van negatieve groei 
tegemoet gaan, want dan komt het 
hele bouwsel van de verzorgingsstaat 
op losse schroeven te staan. Herstelt 
de groei zich echter op een bescheiden 
niveau van 1,5% a 2% per jaar, dan is 
dat ruimschoots voldoende om de 
sociale verzekeringen op het bestaan-
de peil te handhaven. Tegelijkertijd 

ïoet dan wel de vraag worden 
gesteld of pessimistische verwachtin-
gen over de betaalbaarheid op lange 
termijn niet een belangrijk motief zijn 
geweest voor de drastische ingrepen 
die nu in het stelsel worden gepleegd. 

Ik stel deze vragen niet om een 
uitgebreide discussie uit te lokken. 
Mijn fractie heeft verleden week een 
voorstel inzake de stelselherziening in 
de openbaarheid gebracht dat betere 
en langduriger uitkeringen garandeert 
dan het kabinet vanaf 1985 te bieden 
heeft. De totale kosten van dit voorstel 
zijn 2 mld. hoger dan de variant van 
het kabinet. De meest gemakzuchtige 
critici hebben op grond daarvan al 
'onbetaalbaar' geroepen. Ik wil er op 
wijzen dat het in de financiële nota 
geschetste toekomstperspectief 
voldoende aanleiding geeft tot een 
bezinning op de vraag of men in zijn 
bezuinigingswoede niet wat al te ver 
gaat. Ook een stelsel dat 2 mld. 
duurder is, zou de tand des tijds wel 
eens glansrijk kunnen doorstaan. 

Mijnheer de Voorzitter, op het 
terrein van inkomens en werkgelegen-
heid is de positie van werknemers de 
laatste jaren bepaald niet rooskleurig 
te noemen. Het vooruitgangsoptimis-
me van de jaren zestig en zeventig 
heeft plaatsgemaakt voor een diep-
gaande onzekerheid over het behoud 
van de arbeidsplaats en de hoogte 
van het inkomen. In de jaren zeventig 
was het een goed gebruik een beleid 
van gematigde loonontwikkeling te 
flankeren met maatregelen op het 
terrein van het sociaal beleid, de 
medezeggenschap en de immateriële 
arbeidsvoorwaarden. De vakbeweging 
heeft in die periode herhaaldelijk 
aangegeven welke verbeteringen in 
deze sfeer zij conditioneel achtte aan 
gematigde loonontwikkeling. Vooral 
het kabinet-Den Uyl heeft ter zake een 
duidelijk beleid gevoerd. 

Als in de huidige situatie iets opvalt, 
dan is het wel het ontbreken van een 
flankerend sociaal beleid. In plaats 
van het zoeken van wegen om de 
verzwakte positie van werknemers in 
de arbeidssituatie te schragen, kiest 
het kabinet op een aantal punten voor 
een verdere verzwakking van die 
positie. 

Ik noem enkele voorbeelden. De 
Arbeidsomstandighedenwet, die in 
1980 is ingevoerd, wordt nu reeds 
onderworpen aan een grondige 
screening in het kader van de 
deregulering. De commissie-Geelhoed 
heeft een aantal ingrijpende wijzigings-
voorstellen gedaan ten aanzien van 
kernpunten van de wet, zoals de 
verantwoordelijkheid van de werkge-

vervoor het welzijn van de werknemer 
in de arbeidssituatie. Wij weten dat de 
bewindslieden zich op een aantal 
punten effectief tegen deze voorstellen 
van de commissie-Geelhoed hebben 
verzet, waarvoor hulde. 

De Kamer heeft echter te maken 
met hetgeen het kabinet wel aan ons 
doet toekomen en dat bevat nog 
voldoende beperkingen en afzwakkin-
gen om te kunnen spreken van een 
essentiële afwijking van de geest van 
de wet. Ik noem het schrappen van de 
verplichting voor de werkgever om 
een Arbodienst in te stellen, waarin 
de verschillende ondersteunende 
disciplines zijn geïntegreerd. Ik noem 
het achterwege laten van de verplich-
ting tot registratie van bijna-ongeval-
len, die een belangrijk instrument zou 
kunnen zijn bij de ongevallenpreventie. 
Ik noem ook de verruiming van de 
mogelijkheid om geestdodende en 
kort-cyclische arbeid te laten voortbe-
staan als elementen die leiden tot een 
aanzienlijke afzwakking van de 
essentie van de wet. 

Van de zijde van FNV en CNV is 
erop gewezen dat dergelijke wijzigin-
gen, gevoegd bij de trage voortgang 
van verdere invoering, een klimaat 
van onzekerheid hebben geschapen 
rondom de Arbeidsomstandigheden-
wet. Ik voeg daaraan toe dat de 
ontwikkeling van het apparaat van de 
arbeidsinspectie de perspectieven 
evenzeer weinig hoopvol maakt. In 
het perspectief van de waarlijk niet 
geringe taken die de arbeidsinspectie 
in het kader van de Arbowet moet 
gaan uitvoeren is de stagnatie in de 
bezetting van de dienst een wezenlijke 
belemmering voor de effectieve 
vormgeving van de wet in de praktijk. 

Mijn fractie heeft met vreugde 
ervan kennis genomen dat naar de 
praktische instrumenten van het 
arbobeleid in de werksituatie een 
ondersteunend onderzoek zal worden 
gedaan. Zij moet echter tevens 
constateren dat, als de arbeidsinspec-
tie om te beginnen niet op de beno-
digde sterkte wordt gebracht, de 
vraag rijst of de bedrijfsinterne 
instrumenten wel een reële kans 
zullen krijgen. Ik overweeg om samen 
met de heer Poppe om die reden in 
tweede termijn een motie aan de 
Kamer voor te leggen, waarin de 
regering wordt gevraagd ten aanzien 
van de arbeidsinspectie een ruimer 
personeelsbeleid te voeren. 

Een ander voorbeeld is de mogelijk-
heid van een wettelijk voorschrift ten 
aanzien van de maximale geluidspro-
duktie van machines op de werkplek. 
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Dit onderwerp is voor de gezondheid 
van grote groepen werknemers in de 
industrie van doorslaggevend belang. 
Doofheid en andere gehoorstoornis-
sen komen vooral bij oudere industrië-
le werknemers veelvuldig voor. Al 
jaren geleden is daarover een advies 
aan de SER gevraagd om tot opname 
te komen van een maximumnorm van 
80 decibel in de Arbeidsomstandighe-
denwet. Begin dit jaar heeft de SER 
laten weten, de instelling van zo'n 
grens toe te juichen maar het niet 
eens te kunnen worden over de 
hoogte ervan. De vakbeweging wil 80 
decibel als plafond vaststellen, terwijl 
de werkgeversorganisaties willen 
wachten op een EG-richtlijn ter zake. 

Wat doet het kabinet? Neemt het 
zijn eigen verantwoordelijkheid? Wel 
nee, het kabinet constateert dat die 
EG-richtlijn er waarschijnlijk voorlopig 
niet zal komen en dat in het licht van 
het verdeelde SER-advies de uitwer-
king van beleid nog geruime tijd zal 
vergen. Het lijkt mij dat deze opstelling 
niet in overeenstemming is met de 
ernst van de problemen. Eenterughou-
dend beleid kan goed zijn, maar het 
kan niet worden gerechtvaardigd met 
een vage verwijzing naar een verdeeld 
SER-advies als de gezondheid van 
grote groepen werknemers in het 
geding is. Mijn fractie acht het 
daarom belangrijk dat op dit punt 
door de Kamer een uitspraak wordt 
gedaan. Zij overweegt de indiening 
van een motie in tweede termijn. 

Een ander voorbeeld dat symptoma-
tisch is voor de wijze waarop het 
kabinet met de belangen van de 
werknemers omgaat is het wets-
ontwerp vakbondswerk in de onderne-
ming. Dit wetsontwerp doet niet meer 
dan vakbondskaderleden bij hun 
belangenbehartigende activiteiten 
enkele faciliteiten en enige rechtsbe-
scherming bieden. Zij worden daarmee 
op gelijke voet behandeld met 
ondememingsraadleden. Dat is alles. 
Het kabinet heeft de parlementaire 
behandeling van het wetsontwerp 
onderbroken en voor een aantal jaren 
opgeschort met de volgende argumen-
tatie. 

Na 1981 zou er geen groei meer zijn 
in het aantal ca.o."bepalingen ter zake 
van het vakbondswerk. De Stichting 
van de Arbeid zou dus via aanbevelin-
gen moeten proberen te stimuleren 
dat er weer meer ca.o.'bepalingen op 
dat punt komen en pas daarna zou er 
ruimte kunnen zijn voor een wettelijke 
regeling. 

Deze argumentatie lijkt 'op z'n 
zachtst gezegd niet helemaal to the 

point', om een bekend Nederlander te 
citeren. In 1981 viel bijna drie 
kwart van de werknemers onder een 
ca.o. waarin bepalingen over het 
vakbondswerk zijn opgenomen. In 
een aantal sectoren stagneert de 
ontwikkeling sindsdien. Om nu aan de 
bestaande ca.o."bepalingen een 
wettelijk fundament te geven en om 
de verdere groei te bevorderen in de 
andere sectoren, levertde aanvaarding 
van het wetsontwerp ons een nuttig 
instrument op. Mijn fractie acht het 
daarom van groot belang dat de 
behandeling van het wetsontwerp ten 
spoedigste wordt hervat en overweegt 
in tweede instantie een motie van 
deze strekking in te dienen. 

Ik heb drie voorbeelden genoemd, 
maar er zijn er meer, zoals het 
klachtrecht voor individuele werkne-
mers, de verplichting tot inschakeling 
van gehandicapte werknemers, de 
invloed van werknemers op de 
samenstelling van raden van commis-
sarissen. Dit soort voorbeelden 
markeren het ontbreken van flanke-
rend beleid op sociaal terrein. Het 
kabinet laat op deze wijze zien geen 
boodschap te hebben aan de positie 
van werknemers in de arbeidssituatie. 

Op deze wijze zal het niet meevallen 
om de doelstelling te realiseren die de 
minister in de filosofische inleiding op 
de memorie van toelichting als volgt 
formuleert: 'Ik acht volwaardige 
participatie van alle betrokkenen bij 
de vernieuwingen van het arbeidsbe-
stel een wezenlijk element van 
vormgeving van de verzorgingsmaat-
schappij van morgen'. Dat wordt op 
deze manier een volwaardige partici-
patie zonder een afdoende arbeidsbe-
scherming, zonder ruimte voor 
belangenbehartiging door de vakorga-
nisaties en onder een oorverdovend 
lawaai van de aanwezige machines. 
Dat de vakbeweging op zo'n vorm van 
participatie niet intekent, mag ons niet 
verwonderen. 

Ondanks de uitgebreide bespiegelin-
gen over de toekomst van de verzor-
gingsmaatschappij in de aanhef van 
de memorie van toelichting, mis ik 
node in de bijdrage van de bewinds-
lieden een samenhangende visie over 
de toekomst van het arbeidsbestel. 
Het is hier niet de plaats om deze 
veranderingen in den brede te 
analyseren. Ik zal dat dus achterwege 
laten. Het is echter van belang dat een 
aantal belangrijke trends in het 
arbeidsbestel, zoals de groeiende 
arbeidsparticipatie van vrouwen, de 
groeiende groep huishoudens 
waarin meerdere personen buitenshuis 
arbeid verrichten, de toenemende 

behoefte aan om-, her- en bijscholing 
en de organisatorische verwerking van 
de arbeidsduurverkorting voor functies 
waarbij dat niet per dag of per week 
geregeld kan worden, in ogenschouw 
worden genomen om te bezien welke 
behoeften zich op deze terreinen 
ontwikkelen binnen het arbeidsbestel. 

Er is behoefte aan sociale innovatie 
die de economische herstructurering 
en de technologische innovatie kan 
flankeren. Ik mis in de kabinetsvoor-
stellen een mening over deze sociale 
innovatie. Ik mis het idee dat er op dit 
terrein een ingrijpend beleid moet 
worden gevoerd. Ik zie vooral dat het 
beleid ten aanzien van een aantal 
aspecten ervan, zoals deeltijdarbeid, 
ouderschapsverlof, educatief verlof en 
volwasseneneducatie op zijn best 
terughoudend is. 

Ik nodig de bewindslieden uit op dit 
terrein een samenhangend beleid te 
formuleren. Ik sluit mij op dit punt aan 
bij de motie van mevrouw Groenman 
die gisteren tijdens de UCV is inge-
diend. Voorts dring ik er sterk op aan 
dat op de genoemde concrete beleids-
terreinen meer voortgang wordt 
gemaakt. Het begrip 'no nonsense' is 
bij deze beleidsterreinen op zijn 
plaats. Er moeten voorstellen komen 
die werkelijk hout snijden. 

Ter zake van het remigratiebeleid 
heeft mijn fractie de laatste jaren 
herhaaldelijk aangedrongen op een 
verantwoorde aanpak. De minimale 
voorstellen uit de minderhedennota 
zijn door de Kamer als onvoldoende 
gekwalificeerd. De staatssecretaris 
erkende dat en kondigde nieuwe 
voorstellen aan. Deze voorstellen zijn 
op dit moment nog niet bekend. 
Moeten wij veronderstellen dat de 
staatssecretaris met een riante kamer-
meerderheid achter zich de barrières 
in het kabinet niet heeft kunnen 
overwinnen? Kan de staatssecretaris 
duidelijk maken welke barrières het 
zijn en op welke wijze zij wellicht 
overwonnen kunnen worden? In 
afwachting van de toegezegde nieuwe 
beleidsvoorstellen kan mijn fractie 
uiteraard niet akkoord gaan met de 
definitieve eliminatie van de terugkeer-
projecten. Daarom continueren wi j 
een amendement dat vorig jaar te 
zamen met het CDA is ingediend en 
waarin de budgettaire ruimte voor de 
continuering van de terugkeerprojec 
ten wordt gereserveerd. 

Ter zake van de BKR constateren wij 
eveneens dat de bewindslieden een 
voorschot nemen op een debat dat in 
deze Kamer nog moet plaatsvinden 
naar aanleiding van een motie van het 
CDA die door ons is ondersteund. Ik 
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doel hierbij op het toegezegde debat 
over het eindrapport inzake de 
evaluatiestudie dat voor 1 januari 
1985 is aangekondigd. Vooruitlopend 
daarop is de begrotingspost voor de 
BKR teruggebracht tot f 63 min. Het 
spreekt vanzelf dat mijn fractie zich 
van die terugbrenging distancieert en 
zich de vrijheid voorbehoudt om in 
het debat over de evaluatiestudie 
hierop terug te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Een waar 
betoog loopt altijd rond. Ik zal mijn 
beschouwing dan ook proberen te 
eindigen op het punt waar ik ben 
begonnen, namelijk bij de noodzake-
lijke wisselwerking tussen het over-
heidsbeleid en het overleg met de 
belangrijkste maatschappelijke 
organisaties. In de UCV over het 
inkomensbeleid in juni van dit jaar 
heeft mijn fractiegenoot de heer 
Buurmeijer opgemerkt, dat de 
centrale overheid als verdedigster van 
de zwakkeren de grootste belangheb-
bende is bij een centraal akkoord 
tussen werkgevers en werknemers. 

Hij baseerde op die stelling een 
pleidooi voor een actieve inzet van de 
regering om te komen tot tripartiet 
overleg, gericht op de totstandkoming 
van een meerjarig centraal akkoord, 
betreffende arbeidsduurverkorting en 
herverdeling van arbeid, waarin de 
overheid als contractpartner zal 
optreden. In de beantwoording van 
dit pleidooi merkt de minister op, 
'dat het inderdaad wenselijk zou zijn 
als wij in overleg met de sociale 
partners konden komen tot meerjaren-
afspraken, berustend op meerjaren-
plannen, met een voortrollend 
karakter', om vervolgens aan te 
geven, dat het natuurlijk niet makkelijk 
is om aan te geven wat wel en wat 
niet voor een aantal jaren kan worden 
vastgelegd. Dat bezwaar wordt 
daarop door de heer Gerritse van het 
CDA gerelativeerd met de opmerking 
dat meerjarenplannen uiteraard, 
naarmate de tijd verstrijkt, vager van 
karakter worden. Aanpassingen 
vinden echter jaarlijks plaats. 

Ik constateer, dat er in de vroege 
zomer een duidelijke kamermeerder-
heid bestond voor tripartiet overleg 
voor meerjarenafspraken over 
herverdeling van arbeid en voor een 
actieve opstelling van de regering om 
deze afspraken tot stand te brengen. 
Ik constateer ook dat de minister zich 
gaarne bij die meerderheid aansloot. 
Vervolgens is er echter niets van dien 
aard gebeurd. Het kabinet heeft in de 
zomer geen initiatieven genomen in 
de richting van de werkgevers en 

werknemers. Het kabinet heeft geen 
ideeën geformuleerd over een 
verdere herverdeling van arbeid en de 
randvoorwaarden die daarvoor 
ingevuld moeten worden. 

Men heeft het reguliere najaarsover-
leg op 19 oktober afgewacht om een 
volstrekt steriele discussie te voeren 
met werkgevers en werknemers. In dit 
overleg heeft het kabinet zijn inbreng 
beperkt tot een afscherming van 
inkomenspolitieke en sociale zeker-
heidsvragen. Een herhaald aanbod 
van vakbondszijde om de koopkracht-
verliezen gelijker te verdelen tussen 
actieven en niet-actieven is volkomen 
genegeerd. Het overleg is mislukt en 
dat is geen wonder! Een kabinet dat 
zegt dat herverdeling van arbeid als 
één van zijn hoofddoelstellingen moet 
worden gekenmerkt, is niet bereid 
gebleken de meest eenvoudige 
beleidsinitiatieven in die richting te 
nemen. 

Ik meen dat de recente ontwikkelin-
gen rond het centraal overleg, in het 
bijzonder de weigering van de 
werkgeversorganisaties om tot nieuw 
overleg te komen, in belangrijke mate 
hun oorzaken vinden in de opstelling 
van het kabinet. De minister draagt 
hiervoor weliswaar geen formele 
maar toch zeker een belangrijke 
morele verantwoordelijkheid. Het 
proces heeft een gevaarlijke wending 
genomen. Indien er geen centraal 
overleg komt en afspraken voor de 
middellange termijn uitblijven, dan is 
er een aanzienlijke kans dat de trend 
voor zeer moeizame c.a.o.-onderhan-
delingen in de bedrijfstak is ingezet. 
De werkgevers zullen zich gesterkt 
achten in pogingen de verdere 
algemene arbeidsduurverkorting op 
de lange baan te schuiven, of zij 
zullen opnieuw het maximum aan 
rendementsherstel en het minimum 
aan herbezetting trachten te realiseren. 
Het proces van herverdeling van 
arbeid door algemene arbeidsduurver-
korting is daarmee in een kritieke fase 
gekomen. De kans is aanzienlijk dat 
wij in de komende maanden het 
voorlopig einde van dit proces 
moeten constateren. De Kamer rest 
dan nog een discussie over de 
schuldvraag of een overweging van 
wettelijke ingrepen, waaraan niemand, 
zeker niet in mijn fractie, de voorkeur 
geeft. 

Ik meen, dat in dit licht de Kamer 
haar verantwoordelijkheid zal moeten 
nemen. De eenstemmigheid waarmee 
in juni om meerjarenoverleg werd 
gevraagd, zou met meer kracht 
herhaald moeten worden. De fracties 
van de PvdA en het CDA hebben in de 

uitgebreide commissievergadering 
over het werkgelegenheidsbeleid 
gisteren reeds aangedrongen op 
initiatieven van de regering. De 
minister heeft hierop een ontwijkend 
antwoord gegeven. 

Mijn fractie wil daarom in dit debat 
een duidelijke uitspraak van de Kamer 
vragen, waarin de regering met klem 
wordt uitgenodigd tripartiet overleg 
tot stand te brengen met het doel een 
meerjarenafspraak te realiseren ten 
aanzien van herverdeling van arbeid. 
Ter stimulering van dit overleg zou de 
minister een nota van uitgangspunten 
moeten voorleggen aan de overleg-
partners waarin de opvattingen van 
de regering over de belangrijkste 
elementen van de ontwikkeling zijn 
neergelegd. 

Met name zouden hierbij aan de 
orde moeten komen het gewenste 
tempo van de arbeidsduurverkorting, 
de doelstellingen in globale zin in 
1986 en 1990, de mogelijke ontwikke-
ling van premie- en belastingdruk en 
de mogelijke koopkrachteffecten 
alsmede de na te streven herbezetting. 
Geen blauwdrukken, geen keiharde 
garanties, daarover praat niemand, 
maar opvattingen waarover een 
discussie met werkgevers en werkne-
mers op een eerlijke manier mogelijk 
is. Opdat bij alle onzekerheden over 
de toekomst aan alle betrokken 
partijen het vertrouwen kan worden 
gegeven dat zij bij voortzetting van 
het proces geen onaanvaardbare 
risico's lopen en opdat een intentie-
overeenkomst over verdere algemene 
arbeidsduurverkorting tot stand kan 
komen. Ten besluite van mijn betoog 
leg ik u, mijnheer de Voorzitter, mede 
namens mijn fractiegenoot Moor 
graag een motie van die strekking 
voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Leijnse 
en Moor wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het proces van 
arbeidsduurverkorting en herverdeling 
van arbeid een onmisbare voorwaarde 
is voor economisch herstel en 
terugdringing van de werkloosheid; 

overwegende, dat de resultaten van 
het overleg tussen de werkgevers- en 
werknemersorganisaties op verschil-
lende niveaus een cruciale factor zijn 
in de voortgang van dit proces; 

Tweede Kamer 
27 november 1984 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Bezitsvormingsfonds 1900 



Voorzitter 

constaterende, dat het bi-partite 
overleg in de Stichting van de Arbeid 
op dit punt lijkt te stagneren; 

verzoekt de regering met klem: 
a. op zeer korte termijn tri-partite 
overleg te openen met de centrale 
werkgevers- en werknemersorganisa-
ties over de voortgang van algemene 
arbeidsduurverkorting in de komende 
jaren; 
b. ten behoeve van dit overleg inzicht 
te verschaffen in haar opvattingen ter 
zake van het tempo van dit proces, de 
doeleinden op middellange termijn en 
de gewenste ontwikkeling van 
koopkracht en belasting- en premie-
druk gedurende de periode tot 1990, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 46 (18 600-XV). 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wens 
collega Leijnse van harte geluk met 
zijn maidenspeech. Het was een 
speech die uitdaagde tot interruptie. 
Helaas, mocht dat nog niet. Het 
belooft in ieder geval wat goeds. 

De begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid ligt nu voor ons. 
Het is een begroting met zeer substan-
tiële beleidsvoornemens. Grotendeels 
worden die in andere debatten dan 
vandaag behandeld, parallel soms 
aan de begrotingsbehandeling. Voor 
de problematiek ten aanzien van de 
echte minima voor 1985 - een politiek 
heet hangijzer en een zeer belangrijk 
politiek probleem - is bij de algemene 
politieke beschouwingen een 
oplossing gevonden, mede door de 
indiening van de motie van mijn 
fractievoorzitter De Vries. Ook hebben 
wij toen gezamenlijk de bevriezing 
van de kinderbijslag niet geaccepteerd 
in de Kamer. 

Er is ook een principiële discussie-
bijdrage geweest tijdens de algemene 
politieke beschouwingen ten aanzien 
van de financiële en sociaal-economi-
sche politiek, het gehele beleid en de 
problematiek inzake de verzorgings-
staat. Wij hebben kort geleden een 
UCV over het emancipatiebeleid 
gehad. Gisteren hebben wij gediscus-
sieerd over het arbeidsmarktbeleid, 
het arbeidsvoorzieningenbeleid, de 
jeugdwerkplannen, het derde spoor, 
etc. 

Dat beleid heeft voor ons een hoge 
prioriteit. Dan zijn er ook nog wetten 
apart te behandelen. Heden hebben 

wij de kortingen op de uitkeringsper-
centages met betrekking tot de WW, 
WWV en WAO aanvaard. Wij hebben 
voor ons liggen het voorstel inzake de 
gelijkberechtiging in de WWV en in de 
AOW. Wij hebben geaccepteerd het 
buiten de bijstand houden van 
werkloze werknemers boven de 50 
jaar, een zaak waarvoor wij ons 
verleden jaar sterk maakten. 

Toch is de begrotingsbehandeling 
geen mosterd na de maaltijd. Zij is het 
onmisbare cement tussen al die 
afzonderlijke debatten en behandelin-
gen. 

Wij zijn gelukkig met de analyse en 
de visie die de bewindslieden ontvou-
wen in het eerste hoofdstuk van hun 
begroting. De problemen van de 
verzorgingsstaat staan daar centraal 
Ondanks noodzakelijke beleidswijzi-
ging houden de bewindslieden twee 
belangrijke doelstellingen overeind, 
doelstellingen waarvoor de overheid 
ook naar onze mening zeer verant-
woordelijk blijft. Ik doel op het 
realiseren van materiële bestaansze-
kerheid voor de burgers en het 
bevorderen van sociaal welzijn. Wij 
onderstrepen die twee doelstellingen 
en ondersteunen ze ook. 

Het gaat ook naar onze mening om 
zorgvuldig solidair beleid voor nu en 
voor morgen. Dat betekent geen 
afbraak van de verzorgingsstaat, zo 
hebben wij bij de algemene beschou-
wingen gezegd, maareen ontwikkeling 
naar een verzorgingsmaatschappij. 
Het gaat om het behoud van het 
belangrijke systeem van de verzor-
gingsmaatschappij, met onder andere 
de voorziening van de sociale zeker-
heid. 

Wel moet herschikking van prioritei-
ten plaatsvinden op weg naar een 
houdbare en stabiele verzorgings-
maatschappij. Dat gaat met moeite 
maar het is wel de moeite waard. Wij 
zullen het aanpassingsvermogen van 
onze maatschappij als verzorgings-
maatschappij moeten vergroten, 
zonder daarbij de sociale dimensie te 
verliezen. Dat is een kunst en een 
opgave. Het betekent een principiële 
koerswijziging na tientallen jaren 
welvaart-ontwikkeling en vooruit-
gangsgeloof, een koerswijziging die 
nu is ingezet. Dat gaat krakend, soms 
kreunend, af en toe met hartzeer. 
Toch zien wi j dit alles als noodzakelijk. 
Wij geloven dat er zo perspectief komt 
op een crisisbestendige verzorgings-
maatschappij. 

Het kabinet wordt door ons op deze 
weg gesteund, zij het dat wij af en toe 
menen het kabinet te moeten bijsturen. 

Het is ons te doen om het verschaffen 
van bestaanszekerheid en het bevor-
deren van sociaal welzijn. Daarbij 
behoren begrippen als solidariteit, het 
kiezen voor kwetsbaren en instaan 
voor elkaar, recht en gerechtigheid, 
juist ook voor alle categorieën die het 
niet zo gemakkelijk hebben en zo 
gemakkelijk langs de zijlijn komen te 
staan. 

Het gaat om participatie, om 
verantwoordelijk kunnen zijn en om 
een houdbare samenleving. Een zeer 
belangrijk instrument daarbij is het 
kunnen bieden van arbeid voor een 
ieder die kan en wil werken. 

Er is een reële, onverbrekelijke 
samenhang tussen de drie sporen van 
het beleid dat het kabinet in gang 
heeft gezet en dat wij ook steunen. 
Bezuinigingen mogen slechts plaats-
vinden als zij maatschappelijk te 
verdedigen zijn. Dat kan alleen als 
daadwerkelijk in het derde spoor 
maatregelen worden geconcretiseerd. 

Wij willen de drie bewindslieden 
een paar trefwoorden meegeven en 
op het hart binden. Naar onze mening 
heeft het beleid nu allereerst behoefte 
aan rust, in combinatie met actie, aan 
duidelijkheid en evenwicht. 

Er is behoefte aan rust. Er zijn zeer 
veel ingrijpende maatregelen geno-
men, vooral in de sfeer van de sociale 
zekerheid. Het zou een goede zaak zijn 
als er nu rust zou kunnen komen op 
dit front. Wij zien na 1985 echt geen 
grote bezuinigingsmogelijkheden 
meer in de sector van de sociale 
zekerheid. Ook rust op het inkomens-
front! Als het kan moet een zodanig 
beleid worden gevoerd, dat verdiende 
inkomens zodanig kunnen zijn, dat 
men bereid is en kan zijn om ook te 
komen tot reële arbeidstijdverkorting. 
Dat betekent dus rust in combinatie 
met grote actie op het front van de 
werkgelegenheid. 

De heer De Korte (VVD): Mevrouw 
Kraaijeveld zegt: rust op het punt van 
de sociale zekerheid en met betrekking 
tot de ombuigingen aldaar. Betekent 
dit dat het regeerakkoord door haar 
op dat punt wordt verlaten? Betekent 
dit dat zij ook de stelselwijziging 
volgend jaar niet meer wil doen 
plaatsvinden? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Zeker wel. Wij hebben vandaag echter 
voor 1985 maatregelen genomen 
waardoor de uitkeringen in een aantal 
sectoren behoorlijk worden gekort. 
Daarna komen wi j bij de stelselwijzi-
ging. Ik spreek nu een zin uit die mijn 
fractievoorzitter al bij de algemene 
politieke beschouwingen heeft 
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uitgesproken. Dit betekent niet dat wij 
niets meer kunnen bedenken, maar 
wij zien toch geen grote bezuinigings-
mogelijkheden meer na 1985 in de 
sector van de sociale zekerheid. 

De heer De Korte (VVD): Mag ik u er 
dan op wijzen dat er krachtens het 
regeerakkoord nog altijd een taakstel-
ling is van 2 miljard? Dat zult u toch 
met mij eens zijn. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters CDA): 
Wij hebben het nu over de begroting 
voor 1985. 

De heer De Korte (VVD): Maar ik heb 
het over de taakstelling in het regeer-
akkoord voor 1986. Zoals mevrouw 
Kraaijeveld weet, hebben wij een 
taakstelling van 2 miljard voor de 
sociale zekerheid in 1984, in 1985 en 
in 1986. Daar is zelfs iets bovenop 
gekomen, omdat er tegenvallers, 
overschrijdingen en dergelijke waren, 
waardoor een extra taakstelling nodig 
was. Als zij nu de indruk geeft dat er 
voor 1986 eigenlijk geen ruimte meer 
is, dan vergeet zij dat er nog een 
regeerakkoord is dat slaat op het jaar 
1986. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Natuurlijk hebben wij voor 1986 onze 
verantwoordelijkheid te kennen. Onze 
uitgangsstelling is dat er in het kader 
van de sociale zekerheid grote 
bezuinigingen zijn doorgevoerd. 
Misschien kunnen wij nog wel iets 
bedenken, in het kader van de 
stelselwijziging of los daarvan. Ik ben 
benieuwd wat het kabinet zelf daarvan 
vindt op het moment dat het er weer 
voor staat. Wij vinden op dit moment 
dat de grote ingrijpende beslissingen 
die wij nu hebben genomen niet meer 
door grote bezuinigingsmogelijkheden 
gevolgd kunnen worden na 1985. Wij 
hebhen er geen duidelijk idee over 
hoe dat zou kunnen. 

De heer De Korte (VVD): Mevrouw 
Kraaijeveld zegt dus: die doelstelling 
van het regeerakkoord moeten wij 
waar maken, daar staan wij voor, 
maar het is wel erg moeilijk daarvoor 
de juiste bezuinigingen te vinden. 
Moet ik haar zo verstaan? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De heer De Korte moet mij maar 
verstaan zoals hij mij verstaat. In de 
sociale zekerheid zijn naar onze 
mening weinig grote, ingrijpende 
bezuinigingsmogelijkheden meer. 
Verder moeten wij zien waarmee het 
kabinet dan komt. 

De heer De Korte (VVD): Mevrouw 
Kraaijeveld wil dus geen antwoord 

geven op de vraag - het is toch een 
heel legitieme vraag, want zij is ook 
gebonden aan dat regeerakkoord - of 
zij de taakstelling van het regeerak-
koord als normaal accepteert? Daar 
moet zij wel even duidelijk over zijn, 
want anders brengt zij nogal wat in 
het geding. Wij moeten daarover wel 
helderheid hebben. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De heer De Korte is bij de algemene 
politieke beschouwingen toch niet zo 
geschrokken van deze uitspraak. 

De heer De Korte (VVD): Toen heb ik 
hem ook niet zo gehoord. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Dan zou ik er de Handelingen maar 
eens op naslaan. 

De heer Leijnse (PvdA): Ik hoorde 
mevrouw Kraaijeveld dus zeggen: Ik 
zie, ondanks het feit dat in het regeer-
akkoord iets daarover is gezegd, na 
1985 geen ruimte meer voor ingrijpen-
de bezuinigingen in de sociale 
zekerheid? Zij heeft dat vier keer 
gezegd, dat was voor mij voldoende 
om het te registreren. Kan zij aangeven 
waarom zij die ruimte niet meer ziet? 
Het regeerakkoord dateert van drie 
jaar terug. Het is denkbaar dat de 
situatie in die tussentijd zo veranderd 
is dat zij daaraan een aantal argumen-
ten ontleent om te zeggen dat er na 
1985 geen ruimte meer is. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Wij hebben in voorgaande jaren een 
generale korting op de uitkeringen 
geaccepteerd. Wij hebben nogal wat 
gedaan op dat punt. Wij staan ook nu 
weer voor een bevriezing. Wij hebben 
op dit moment echter geen idee waar 
heel ingrijpende maatregelen in het 
kader van het stelsel als zodanig, die 
grote bezuinigingen moeten opleve-
ren, vandaan moeten komen. Dat 
spreken wij dan ook als een realiteit 
uit. 

De heer Leijnse (PvdA): U legt dus 
een verband met de cumulatie van 
maatregelen, die de afgelopen tijd 
heeft plaatsgevonden? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Wij hebben inderdaad tot nu toe 
nogal wat pijnlijke maatregelen 
moeten nemen in het kader van de 
sociale zekerheid. 

De heer Leijnse (PvdA): U verwacht 
dat in 1985 de grens wel bereikt is? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De grens is voorlopig bereikt wat 
betreft zulke ingrijpende maatregelen 
als bij voorbeeld de korting op de 
uitkeringen. 

De heer De Korte (VVD): Nu moet ik 
toch even persisteren. Als mevrouw 
Kraaijeveld doelt op zoiets als een 
glijdende schaal als onderdeel van 
een stelselwijziging en aldus te 
vergelijken met de kortingswet van 
vorige week, dan vinden wij elkaar 
heel goed, want zij zal gehoord 
hebben dat wij daar ook niet voor zijn. 
Tegelijkertijd moet ik haar erop wijzen 
dat het regeerakkoord ook aangeeft 
dat, waar je het niet kunt vinden met 
maatregelen in het kader van de 
stelselherziening, algemene maatrege-
len moeten worden genomen. 
Daaraan zijn wij gehouden en dat wil 
ik mevrouw Kraaijeveld toch nog even 
dringend onder ogen brengen. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
In de inkomenssfeer hebben wij 
natuurlijk niet alleen te maken met het 
sociale zekerheidsstelsel. Mijn 
fractievoorzitter heeft namens de 
fractie gevraagd of in plaats van 
nieuwe grote bezuinigingen op de 
sociale zekerheid de aandacht niet 
moet worden verlegd naar andere 
inkomensoverdrachten. Wat breder 
bezien dan het stelsel van sociale 
zekerheid op zich, zijn wij graag 
bereid, te bezien in hoeverre wij ons 
kunnen houden aan de afgesproken 
bezuinigingen. Toch wil ik de opvatting 
van mijn fractie op dit punt handhaven. 

Mijnheer de Voorzitter! Een volgend 
punt is 'duidelijkheid'. Er is veel 
onzekerheid over inkomensposities. 
Zo stellen mensen zich de vraag hoe 
het met het minimumloon gaat of hoe 
het gaat als men net boven dat 
minimum zit en er wordt gevraagd, te 
komen tot arbeidstijdverkorting. Naar 
onze mening moet dit moeilijke 
probleem op korte termijn tot helder-
heid worden gebracht. 

In de stukken staat dat de SER eind 
1984 zal adviseren. Wij hopen dat dat 
echt zal gebeuren, want de adviesaan-
vrage ligt er al zo'n anderhalf jaar. Het 
is zaak, dat dit probleem snel wordt 
opgelost. Juist als het gaat om 
verdeling van arbeid, arbeidstijdver-
korting enz. is het van groot belang 
dat mensen weten welk risico zij 
nemen op inkomensgebied. Juist als 
men een laag inkomen heeft, is het 
van belang te weten waar men aan 
toe is. Ook moet er duidelijkheid zijn 
over het begrip 'volledige werkgele-
genheid'. In de begroting staat: Niet 
meer 40 uur. Wat dan wel? 

De minister heeft herhaalde malen 
- en wij steunen hem daarin -
gezegd, dat wij in 1986 tot een 
arbeidsduur van 36 uur zouden 
moeten komen. Gisteren hebben wij 
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een discussie gehad over een arbeids-
duur van 32 uur voor jeugdigen. 
Helderheid overwatdan hetminimum-
loon zou moeten zijn, is er niet. Wij 
zijn daar gisteren in blijven steken, 
ook in afwachting van het SER-advies, 
maar het is van groot belang dat tot 
standpuntbepaling op dit punt wordt 
gekomen. Dat geldt ook voor de 
rechtspositie van deeltijdarbeiders. Er 
ligt een notitie op dit punt, maar alles 
is nog lang niet even helder. 

Een derde punt is 'evenwicht'. Wij 
spreken over een terugtredende 
overheid. Onze fractie heeft al diverse 
malen daarover haar mening gegeven. 
Op het terrein van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid luidt de vraag: Hoe 
ver treedt de overheid terug en op 
welke wijze? Wat is het goede even-
wicht? Wij willen - en wat dit betreft 
zijn wij het eens met de bewindslie-
den - de verzorgingsstaat ten princi-
pale overeind houden. De overheid 
dient op dat punt mede een inspanning 
te verrichten, leder die wil en kan 
werken, moet een arbeidsplaats 
kunnen verkrijgen. Het gaat dan om 
de vraag waar wij onze inspanningen 
op richten en welke omvang zo'n 
arbeidsplaats zou moeten hebben. 

Wie niet in z'n eigen onderhoud kan 
voorzien, moet kunnen terugvallen op 
een degelijk sociale-zekerheidsstelsel, 
ook onder toekomstige financieel-eco-
nomische omstandigheden. Sociale 
voorzieningen moeten op een aan-
vaardbaar niveau voorhanden zijn. Er 
moet sprake zijn van evenwicht in het 
beleid ten aanzien van mensen die we 
actieven noemen en anderen die we 
niet-actieven noemen. De overheid 
heeft hierin een taak. Ook moet 
voorkomen worden dat maatregelen 
voor bepaalde groepen cumuleren. Er 
moet evenwicht zijn tussen overheden 
en tussen overheid en maatschappe-
lijke organisaties, als het gaat om 
centraal en decentraal beleid. Decen-
tralisatie is een belangrijk onderdeel 
van het beleid van Sociale Zaken. 

Hoe wordt een en ander uitgewerkt? 
De minister stelt dat hij veel ziet in het 
advies van de Raad voor de arbeids-
markt inzake de rol van de sociale 
partners in het arbeidsvoorzieningen-
beleid. Hij ziet het als een uitdaging. 
Welke concretisering geeft hij daar-
aan? 

We spreken graag over hetbegrip 
'gespreide verantwoordelijkheid'. Dat 
komt straks nog uitgebreid ter sprake 
als öet zal gaan over gespreide 
verantwoordelijkheid voor een nieuw 
stelsel van sociale zekerheid van 
werkgevers, werknemers en overheid, 

bij voorbeeld ten aanzien van werk-
loosheidsregelingen, loondervingsre-
gelingen. 

Een enkele opmerking over de 
sociale zekerheid. Het wordt wel hoog 
tijd dat eindelijk de dikke knopen als 
het gaat om de stelselherziening 
worden doorgehakt. Steeds meer 
incidentele maatregelen zijn genomen 
zonder duidelijkheid over de herzie-
ning van het stelsel. Dat levert zo 
langzamerhand onaanvaardbare 
frustraties op. Het mag niet zo zijn dat 
1 juli 1985 ook niet gehaald wordt. Het 
gaat ons als het erop aankomt, niet 
om bezuinigen, het gaat om principiële 
keuzen, zoals de keuze van individuele 
uitkeringen in combinatie met 
gezinstoeslagen etc. 

Wij hopen dat na de stelselherzie-
ning ook weer uitzicht zal kunnen 
worden geboden op een globaal 
gelijke ontwikkeling van inkomens 
van werkenden en die van uitkerings-
gerechtigden. Dat is ons doel, daar 
willen wij bijzonder graag bij uitkomen. 
Het SER-advies inzake het wettelijk 
minimumloon is van wezenlijke 
betekenis voor de herinrichtingsme-
thodiek voor het vaststellen van de 
niveaus van het minimumloon in 
relatie tot de sociale uitkeringen. In de 
notitie 'Inkomensbeleid '85', waarvoor 
wij de bewindslieden danken - het is 
een prettige notitie, omdat zij zeer 
veel materiaal bevat waar wij veel aan 
hebben bij het bekijken van het 
beleid - vonden wij de zinsnede: 'Een 
belangrijke vraag is of het minimum-
loon op den duur nog wel als norm 
kan gelden voor het sociaal minimum.' 

De functie van het minimumloon in 
relatie tot de behoefte-norm, die zal 
ter discussie staan. We stappen dan 
wel in een porseleinkast; dat is al 
gebleken toen een collega van de 
minister zo maar wat mediteerde over 
verschillende soorten minimumloon. 
Daarover hebben we indertijd gedis-
cussieerd toen het minimumloon 
werd vastgesteld: moet je voor 
alleenstaanden en 'alleenverdieners' 
verschillende minimumlonen vaststel-
len? Toch moeten er beslissingen 
over genomen worden. Binnenkort 
moet daarover duidelijkheid ontstaan. 
Gisteren kwam dit punt ook even ter 
sprake in de discussie over het 
minimumjeugdloon in relatie tot de 
noodzakelijke kosten van bestaan, de 
bijstandsnorm etc. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik citeer uit 
de stukken: de financiële positie van 
de echte minima laat geen onbezorgde 
houding van het kabinet toe; de 
financiële offers van de koopkrachtda-
ling zijn bij de laagste inkomens hard 

aangekomen; ze zullen zoveel mogelijk 
moeten worden ontzien. Dat zijn 
uitspraken waarmee wij van harte 
instemmen. 

Verder beoogt het kabinet geen 
structurele koopkrachtbescherming 
voor de echte minima. In ieder geval 
is die zaak bij de algemene beschou-
wingen 'uitgediscussieerd' en voor 
1985 zal hij goed geregeld worden. 
Collega Leijnse sprak al over uitlatin-
gen die de heer Lubbers verleden 
week bij de algemene politieke 
beschouwingen in de Eerste Kamer 
deed. 

Ik maak u opmerkzaam op een 
andere opmerking. De heer Lubbers 
heeft gesteld, de koopkracht van de 
sociale minima te willen garanderen. 
Die uitspraak kunnen wij van harte 
onderschrijven. Wel vragen wij de 
minister om opheldering, omdat juist 
ten aanzien van het minimabeleid 
geen mist mag bestaan. Mijn fractie 
verneemt graag van de minister hoe 
wij de diverse uitlatingen op dit 
terrein moeten toetsen. 

De heer Leijnse (PvdA): De heer 
Lubbers heeft inderdaad gezegd, de 
koopkracht van de sociale minima te 
willen handhaven, wanneer er 
economische groei te constateren valt 
en er daardoor weer ruimte ontstaat. 
Dat maakt het interessant. Bij een 
economische groei zal in het algemeen 
een positieve ontwikkeling van de 
koopkracht van de werknemers 
ontstaan. Het is de vraag of die 
ontwikkeling ook doorwerkt in een 
positieve ontwikkeling van de uitkerin-
gen of dat de uitkeringen qua koop-
kracht op het nulniveau blijven. Het is 
niet voldoende om te stellen dat in 
een situatie van groei, de koopkracht 
van de uitkeringen op peil 
wordt gehouden. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Hierbij rijst ook de vraag in hoeverre 
vooruitgang van koopkracht van de 
andere inkomens, benut wordt voor 
arbeidstijdverkorting. Ik hoor graag 
hoe de regering hierover denkt. 

In een nieuw sociaal-verzekerings-
stelsel zal moeten worden besloten 
over de vraag of er een financieel 
aparte plaats is voor de minima en de 
echte minima. Wij waren in dit 
verband gecharmeerd van een 
raamwet die elk moment als instru-
ment kan worden gebruikt, zodra 
blijkt dat de echte minima een 
koopkrachttoeslag nodig hebben. 
Voor 1 juli moet ook over deze zaak 
een besluit worden genomen en wi j 
willen graag dat hierover duidelijkheid 
komt. 
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Verleden jaar sprak de heer Lubbers 
bij de algemene beschouwingen over 
het bewaken van de vloer. Hij wilde 
met de bewindslieden een manier 
zoeken om een bodem in de uitkerin-
gen te kunnen vaststellen. Wij zijn nu 
een tijd verder en de staatssecretaris 
heeft onder andere de Kamer gemeld, 
dat het budgetonderzoek als instru-
ment geen goede zaak is. Wij moeten 
hem daarin gelijk geven. Het blijft 
echter wel de vraag hoe wij het echte 
minimum dan moeten bewaken. Ik 
hoorgraag de mening vande bewinds-
lieden hierover. 

Er komt nog een mondeling overleg 
over het rapport 'minima zonder 
marge'. In de Inkomensnotitie wordt 
van deze problemen ook melding 
gemaakt. Het begrip 'vaste lasten' 
wordt verschillend gebruikt. Hoe 
definieert de staatssecretaris dit 
begrip? 

In de Inkomensnotitie is sprake van 
schulden bij de laagste inkomensgroe-
pen. Schulden veroorzaken een nog 
groter probleem voor mensen die op 
een minimumniveau zitten. Hoe 
kunnen mensen geholpen worden, uit 
deze schulden te komen? Wij hebben 
de staatssecretaris gevraagd naar zijn 
ideeën omtrent een oplossing. Geen 
generaal pardon! Dit is heel duidelijk; 
het zou ook zeer onjuist zijn. Er zijn 
intussen allerlei suggesties gedaan in 
het land. Wij denken dat kredietverle-
ning toch aan scherpere voorwaarden 
gebonden moet worden. Immers, het 
voorkomen van schulden is het 
belangrijkst. 

Kredietverleners moeten om de 
tafel worden gebracht. Daarin moet 
worden bemiddeld. De Volkskrediet-
bank moet hierbij worden ingescha-
keld. Als de schulden door de krediet-
verleners niet kunnen worden wegge-
nomen, dus wanneer er nog een 
substantieel grote schuld overblijft, 
moet worden nagegaan of er te 
zamen met de Volkskredietbank iets 
kan worden ontwikkeld, als een 
schuldsaneringsplan. De mensen 
moeten dan echt bereid zijn, eventueel 
onder begeleiding, aan de hand van 
dat plan de schulden af te lossen. Dat 
plan biedt het perspectief dat de 
schuld binnen afzienbare tijd kan zijn 
afbetaald. 

Het kan zijn dat er een onoplosbare 
calamiteit is, een bijzondere calamiteit 
waarvoor geen enkel instrument 
beschikbaar is. Dan doet zich de vraag 
voor, of er misschien toch een soort 
'sociaal fonds' moet zijn, voor heel 
speciale gevallen. Daarbij worden de 
mensen extra geholpen in die calami-

teit, dus de schuld die niet structureel 
is, een schuld waaronder men 
volledig gebukt gaat. Dat fonds zou in 
ieder geval beheerd moeten worden 
door mensen die afkomstig zijn uit 
diverse maatschappelijke geledingen. 
Hierbij denk ik zeker aan het algemeen 
maatschappelijk werk. 

Wij denken al lang na over deze 
materie. Wij opperen hier zo wat 
ideeën, die ook uit de samenleving 
zijn opgevangen. Wil de staatssecreta-
ris hierop reageren? 

De Financiële nota sociale zekerheid 
bevat veel gegevens. Daarvoor zijn 
wij dankbaar. De resultaten van een 
enquête daarin over het uitkeringsni-
veau in internationaal perspectief zijn 
interessant. Daarbij gaat het om 
uitkeringen in diverse landen. Ondanks 
de mogelijkheden en de zwakte van 
die enquête is ze toch interessant. Wil 
de staatssecretaris het bredere 
perspectief van andere landen 
betrekken bij het nieuwe stelsel? 
Sommigen denken in dit verband aan 
een uniformering van wetgeving, 
vormen van harmonisatie. Wij zijn erg 
benieuwd naar het antwoord op de 
vraag, of de staatssecretaris dit ook 
betrekt bij zijn uiteindelijke standpunt-
bepaling. 

Wat het verhaalsrecht betreft, is 
alles gereed voor uitvoering, tot en 
met de financiën op de begroting. Het 
desbetreffende wetsontwerp is er 
echter nog steeds niet. Wij beginnen 
langzamerhand toch ongeduldig te 
worden. 

Wij zijn dankbaar voor het rapport 
dat ons is geworden over de vergrij-
zing. Het betreft een raming op louter 
demografische gronden. Wat zal de 
onderlinge verhouding van dit alles 
zijn, als dit rapport wordt betrokken 
bij de vijfde heroverwegingsronde? 
Op zich zelf is het goed dat het 
rapport wordt betrokken bij de vijfde 
heroverwegingsronde? Op zich zelf is 
het goed dat het rapport die weg gaat 
en dat er speciaal naar deze problema-
tiek wordt gekeken. 

Ik ben met mijn collega Leijnse van 
mening dat het nog maar zeer de 
vraag is, of de analyse van het rapport 
kan worden gebruikt zoals wordt 
gesuggereerd. Hieruit zou wel eens de 
wat luchthartige opvatting kunnen 
voortkomen, dat het probleem 
gemakkelijk te tackelen is. Wij hebben 
eerder het idee dat wij ons daarover 
grote zorgen moeten maken. Is de 
regering bereid - ik neem aan dat dit 
het geval is - nog eens met ons van 
gedachten te wisselen over dat 
rapport? Wij willen het zelf eerst 
bestuderen om na te gaan of wij 

daarbij zinnige kanttekeningen 
kunnen plaatsen. 

Hoe ver staan de ontwikkelingen 
met betrekking tot het sofi-nummer? 
Ik heb begrepen dat er eerst op het 
financiële nummer zou moeten 
worden gewacht. Bij de algemene 
politieke beschouwingen hebben wij 
echter al aangegeven dat er haast 
gemaakt zou moeten worden met de 
invoering van het sofi-nummer. 

De minister heeft ons meegedeeld 
dat er niet zoveel mensen beschikbaar 
zijn voor de wetgevende arbeid inzake 
fraude en misbruik, maar dat er nu 
enkele bij gekomen zijn. Dit vinden wij 
een zeer belangrijk punt. Misbruik, 
oneigenlijk gebruik en fraude verzieken 
en verknoeien het stelsel en plaatsen 
alle oprechte uitkeringsgerechtigden 
in een verkeerd daglicht. Dat moet 
met alle inspanning worden voorko-
men. Wij dringen er dan ook op aan, 
dat de wetgevende arbeid ter zake 
snel voortgang vindt. 

Ook bij de uitvoeringsorganisatie 
van het herziene stelsel sociale 
zekerheid gaat het kabinet pragmatisch 
aan het werk. Dat is onbevredigend. 
Grote knopen zijn nog niet doorgehakt. 
Nu wordt binnen de gemêleerde 
werkgroep voor uitvoering van de 
geïntegreerde werkloosheidsregeling 
overlegd. Binnenkort komt er een 
advies, naar wij hebben begrepen. Wij 
vragen de regering om haar standpunt 
over de wijze waarop de uitvoerings-
organisatie eruit zal zien, als de 
werkloosheidsregeling wordt geïnte-
greerd, aan de Kamer voor te leggen, 
voordat tot uitvoering wordt overge-
gaan. 

Wat betekenen de woorden dat 
reorganisatie aan de voet bijstelling 
zal behoeven ten opzichte van wat in 
de adviesaanvraag was opgenomen? 
Ik ben zeer geïnteresseerd, want ik 
vraag mij af welke kant wij hiermee 
opgaan. 

Gelijkberechtiging van weduwnaars 
in de AWW lijkt ons goed en gewenst. 
Reeds eerder hebben wi j hierop 
aangedrongen. Ik begrijp dat er nu 
een adviesaanvraag over de AWW op 
dit punt wordt voorbereid. Kan deze 
wijziging van het stelsel snel worden 
verwezenlijkt, bij voorbeeld per 1 juli 
1985? 

Reeds lang geleden is een advies-
aanvrage geformuleerd over de 
oudere ongehuwden en nu is er grote 
stilte. Ik hoor graag of de ideeën 
hierover in de ijskast zitten. Wat gaat 
de regering nu doen? Graag vernemen 
wij haar standpunt. 

Ik kom bij arbeid en arbeidsverde-
ling. Het derde spoor komt naar onze 
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mening niet geheel uit de verf. 
Coördinatie ten aanzien van het 
vraagstuk van de werkgelegenheid 
vinden wij zeer gewenst. Samenhan-
gend beleid en samenhangende 
presentatie zijn ook gewenst. Wij 
voelen ervoor, evenals in de inkomens-
notitie en de notitie over sociale 
zekerheid een samenhangend werkge-
legenheidsbeleid gepresenteerd te 
krijgen, bij voorbeeld bij de begroting 
voor 1986. Wij vragen om presentatie 
van een beleid voor alle drie de 
sporen, een meerjarenstrategie voor 
arbeidstijdverkorting, scholing, 
terugploegen, de stand van zaken 
t.a.v. het eerste en het tweede spoor 
etcetera. 

De fractie rekent op de toezegging 
die de minister-president tijdens de 
algemene politieke beschouwingen 
deed over de uitvoering van de 
motie-Gerritse/Weijers inzake het 
ontwikkelen van een meerjarenstrategie 
voor de collectieve sector op het punt 
van de arbeidstijdverkorting. Graag 
vernemen wij voor 1 januari aanstaande 
mededeling hierover. De uitvoering 
van de motie is al naar voren geschoven 
en weer verschoven; wij zien deze nu 
graag tegemoet, evenals het toegezeg-
de stuk over de evaluatie van het 
terugploegen van uitkeringen. 

Vormen van verlof betekenen een 
belangrijk gegeven voor de mensen, 
het bedrijf en voor arbeidsverdeling. 
Over het ouderschapsverlof spraken 
wij reeds in de uitgebreide commissie-
vergadering over emancipatie. Wij 
hebben onze opvatting hierover 
gegeven. 

In het antwoord op vraag 38 over 
betaald educatief verlof vinden wij 
een veel te passieve houding van het 
kabinet. Het standpunt in de hoofdlij-
nennotitie volwasseneneducatie was 
veelbelovend en de Kamer was 
hierover enthousiast. Wij vragen de 
staatssecretaris om een stimulerende 
actie om het educatief verlof tot iets te 
maken, zoals was gesuggereerd. 

Er is een notitie deeltijdarbeid 
gekomen. Wij zijn positief over de 
inhoud ervan. Er blijft nog veel te 
doen en veel te regelen. Deeltijdarbeid 
is een instrument van groot belang 
voor herverdeling van arbeid. Wij zijn 
blij dat dit weer de belangstelling van 
de regering heeft gekregen. Er moet 
echter nog veel worden uitgewerkt. 
Wij vragen de regering, met voortva-
rendheid te werken aan de uitwerking. 

Er is een relatie met de adviesaam 
vrage aan de SER over minimuminko-
mens. Bij de bepaling van een 
standpunt over het komende SER-ad-

vies zien wij graag het aspect van 
deeltijdarbeid, dat hiermee op enkele 
manieren te maken heeft, betrokken. 
Eventueel voeren wij graag overleg 
met deze bewindslieden en de 
Minister van Binnenlandse Zaken over 
de deeltijdnotitie. 

Verder is er een studie over thuis-
werk en een standpunt van de 
regering erover. Dit standpunt vergt 
naar mijn mening discussie. Blijkbaar 
is de materie zeer moeilijk. Ons is het 
opgevallen dat het standpunt geheel 
negatief is. Is er echt niets meer te 
zeggen dan dat thuiswerk niet zou 
moeten worden gedaan, omdat het de 
mensen frustreert en misschien slecht 
is voor thuiswerkers? Wij hebben de 
indruk dat een en ander mogelijk 
moet zijn, juist nu er nieuwe 
ontwikkelingen zijn naast detraditio-
nele vormen van thuiswerk zoals 
garnalen pellen. Ik noem het voorbeeld 
van een terminal thuis in Haarlem. 
Het kan zijn dat in de toekomst meer 
van dit soort werk thuis wordt 
gedaan. Er zijn meer anonieme 
arbeidsverhoudingen, andere afhanke-
lijkheidsverhoudingen op komst. Het 
is de vraag of niet kan worden 
ingespeeld op dit verschijnsel. Wij 
moeten vooruit denken. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Er is wel een suggestie 
gekomen van de kant van de regering, 
zij het een zeer minimale. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Die is inderdaad zeer minimaal; de 
staatssecretaris wil de wet nog net 
niet intrekken. Wat de omstandigheden 
betreft, zou in de ca.o.'s een en ander 
opgenomen moeten worden. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Inderdaad. Ook moet een 
steunpunt worden georganiseerd als 
daarvoor belangstelling bestaat van 
de zijde van particulieren. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Dat is waar. Ook dat staat erin. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Dat is dus niet helemaal 
niks. 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik heb gezegd: volstrekt negatief. Dat 
was inderdaad iets te volstrekt! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom bij 
het Europees Sociaal Fonds. De 
minister verheugde ons gisteren met 
de mededeling dat er nu 40 miljoen 
gulden op de begroting van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid staat. Zo 
hoort dat ook. Komt er nog meer geld? 
Wij wensen dat het totale bedrag op 
deze begroting komt. Ik kom bij een 
kritisch punt met betrekking tot artikel 

36 van de WWV. Er moet geen geld 
worden weggehaald, omdat dit 
ESF-geld binnenkomt. Dit is extra 
geld. Er zijn bij de toepassing enkele 
criteria. Wij vragen de minister of die 
twee criteria - inzake de regionale 
werkloosheidscomponent en het 
bruto regionaal produkt - in alle 
gevallen voldoen. Er bereiken ons 
berichten dat de criteria elkaar soms 
opheffen en dat er dan problemen 
ontstaan. 

Vervolgens kom ik bij het beroeps-
keuzewerk. Hier is nu al sprake van 
een reductie van 25%. Wij wijzen erop 
dat dit werk kansen moet blijven 
behouden. Het certificaat wordt 
opgeheven. Ook de nascholingscur-
sussen worden opgeheven. Dat lijkt 
ons niet zo'n goede zaak. Er zijn 
initiatieven om tot integratie van 
verschillende vormen van beroepskeu-
zewerk te komen. Wij vernemen graag 
het oordeel van de bewindslieden 
hierover. 

Evenals de woordvoerder van de 
PvdA vraag ik naar de remigratie-noti-
tie. Allerlei ideeën doen zo langzamer-
hand de ronde. Het wordt tijd dat het 
kabinet een standpunt inneemt en dat 
de toegezegde notitie tot stand komt. 
Dit is immers in het belang van de 
mensen die graag zouden remigreren. 

Er schijnen problemen te zijn bij het 
sociaal-cultureel werk voor binnen-
schippers. De regeling die per 1 
januari is voorzien, zou in de knel 
komen. Zijn er inderdaad problemen 
en, zo ja, zijn deze niet vóór 1 januari 
op te lossen? 

Over de EAJ-projecten zal een 
mondeling overleg worden gehouden. 
Wij vinden het van belang dat deze 
projecten een goede plaats in het 
beleid krijgen. Kan de minister nu al 
zeggen hoe het is gesteld met deze 
projecten? Het is van belang dat wij 
dit weten voor dat mondeling overleg 
plaatsvindt. Ik denk in dit verband aan 
het klussencollectief en vooral aan de 
kinderdagverblijven. De minister zei 
hierover dat hij nog geen standpunt 
kan innemen; hij zou eerst overleg 
moeten voeren met zijn collega. Zo 
worden wij heen en weer gestuurd! 

Ik kom bij het belangrijke beleidsom 
derdeel met betrekking tot de AAW. 
Er zijn voornemens om op het punt 
van de drempelregeling, de telefoon-
vergoeding, tandheelkundevergoe-
ding en dieetvergoeding maatregelen 
te nemen. Hierover is al vaker gespro-
ken. Wij verzoeken de regering eerst 
met die maatregelen naar de Kamer 
te komen, voordat deze eventueel 
worden ingevoerd. 
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Wat de vervoersvergoeding via de 
AAW betreft, merk ik op dat het GAK 
een aantal regels heeft vastgesteld. 
Het is op zich zelf goed om te trachten 
deze zaak zo objectief mogelijk te 
behandelen. In de praktijk blijken de 
regels echter een keurslijf te worden, 
waardoor de goede oplossing - soms 
zelfs de goedkoopste oplossing - niet 
kan worden gekozen. Wil de staatsse-
cretaris hierover contact opnemen 
met de GAK's, zodat voor de mensen 
de meest adequate en tegelijkertijd de 
meest goedkope oplossing in werking 
kan treden? 

Het gaat vandaag om een substan-
tiële begroting. Toch zijn ook veel 
kleine zaken van groot belang. In het 
algemeen staan wij geheel achter het 
beleid van deze bewindslieden, hoe 
moeilijk de maatregelen soms ook zijn. 
Er moet echter wel perspectief worden 
geboden. Daarom hebben wij o.a. 
enkele suggesties gedaan ten aanzien 
van arbeidstijdverkorting en werkgele-
genheidsbeleid in het algemeen. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Voordat ik aan het 
schrijven van deze bijdrage begon, las 
ik het artikel in De Tijd over de 
achterkamertjes van de politiek en de 
politiek van de achterkamertjes. Dat 
was heel eerlijke taal van onder 
anderen de heer De Gaay Fortman sr. 
Het was wel ontmoedigend voor de 
oppositie. Inderdaad merkt ook mijn 
fractie keer op keer dat van een echte 
discussie geen sprake is als het bij 
voorbeeld gaat over wetgeving op het 
gebied van de sociale zekerheid. Ik zal 
de behandeling van deze begroting 
dan ook gebruiken om nog eens aan 
te geven tegen welke punten de 
fractie van D'66 de grootste bezwaren 
heeft. 

Ik wil beginnen met iets te zeggen 
over het punt van de voortgaande 
ontkoppeling van de inkomens van 
werkenden en die van 'anders 
werkenden' zoals het CNV dat uitdrukt. 
Van die ontkoppeling krijgt de heer 
Van der Meu- len steeds grijzere 
haren, en dat kan haast niet. De heer 
Lubbers heeft in de Eerste Kamer 
betrekkelijk klare wijn geschonken, 
wijn die wel is weggelegd voor 
werkenden, maar al lang niet meer 
voor niet-werkenden, uitkeringsge-
rechtigden. Ook als de economie echt 
zou opleven, zullen uitkeringsgerech-
tigden daar niet van profiteren, zo zei 
de premier. Kan deze minister dit iets 
duidelijker toelichten? En laat de 
CDA-fractie dat zo maar over haar 
kant gaan? 
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Ingrijpende wijzigingen, verslechte-
ringen op het gebied van de sociale 
zekerheid worden echter wel in gang 
gezet. Wordt het niet tijd om dan ook 
meer echt duidelijk te zijn en de Wet 
aanpassingsmechanismen af te 
schaffen? De fractie van D '66 is daar 
uiteraard tegen, maar het zou in ieder 
geval duidelijk zijn. 

Ook wordt geen enkele moeite 
meer gedaan om tot een verbetering 
van het klimaat met de sociale 
partners te komen, terwijl toch met 
name de vakbeweging met op zijn 
minst te overwegen alternatieven 
komt. Mijn fractie betreurt dat ten 
zeerste en vindt dat ook de regering 
een verantwoordelijkheid heeft als het 
gaat om het maatschappelijkdraagvlak 
voor een en ander. Zelfs de Raad van 
State wordt steeds verontwaardigder 
in zijn adviezen, maar ook daar wordt 
geen acht op geslagen. Het is toch 
langzamerhand geen wonder meer 
dat er een groot wantrouwen ontstaat 
tegenover alles wat hier in Den Haag 
in achterkamertjes bedisseld wordt! 

Ook mijn fractie vindt dat er 
bezuinigd moet worden op de sociale 
zekerheid, maar dan wel in een 
aanvaardbaar geheel en niet keer op 
keer als overvaltactiek vanuit de 
arrogantie van de macht. Verleden 
week nog heb ik gepleit om dan in 
ieder van de uitkeringspercentages 
per 1 januari thans bestaande gevallen 
in de WW, de WWV en de WAO uit te 
zonderen en dus reeds verworven 
uitkeringsrechten te handhaven. Ook 
heb ik er eerder voor gepleit om het 
inkomensbeleid voor alleenstaanden, 
jongeren en gehandicapten echt te 
coördineren. 

Op dit moment hebben vooral deze 
categorieën in de afgelopen jaren een 
opeenstapeling van negatieve 
inkomenseffecten over zich heen 
gekregen. Het kabinet heeft daar geen 
oog voor en deze minister zegt dat 
een apart coördinatiestandpunt niet 
nodig is. Voor gehandicapten wordt 
allereerst in de sfeer van de uitkeringen 
fors gesnoeid. Wat op het niveau van 
de voorzieningen gebeurt, is volstrekt 
onoverzichtelijk en vaak cumulatief 
voor de betrokkenen. Overigens is het 
vragen van eigen bijdragen voor 
voorzieningen ten enen male niet te 
verdedigen. 

Bovendien is de memorie van 
antwoord op de Wet arbeid gehandi-
capte werknemers (WAGW) er nog 
steeds niet, zodat van een stimulerend 
beleid ten aanzien van de arbeids-
marktparticipatie van gehandicapten 
geen sprake is. Is het eigenlijk de 
bedoeling om de afschaffing van de 
verdiscontering van de werkloosheid 
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in het arbeidsongeschiktheidspercen-
tage door te laten gaan nog voor er 
ook maar iets aan flankerend beleid 
op de arbeidsmarkt is gebeurd? Dat 
zou toch te gek zijn! 

Gehandicapten en arbeidsonge-
schikten leveren aanzienlijk meer in 
dan langdurig werklozen en nog weer 
veel meer in vergelijking met werken-
den. Ik heb al eerder gepleit voor een 
vertegenwoordiger van gehandicapten 
in adviesorganen als de SER en de 
Sociale Verzekeringsraad. Nu de 
Nationale gehandicaptenraad is 
ontstaan als vertegenwoordigend 
orgaan van gehandicapten ze l f - na 
een ingewikkeld reorganisatieproces -
is het mijns inziens het juiste moment 
om dat alsnog te doen. Wat vindt de 
regering daarvan? Zouden de rege-
ringsgezinde partijen deze gedachte 
niet ook kunnen ondersteunen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sprak al 
over de verdere vergroting van de 
kloof tussen werkenden en anders 
werkenden, over het neerkomen van 
de bezuinigingen op met name 
gehandicapten en arbeidsongeschik-
ten. Er bestaat op die punten nog 
enige relatie met het regeerakkoord, 
dat in die achterkamertjes in een 
gouden lijstje op het buffet staat. 

Wat niet in het regeerakkoord staat, 
maar wel op vergelijkbare wijze wordt 
vereerd, is het traditionele gezin met 
een kostwinner, een niet werkende 
partner en enkele kinderen, waardoor 
andere leefvormen in de knel komen. 

Mijn fractie heeft niets tegen het 
gezin, maar dit kabinet heeft wel wat 
tegen die leefvormen die niet aan die 
gezinsnorm voldoen. De groei van 
individualisering zet door, maar dat is 
iets anders dan het toegroeien naar 
een kille, egoïstische samenleving 
zoals het CDA ons wil doen geloven. 
D'66 is niet pessimistisch over de 
neiging en het vermogen van mensen 
om met behoud van eigen onafhanke-
lijkheid tot zinvolle relaties met 
anderen te komen. Houden van is 
echter wat anders dan onderhouden! 
Die kreet is niet van mijzelf; hij 
bestaat al enkele jaren. 

Ondanks de fraaie verhalen van de 
heer Nijpels over het individu als 
hoeksteen van de samenleving doet 
de VVD-fractie niet echt niets om het 
CDA in een ander spoor te krijgen. 
Sterker nog: de VVD stemt met veel 
tamtam in met de derde fase tweever-
dieners en heeft, ondanks aanvankelijk 
zeer grote bezwaren, ingestemd met 
de voordeurdelersmaatregelen. 

In het algemene gedeelte van de 
memorie van toelichting lees ik dat 
grotere sociale gelijkheid van vrouwen 
en mannen als een rode draad in de 
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ontwikkeling naar een nieuwe verzor-
gingsmaatschappij verweven is. In 
een volgende passage staat dat 
vanzelfsprekende deelname aan 
betaalde arbeid, economische 
zelfstandigheid van vrouwen en 
verscheidenheid van leefvormen 
mede ijkpunten zijn van een verzor-
gingsstaat-nieuwe stijl. De hoofddoel-
stelling van het emancipatiebeleid in 
relatie tot arbeid en inkomen is dan 
ook voor de lange termijn het bereiken 
van een situatie waarin ieder volwas-
sen individu, ongeacht de leefvorm 
waarvan hij of zij deel uitmaakt, in 
eigen levensonderhoud kan voorzien. 

De heer Linschoten (VVD): U haalde 
een aantal voorbeelden aan in 
verband met de individualisering. Ten 
aanzien van mij noemde u, vriendelijk 
knikkend, het voorbeeld van de 
voordeurdelers en de kritiek die de 
VVD-fractie daarop had. Kunt u 
aangeven, op welke punten van kritiek 
die ik namens mijn fractie naar voren 
heb gebracht, wi j geen genoegdoening 
hebben gekregen van de staatssecre-
taris? Met andere woorden: welke 
kritiek die ik in eerste instantie heb 
geuit is nog steeds aanwezig in de 
voorliggende regeling? 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik stel 
voorop dat ik dit niet het moment 
vind om uitvoerig in te gaan op de 
voordeurdelers, want dat is gedurende 
twee mondelinge overleggen al 
gebeurd. Ik kan mij herinneren dat u 
de eerste keer erg angstig deed over 
de mogelijke juridische constructie, 
omdat het begrip 'gezamenlijke 
huishouding' niet duidelijk zou zijn. Ik 
kan mij niet voorstellen dat u nu 
tevreden bent, zeker gezien het feit 
dat de staatssecretaris op dit punt erg 
onduidelijk was. Hij dacht dat het wel 
mee zou vallen met de juridische 
constructies. Volgens hem waren 
mensen beter dan wi j dachten. 
Nogmaals, ik kan mij niet voorstellen 
dat u daarmee tevreden was. 

De heer Linschoten (VVD): De memorie 
van toelichting is op dat punt aange-
vuld, waardoor een en ander aansloot 
op hetgeen al bestaat in de sfeer van 
de fiscale wetgeving. Uw voorbeeld is 
dus onjuist. 

Mevrouw Groenman (D'66): Juist 
aansluiting op de fiscale wetgeving 
roept nog grotere problemen op. In 
de fiscale wetgeving is immers niet 
duidelijk, wat een gezamenlijke 
huishouding is. 

De heer Linschoten (VVD): Natuurlijk 
wel ! 

Mevrouw Groenman (D'66): Dan 
moet u mij dat nog maar eens onder 
vier ogen uitleggen. 

Zoals ik al zei, is de hoofddoelstelling 
van het emancipatiebeleid dat een 
situatie wordt bereikt waarin ieder 
volwassen individu, ongeacht de 
leefvorm waarvan hij of zij deel 
uitmaakt, in het eigen levensonder-
houd kan voorzien. In de adviesaan-
vrage inzake de stelselherziening 
wordt opgemerkt dat voor een nieuwe 
generatie, bij voorbeeld voor degenen 
die na 1990 18 jaar worden, ook voor 
de gehuwde vrouw arbeidsparticipatie 
zozeer uitgangspunt zou kunnen zijn 
dat een systeem van zelfstandige 
uitkeringen meer voor de hand ligt 
dan gezinstoeslagen. 

De fractie van D'66 vraagt zich, als 
zij de heren Brinkman, Lubbers of 
Ruding hoort, wel eens af of zij wel 
achter deze uitspraken staan en of zij 
zich realiseren wat de consequenties 
daarvan zijn voor het beleid. Wordt er 
echt een relatie gelegd tussen het 
emancipatiebeleid en de wereld van 
arbeid en inkomen? 

Vanaf 1990 zal iedereen die daarna 
18 jaar wordt in het eigen inkomen 
voorzien. Dat betekent dat wi j nu niet 
zo benauwd moeten zijn voor de 
inkomenseffecten van herverdeling 
van arbeid. De verdeling van arbeid 
kan niet zonder verdeling van inkomen. 
In situaties met één kostwinner 
- dergelijke situaties treden steeds 
minder op - moet er een gezinstoesla-
genwet komen. Die gezinstoeslagen 
moeten er echter niet meer zijn voor 
degenen die na 1990 18 jaar worden. 
Dat is een duidelijk perspectief voor 
de relatie tussen arbeidsverdeling en 
inkomensverdeling, verbonden door 
de rode emancipatiedraad. 

Op den duur betekent dit echte 
individualisering van inkomens en de 
daaraan gekoppelde sociale zekerheid. 
Ik vind dat thans inconsequent wordt 
geopereerd. Enerzijds zie ik een 
bescherming van de alleenverdieners, 
terwijl anderzijds de roep ontstaat 
naar herverdeling van arbeid, met 
nog steeds als doel 32 uur in 1990. 

Jongeren daaraan nu vast laten 
wennen door voor nieuwkomers op 
de arbeidsmakrt vast banen voor 32 
uur aan te bieden, had een eerste stap 
kunnen zijn. Neen, zei de regering 
gisteren, dat kan niet, of dat durven 
wij niet. 

Waar zijn wi j dan mee bezig? Waar 
zijn wij bovendien mee bezig als 
mensen juist nu steeds meer afhanke-
lijk van elkaar worden gemaakt en 
steeds meer wordt gekeken naar de 
gezamenlijke huishouding, zonder dat 
duidelijk is wat dat nu eigenlijk is? Er 

wordt echter wel aangenomen dat 
daar geld te halen is. Waar zijn wij 
mee bezig als juist vrouwen die niet 
meer dan een kwart van het gezinsin-
komen inbrengen op modaal en 
minimaal niveau via de fiscus, via 
haar partner en via allerlei inkomen-
safhankelijke regelingen daarvoor 
worden gestraft? 

Waar zijn wij mee bezig als geen 
uitbreiding wordt gegeven aan 
kinderopvangvoorzieningen? Waar 
zijn wij mee bezig als mannen die nu 
in volti jd werken niet worden gestimu-
leerd in deeltijd te gaan werken door 
de bestaande blokkades op het gebied 
van rechtspositie en pensioenvoorzie-
ningen? Deeltijd willen wi j niet alleen 
voor vrouwen en jongeren. 

D'66 heeft een speciale telefoonlijn 
geopend, de 'wat-heet-gewoon-lijn'. 
Het ging ons daarbij om de vraag hoe 
mensen die niet in het traditionele 
gezin leven tegen het kabinetsbeleid 
aankijken. Zij vinden hun leefwijze 
gewoon. Ik denk hierbij aan twee 
oudere zusters die samenwonen, of 
aan alleenstaande ouders met 
opgroeiende kinderen. Deze mensen 
begrijpen niet wat de regering 
hiertegen heeft. Zij worden echter wel 
gedupeerd. 

Behalve de reeds bekende proble-
men die zich voordoen bij alleenstaan-
den, vooral bij alleenstaande ouderen 
en tweeverdieners, bleek ons ook een 
groeiend verzet tegen de bemoeienis 
van de overheid met de leefwijze die 
mensen zelf hebben gekozen. Ergernis 
over deze bemoeienis van de overheid 
als een Big Brother, watching the 
minima. Iemand noemde zich zelf 
zelfs een 'voordeurdealer', zo verdacht 
voelde hij zich gemaakt. 

Ook bleek ons weer eens hoe 
nadelig de positie van alleenstaanden 
is. maatregelen waarin het kostwin-
nersprincipe reeds is ingevoerd, zoals 
de minimumdagloonbepalingen, of 
nog zal worden ingevoerd en maatre-
gelen die haaks staan op het individu-
aliseringsprincipe werken automatisch 
vaak ook ten nadele van alleenstaan-
den. Alleenstaanden zijn namelijk ook 
kostwinners en alleenverdieners. De 
op zichzelf discutabele 70%-norm 
voor alleenstaanden wordt steeds 
verder doorgevoerd. Ik denk hierbij 
onder andere aan individuele huursub-
sidie, verlaging minimumdagloon, 
WW, WWV, WAO, AOW-plus en de 
ziekenfonds premie voor bejaarden. 
Dit gebeurt, terwijl ook nog eens ter 
betaling van de volksverzekering een 
voor ieder gelijk percentage van het 
inkomen wordt geheven, terwijl de 
uitkeringsrechten worden onderschei-
den naar burgerlijke staat. 
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De behoeftenorm waarop de 70% is 
gebaseerd, wordt steeds verder 
ingevoerd in de restvan het inkomems-
beleid. 

De heer Linschoten (VVD): Ik ben het 
van harte met u eens als u een 
pleidooi houdt voor de positie van de 
alleenstaanden. Het merkwaardige 
feit doet zich echter voor dat het enige 
concrete wetsontwerp dat in de 
afgelopen periode in de Kamer 
behandeld is en waarin heel nadruk-
kelijk de positie van alleenstaanden 
werd verbeterd, het tweeverdieners-
wetsontwerp derde fase was. Daar 
heeft uwfractie nu juist tegen gestemd. 

Mevrouw Groenman (D'66): Wij 
hebben om geheel andere reden 
tegen dit wetsontwerp gestemd. Dat 
de positie van alleenstaanden iets 
beter wordt, is nog geen reden om 
dan voor het gehele, door ons als 
slecht beoordeelde wetsontwerp te 
stemmen. Ik ben niet zo onder de 
indruk van deze opmerking. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sprak 
over de behoeftenorm 70% voor 
alleenstaanden. De band tussen 
enerzijds de individuele prestatie en 
anderzijds de individuele beloning 
wordt steeds kleiner in de secundaire 
sfeer, zoals bij de fiscus en de sociale 
zekerheid. Hetzelfde geldt voor de 
tertiaire sfeer, bij voorbeeld bij de 
individuele huursubsidie. Het ont-
breekt er nog maar aan dat ook de 
primaire inkomensverdeling wordt 
afgestemd op de leefvorm; een lager 
bruto inkomen voor alleenstaanden. 

Lagere inkomens zijn wel het 
logische gevolg van arbeidsverdeling. 
Daar moet men beginnen en niet bij 
de leefvorm, waarbij de alleenverdie-
ner met zijn leefvorm gespaard wordt 
en samenwonenden, tweeverdieners 
en alleenstaanden worden gepakt. De 
solidariteit van alleenstaanden wordt 
langzamerhand volstrekt uitgebuit en 
tweeverdieners wordt het op zijn 
minst niet gemakkelijk gemaakt. Dat 
gebeurt allemaal ten gunste van de 
alleenverdiener en het traditionele 
gezin. Vanaf 1985 zal meer dan 60% 
van de Nederlandse bevolking in een 
ander verband dan het gezinsverband 
leven. Dat zijn woorden van de heer 
Nijpels bij de algemene beschouwin-
gen. Hoe progressief is eigenlijk de 
VVD als het op beleid voor alleenstaan-
den en andere leefvormen aankomt? 

Ik heb na dit verhaal niet zoveel 
specifieke vragen aan de regering, 
maar stel het op prijs een algemene 
reactie te vernemen. Wordt nog 
toegewerkt naar een samenleving 

waarin ieder individu uiteindelijk zelf 
in zijn of haar levensonderhoud kan 
voorzien? Is het beleid met betrekking 
tot herverdeling van arbeid en 
inkomen daarop toegesneden? Men 
mag zelf uitmaken wie het antwoord 
hierop geeft: de staatssecretaris voor 
het Emancipatiebeleid of de minister. 

Een vooruitziend beleid houdt ook 
rekening met een vergrijzende 
bevolking. Vorig jaar heb ik hier, niet 
voor de eerste keer, ook al op aange-
drongen. 

Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld 
dat de gehele problematiek van het 
nu anticiperen op met name de 
komende AOW-verplichtimgen wordt 
verwezen naar de vijfde heroverwe-
gingsronde, dus waarschijnlijk naar 
het volgende kabinet. Beheersing van 
de collectieve uitgaven in het kader 
van de heroverwegingsoperatie doet 
ons het ergste vrezen. Wij vinden dat 
uitgegaan moet worden van het 
onverkort handhaven van de huidige 
AOW-rechten. Vindt de regering dat 
ook? Het gaat dan inderdaad om de 
toekomstige financiering daarvan. 
Daarover moet snel duidelijkheid 
komen; dus geen lange-baanwerk. 
Kunnen wij niet tussentijds op de 
hoogte worden gebracht van het 
voorbereidend interdepartementaal 
overleg? 

Nu ik het toch over oudedagsvoor-
zieningen heb, herinner ik mij dat 
voor 1 november de SER advies zou 
uitbrengen over de pensioenbreuk. 
Wil de regering aandringen of zeer 
snelle advisering? Deelt de regering 
de mening dat juist nu, nu de inflatie 
is teruggedrongen, het moment daar 
is om de pensioenbreuk zonder grote 
schokken voor het bedrijfsleven 
ongedaan te maken? 

Wanneer gebeurt er echt iets aan de 
situatie van oudere ongehuwde 
werkende vrouwen? Aan een weduw-
naarspensioen heeft de fractie van 
D'66 geen behoefte, wel aan een 
geëmancipeerd pensioenstelsel. Wij 
hebben daarover een notitie uitge-
bracht. Ten slotte dring ik op spoed 
aan ter zake van het indienen van het 
wetsvoorstel, waarin geregeld wordt 
dat de sociale werknemersverzekerin-
gen in alle gevallen van toepassing 
zijn op de bestuurders van produktle-
coöperaties met werknemerszelfbe-
stuur. 

Wettelijke maatregelen zijn onzes 
inziens van grote betekenis voor de 
ontwikkelingskansen van zelfbesturen-
de bedrijven. Met betrekking tot het 
beroepskeuze-advieswerk wil ik mijn 
opmerkingen van gisteravond niet 
herhalen. Ik wil mij wat dat betreft 

aansluiten bij de vragen van mevrouw 
Kraaijeveld. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wilde deze gelegenheid 
gebruiken om vooral over het inko-
mensbeleid met het kabinet van 
gedachten te wisselem. De inkomens-
verhoudingen moeten getoetst 
worden aan de criteria van aanvaard-
baarheid en doelmatigheid. In de 
achter ons liggende tien jaar lag het 
accent hoofdzakelijk op aanvaardbaar-
heid; populair gezegd: eerlijk delen. 
De komende tien jaar zal het accent 
vooral moeten liggen op doelmatig-
heid; populair gezegd: loon naar 
inspanning. 

Beloningsverschillen voor inspan-
ning, verantwoordelijkheid of moeilijke 
arbeidsomstandigheden zijn momen-
teel zo goed als uit het zicht verdwenen. 
De positieve waarde van inkomensver-
schillen voor welvaart en werkgelegen-
heid zijn te lang miskend. Als liberalen 
vinden wij dat de overheid op het 
gebied van de inkomensverhoudingen 
in de komende jaren vooral aandacht 
moet besteden aan het zogenaamde 
bronnenbeleid: onderwijs, om-, bij-, 
herscholing en dergelijke. Vooral 
daarmee kan tegemoet gekomen 
worden aan het door ons gekoesterde 
beginsel van gelijke kansen voor 
iedereen. 

Voor een onderbouwing van het 
door ons voorgestane inkomensbeleid 
maken wij graag gebruik van de 
uitgangspunten van de filosoof John 
Rawls, dat wil zeggen van zijn combi-
natie van rechtvaardigheid ('just-sa-
vings-principle') en doelmatigheid 
('difference-principle') onder uitslui-
ting van monopolieposities. Daarbij 
gaat het ons als liberalen erom, de 
optimale inkomensverhoudingen te 
bereiken, waarbij de inkomens van de 
minima duurzaam worden gemaxima-
liseerd. Daarbij denken wij niet 
onmiddellijk aan 1985, maar vooral 
aan de vooruitzichten van de laagst-
betaalden op langere termijn. 

Want wat zouden de minima aan 
koopkrachthandhaving alleen in 1985 
hebben, als ze tevens te horen zouden 
krijgen dat het wat dat betreft na 1985 
is afgelopen? Wat hebben de zwakken 
eraan, als de sterken zodanig worden 
verzwakt - hetgeen in het verleden 
door stelselmatige nivellering is 
gebeurd - dat ze de zwakken in hun 
terugval meesleuren? Inactiviteit, 
groeiverlies en werkloosheid zijn de 
prijzen voor een beleid van verdelende 
rechtvaardigheid dat de netto-inko-
mensverhoudingen van 84% van de 
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werknemers heeft samengeperst tot 1 
op 1,36. Zij, die de zwakken willen 
versterken door de sterken te verzwak-
ken, kwamen bedrogen uit. Het meest 
voelen de zwakken anno 1984 zich 
bedrogen. 

Zij vooral zijn het slachtoffer 
gewordem van de economische crisis 
mede als gevolg van een overspannen, 
verdelende rechtvaardigheid. Wie de 
zwakken duurzaam wil versterken, wie 
de minima duurzaam wil maximalise-
ren, zal de verzwakte sterken eerst 
weer sterk moeten maken. Dat is de 
doelmatigheid in dienst stellen van de 
rechtvaardigheid op lange en korte 
termijn. Als de keuze is tussen - ik 
gebruik nu een gestileerd voorbeeld -
een netto jaarinkomen voor zwakken 
en sterken van bij voorbeeld f15.000 
aan de ene kant, of een netto jaar 
inkomen voor de zwakken van f25.000 
en een oplopend netto jaarinkomen 
voor de sterken tot bij voorbeeld 
f75.000 anderzijds, dan kiezen wij 
liberalen voor het laatste. 

In dat voorbeeld zijn de zwakken 
f10.000 beter af. Dat is waarop wij 
ons richten. Daardoor zijn hun 
ontplooiingsmogelijkheden groter. 
Het is de keuze tussen alleen aandacht 
hebben voor het verdelen van de 
nationale koek waarbij iedereen, ook 
de zwakken, minder koek krijgt en het 
met behulp van de sterken laten 
groeien van de nationale koek waarbij 
iedereen, ook de zwakken, duurzaam 
meer koek krijgt. Wie toch voor de 
eerste optie kiest, versmalt de norm 
van rechtvaardigheid op inkomensge-
bied tot het hebben van een gelijk 
inkomen voor iedereen. Gelijke 
kansen is dan synoniem met geen 
kansen. Wie zo denkt, ziet de mensen 
als overwegend jaloerse creaturen. 
Dat is in elk geval een mensbeeld dat 
wij liberalen ver van ons werpen. 

Wie zijn de zwakken anno 1984? 
Zijn dat de sociale minima? Wie 
daarop ja zegt, maakt ons inziens dan 
een fout. De groep sociale minima 
omvat 2,6 miljoen inkomenstrekkers. 
Daarvan hebben er ruim 1,9 miljoen 
neveninkomsten of een partner met 
eigen inkomsten. Dat betreft dan een 
kwart van alle inkomenstrekkers in dit 
land. Die allemaal tot de sociaal 
zwakken rekenen? Dat gaat ons te ver. 
Wij rekenen in elk geval tot de sociaal 
zwakken de mensen die alleen of met 
anderen van één minimuminkomen 
moeten rondkomen. Dan hebben wij 
het uiteraard over de ruim 600.000 
echte minima. 

Die mensen mogen op korte termijn 
niet verder verzwakt worden. Dat zal 

ook niet gebeuren in 1985. Daartoe 
strekken de toeslagen voor éénjarige 
en meerjarige echte minima. Die 
groep moet op de lange termijn 
verder versterkt worden in inkomen 
en ontplooiingskansen. 

Men moet namelijk niet alleen op 
inkomen letten. Daartoe strekt het 
driesporenbeleid van het kabinet in 
onze visie. Daarmee is een inkomens-
beleid gericht op denivellering en 
koppeling op afstand van de uitkerin-
gen aan de lonen als het gaat om de 
toedeling van de op korte termijn 
beschikbaar komende groei, juist een 
onmisbaar hulpmiddel. Herstel komt 
niet zomaar door een welwillende 
overheid; herstel komt door de zich 
tot het uiterste in hun werk inspannen-
de actieven. Daarmee worden in onze 
visie de Rawlsiaanse doelmatigheid 
en rechtvaardigheid in de praktijk met 
elkaar verenigd. 

Daarmee worden de minima op de 
lange duur in onze visie gemaximali-
seerd en bieden wij ze uitzicht. 

Is dit een beleid dat de rijken rijker 
maakt en de zwakken zwakker? Een 
dergelijke stilering van de feiten is 
ons inziens onjuist en ook gevaarlijk. 
Het doet denken aan de klassenstrijd 
van weleer. Het geeft impulsen van 
orthodox-socialistische strijdkreten. 
De feiten zeggen eigenlijk iets heel 
anders. In de achterliggende tien jaar 
is het volgende gebeurd met het reëel 
vrij beschikbare inkomen. 

Als je het over een lange periode 
beziet, mag je zo'n koopkrachtplaatje 
hanteren. Ik bezie dat over tien jaar en 
niet over één jaar, want dan heb ik er 
kritiek op. Ik zie dan dat de sociale 
minima over de tien jaar 10% vooruit 
zijn gegaan en de minimum-plussers 
2,5%, dat modaal 5% achteruit is 
gegaan en tweemaal modaal en 
viermaal modaal 17% achteruit zijn 
gegaan. Nogmaals, wie van een 
tweedeling wil spreken, kan om deze 
dingen natuurlijk niet heen. 

Zo je van een tweedeling wil 
spreken, heeft deze zich op deze 
manier geuit. Jarenlang werden de 
niet-actieven en de laagstbetaalde 
actieven enerzijds en de overgrote 
groep van de net iets beter betaalde 
actieven anderzijds ongelijk behandeld 
en ongelijk bedeeld. Dat heeft geresul-
teerd in een scherp genivelleerde 
inkomensverdeling die ons inziens in 
de wereld haar weerga niet kent. 

De heer Leijnse (PvdA): Waar haalt de 
heer De Korte die cijfers vandaan? Hij 
komt weer met het verhaal als zouden 
de mensen met modale inkomens de 
laatste tien jaar aanzienlijk in koop-
kracht achteruit zijn gegaan en de 

mensen met een minimumloon 
aanzienlijk in koopkracht vooruit zijn 
gegaan. Zijn dat de cijfers die in de 
financiële nota sociale zekerheid zijn 
gepresenteerd? 

Ik heb al gezegd dat die cijfers niet 
deugen omdat het begrip 'incidenteel' 
daarin niet is opgenomen. Komt de 
heer De Korte nu met dit oude verhaal 
of heeft hij nieuw cijfers waarbij hij 
inclusief het incidentele aspect kan 
volhouden dat het modale inkomen in 
tien jaar 17% achteruit is gegaan? 

De heer De Korte: Ik heb deze cijfers 
uit de inkomensnotitie voor 1985, die 
de heer Leijnse kent. Ik heb met 
interesse naar de maidenspeech 
geluisterd van de heer Leijnse. Ik heb 
gemerkt dat hij het begrip 'incidenteel' 
introduceert. Ik wi l daarover wel iets 
zeggen als u mij daarover iets vraagt. 

De heer Leijnse (PvdA): Ik introduceer 
dat begrip niet. In de voetnoot bij de 
tabel die u citeert staat uitdrukkelijk: 
exclusief het incidenteel. Die voetnoot 
staat er niet voor niets. Men heeft wel 
degelijk begrepen, dat het iets 
uitmaakt. 

De heer De Korte (VVD): Men werkt 
terecht exclusief incidenteel. Het 
incidenteel geldt niet voor iedereen 
maar voor sommige groepen uit 
schaarsteoverwegingen gedurende 
een zekere periode. Het geldt zeker 
niet ieder jaar voor iedereen. Het is 
belangrijk het volgende in ogen-
schouw te nemen. Als de heer Leijnse 
naar de mensen op het minimum, de 
uitkeringsgerechtigden, kijkt moet hij, 
als hij zo rekent, ook rekening houden 
met hun extra mogelijkheden, bij 
voorbeeld dat zij 15% extra mogen 
bijverdienen zonder gekort te worden. 

Dat komt zeer veelvuldig voor. Dat 
wordt er ook niet in betrokken. Ik laat 
het er ook maar uit; ik heb het idee 
dat het goed tegen elkaar is weg te 
schrappen. In de plaatjes moeten ook 
de inkomenssubsidies worden 
betrokken. Ik hanteer over het alge-
meen alleen de individuele huursubsi-
die. Dat bedrag kan men echter nog 
verzesvoudigen: het totale bedrag 
voor inkomenssubsidies is het 
zesvoudige van het bedrag aan 
individuele huursubsidies. Als je dat 
er allemaal buiten laat moet je op een 
gegeven moment ook het incidenteel 
er buiten laten. Er staat zoveel 
tegenover, dat het plaatje voor de 
minima alleen maar gunstiger wordt 
en de nivellering alleen maar scherper 
als je het er bij betrekt. 

De heer Leijnse (PvdA): De laatste 
conclusie is in het geheel niet onder-
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bouwd door uw betoog. U zegt dat 
een aantal andere elementen erin 
moeten worden betrokken. Daarover 
worden wij het onmiddellijk eens. Het 
zijn dingen in de sfeer van de huur-
subsidie aan de ene kant en in de 
sfeer van de woonlasten en vaste 
lasten aan de andere kant. Die zaken 
moetje in een reëel inkomensplaatje 
betrekken. Wij praten nu echter over 
het incidenteel. Ik geef onmiddellijk 
toe, dat het gemiddelde incidenteel 
niet zo maar aan een individueel loon 
kan worden toegerekend. 

Voor sommigen geldt het incidenteel 
niet, voor sommigen meer en voor 
anderen minder. Het is echter onont-
koombaar dat de gemiddelde werkne-
mer per jaar als gevolg van de 
incidentele loonmutatie wat meer in 
zijn loonzakje vindt dan in de koop-
krachtplaatjes is weergegeven. Dat 
betekent gewoon dat het koopkracht-
plaatje op dat moment volstrekt niet 
deugt. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb 
zoeven zeer nadrukkelijk gesteld hoe 
het in de afgelopen tien jaar met de 
inkomens op de verschillende niveaus 
isgegaan. Ikhebdaarbij het incidenteel 
maar ook inkomenssubsidies buiten 
beschouwing gelaten. Ik houd 
overeind dat dit een juiste weergave 
is en dat de heer Leijnse daaraan niets 
kan veranderen. 

De heer Leijnse (PvdA): U geeft een 
heleboel factoren aan die ook in de 
beschouwingen moeten worden 
betrokken maar die er niet in zitten en 
toch houdt u overeind dat het een 
juiste weergave van de feiten is. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb mijn 
betoog opgebouwd exclusief de 
elementen die u er nu en passant in 
wil brengen. Ik doe dat omdat het 
mijn betoog een zo algemeen moge-
lijke waarde geeft. Betrekt u er allerlei 
elementen bij, zoals u in uw interes-
sante maidenspeech hebt gedaan, 
dan moet u er ook al die andere 
dingen bij betrekken, want anders 
bent u eenzijdig bezig. Als wij elkaar 
daarop niet kunnen vinden heeft het 
weinig zin erover door te discussiëren. 
U zegt het een en ik het ander. Om 
met elkaar geen conflicten te krijgen, 
kunnen wij beter weglaten, wat niet 
algemeen toerekenbaar is. 

De heer Leijnse (PvdA): Uw 
suggestie is dat wi j , als wij het tegen 
elkaar wegschrappen, uiteindelijk toch 
weer op het plaatje van de relatieve 
verhoudingen uitkomen. Dat bestrijd 
ik. Dat plaatje blijft, met name door 

het weglaten van het incidenteel in 
hoge mate scheef. 

De heer De Korte (VVD): Dat plaatje is 
niet in hoge mate scheef. Als u het 
incidenteel er bij betrekt krijgt u het 
een andere waarde maar dan zult u de 
inkomenssubsidies en dergelijke er 
ook bij moeten betrekken. 

De heer Weijers (CDA): Enige logica is 
daaraan niet te ontzeggen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De heer De 
Korte onderbouwt het ook helemaal 
niet. 

De heer De Korte (VVD): Ik zou u, 
mijnheer de Voorzitter, willen verzoe-
ken mijn staatje daarover op te 
nemen in de Handelingen. Ik heb in 
dat staatje de netto-inkomensverhou-
dingen weergegeven voor de verschil-
lende inkomensniveaus om aan te 
geven hoe scherp de nivellering 
inmiddels is, exclusief en inclusief 
huursubsidie. Vervolgens heb ik een 
staatje, waarin wordt uitgedrukt wat 
mensen jaarlijks in handen krijgen. 
Daarover wil ik het nu verder hebben. 

De Voorzitter: Het is een staatje met 
vijf voetnoten. Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van deze interessante 
noot in de Handelingen geen bezwaren 
bestaan. 

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]1 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb nog geen kennis 
genomen van dit staatje. Naar 
aanleiding van de cijfers in de inko-
mensnotitie van de regering zijn in de 
schriftelijke vragen genuanceerd 
verschillende data en jaartallen 
geïntroduceerd. In de antwoorden op 
die vragen kwam zoveel nieuw 
materiaal op tafel dat toen pas bleek 
wat je achter die cijfers kunt lezen. Ik 
ben bang dat dit met de gegevens van 
de heer De Korte niet het geval zal 
zijn, omdat die een periode van tien 
jaar bestrijken, waardoor geen 
genuanceerde vergelijking mogelijk is 
met de cijfers uit de inkomensnotitie. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb nu aan 
de voorzitter twee staatjes gegeven 
die betrekking hebben op 1984, met 
de laatste gegevens die ik van het 
kabinet kon krijgen. Die cijfers zijn op 
zich zelf heel interessant. Het gaat 
daarbij ook om de guldens die 
mensen op verschillende niveaus op 
jaarbasis krijgen. In mijn verhaal wil ik 
één reeks betrekken, die van het 
netto-totaal. Dat is het netto-loon, 
inclusief de ziektekosten, kinderbijslag 
en huursubsidie. Daaruit blijkt dat 

tussen minimum-uitkering en mini-
mumloon op jaarbasis een verschil 
over te blijven van f244. Op maand-
basis is dat f 20. Dat is het gevolg van 
enigszins afwijkende premiepercenta-
ge en van een verschillende regeling 
ten aanzien van forfaitaire reis- en 
verwervingskosten. Tussen verkenden 
en niet-werkenden op het minimum 
zit dus een miniem verschil. Wie dan 
toch gaat of blijft werken heeft in elk 
geval een uitgesproken positieve 
grondhouding tot 'werken voor de 
kost'. 

Verder blijkt dat tussen het minimum 
en het modale loon een verschil zit 
van f2457 in 1984. Op maandbasis is 
dat f 205. Als wij dan nog rekenen met 
de eenmalige uitkering van f685 over 
1984, dan is het verschil f 148 op 
maandbasis of f4,90 per dag. Voor 
40% van de volwassen werkende 
Nederlanders geldt dus dat zij tussen 
f 0,00 en f4,90 meer overhouden dan 
hun collega's op het minimumloon met 
een toeslag voor de echte minima. 
Wie dan nog zijn best doet om een 
vakdiploma erbij te halen, respectieve-
lijk zich te laten bijscholen in zijn 
avonduren, moet wel bovennatuurlijk 
leergierig zijn. Het gaat dus om een 
verschil in 1985 van f4,90 per dag 
tussen degenen die op het minimum-
loon zit, met een toeslag, en de 
modale vakman. 

Ten slotte blijkt dat er tussen het 
minimum en het loon van anderhalf 
modaal een verschil zit van f8900 per 
jaar. Op maandbasis is dat f742. Voor 
84% van de volwassen werkende 
Nederlanders geldt dus dat ze tussen 
de nul en 742 gulden meer overhouden 
per maand dan hun collega's op het 
minimumloon. Ik denk dat ik kan 
stellen dat nergens in de wereld 
inspanning, beroepsopleiding, 
moeilijke arbeidsomstandigheden zo 
onderbetaald worden als in dit land. 

Volgend jaar komt de extra ruimte 
van de economische groei van 2 a 
2,5% voor een klein stukje speciaal 
ten goede aan deze groep werkenden, 
dit om de economie, door hun kracht, 
te laten doorgroeien. Maar wat 
gebeurt er? De hele oppositie, de 
halve vaderlandse pers en media en 
vrijwel de gehele vakbeweging rollen 
over kabinet en coalitiepartners heen, 
omdat zij het land nu blijvend in 
tweeën verscheuren. 

Vinden de vakbeweging - belangen-
behartiger van de werknemers - en 
de Partij van de Arbeid - partij van 
arbeiders - niet dat f4,90 netto per 
dag méér voor de gemiddelde 
vakman in vergelijking tot de echte 
minima een te magere beloning is? 
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De Korte 

Het is naar mijn mening een te 
magere beloning voor werk dat soms 
vuil, onaangenaam, eentonig of 
ongeregeld en meestal inspannend is. 
In deze Kamer wordt voortdurend 
terecht gepleit voor de 800.000 
werklozen of voor de minima, maar 
het is even terecht een pleidooi te 
houden voor de 1,5 miljoen volwassen 
werknemers tussen het minimum en 
het modale loonniveau. 

De heer Leijnse (PvdA): De heer De 
Korte zegt, dat het kabinet iets aardigs 
doet voor de vaklui die net boven het 
modale inkomen zitten, maar hoe is 
het dan te verklaren dat met name de 
vaklui en de beter verdienende 
arbeiders in de haven en de metaal-
sector verleden week in staking zijn 
gegaan tegen het kabinetsbeleid? 

De heer De Korte (VVD): Ik denk niet 
dat dat zo'n uitgebreide staking is 
geweest. 

De heer Leijnse (PvdA): Dat viel in de 
haven reuze mee, moet ik zeggen! 

De heer De Korte (VVD): Ik heb al 
kenbaar gemaakt, dat het stakingswa-
pen niet verstandig werd gehanteerd. 
Ik heb overigens niet de indruk dat het 
hele land in opstand kwam tegen het 
kabinetsbeleid vorige week. Verre van 
dat. 

De heer Leijnse (PvdA): Dat heb ik ook 
niet gezegd. Ik heb erop gewezen dat 
het met name de groepen zijn, 
waarvan u zegt dat ze zo'n belang 
zouden hebben bij het kabinetsbeleid, 
die zich solidair hebben opgesteld 
met de uitkeringsgerechtigden. U kunt 
zich dus niet op die categorieën 
beroepen. 

De heer De Korte (VVD): Het feit dat 
de staking van vorige week zo beperkt 
is geweest, zegt al veel. De actiebereid-
heid was op dit punt gering. Ik keer 
het dus om. Ik begrijp het ook wel, 
want het gaat om een verschil van 
f4,90 per dag. De meeste mensen 
weten dat niet eens, maar gelukkig 
hebben wij dan het Vrije Volk van 
vorige week met een berekening over 
1983. Verder verwijs ik naar een 
artikel van Flip de Kam en Frans 
Nypels in Intermediair van 19 oktober 
1984 onder de titel 'Afscheid van het 
paradijs'. Daarin wordt gesteld dat de 
verhouding tussen de positie van de 
minima en de doorsneewerknemer 
zoek is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu iets 
zeggen over het bruto-netto-traject, 
want ook boven het modale niveau 
zijn de spanningen groot. De afstand 

tussen wat men bruto verdient en wat 
men netto overhoudt is de afgelopen 
tien jaar constant gegroeid. Ik wil 
vragen de feiten, die dat onderbouwen, 
ook 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.]2 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Vooral tussen modaal en 
twee maal modaal (55% van de 
volwassen werknemers) is de afstand 
tussen bruto verdienen en netto 
overhouden scherp toegenomen. Dit 
bruto-netto-traject moet ons een grote 
zorg zijn. Hoeveel mensen zien niet 
van promotie af omdat de marginale 
belasting- en premiedruk het extra 
bruto-inkomen tot nul reduceert? Is 
het nog normaal, dat de modale 
werknemer van iedere extra verdiende 
gulden 43 cent overhoudt? 

Wij willen in dit land het probleem 
van de werkloosheid oplossen. 
Daarvoor moeten wij terecht bij de 
werkgevers. Het woord zegt het al: 
werk geven. Maar voor die werkgevers 
is er één groot struikelblok en dat is 
de wig tussen hun loonkosten en wat 
hun werknemers netto overhouden. 
Om in 1984 een minimumloner in 
dienst te nemen, die zelf netto f18.519 
overhoudt, moet zijn werkgever 
f32.097 betalen. Om in 1984 een 
modaal gehonoreerde vakman in 
dienst te nemen, die zelf netto f24.156 
overhoudt, moet zijn werkgever meer 
dan het dubbele neertellen, namelijk 
f50.307. 

Hoe kunnen wij iets doen aan deze 
afschuwelijke rem op het in dienst 
nemen van werknemers? In ieder 
geval moeten de werkgeverspremies 
snel verder terug. Ook is het hard 
nodig, na te denken over een algemene 
inkomensdervingswet, waarbij alleen 
minimumuitkeringen en dito 
verlaagde collectieve premies zullen 
gelden, te beginnen bij de nieuw 
aankomende werknemers want die 
moeten wij proberen zo snel mogelijk 
in dienst te krijgen bij startende en 
bestaande ondernemers. Ik verwijs 
ook naar de studie van Van Kemenade 
c.s. en het rapport van de Teldersstictv 
ting. 

Voorts mag het kabinet niet laks 
blijven als het om vermindering van 
de steilheid van de belastingtarieven 
gaat. Nog steeds blijft de Contouren-
nota-operatie van belang. Door die 
grote wig tussen de hoge loonkosten 
voor de werkgever enerzijds en de 

lage netto-verdiensten van de werkne-
mer anderzijds is het voor beiden 
onaantrekkelijk om nog van eikaars 
diensten gebruik te maken. De 
ondernemers in ons land hebben dan 
ook op grote schaal de voorkeur 
gegeven aan het inschakelen van 
machines. 

Dat heeft de uitstoot van werkne-
mers vergroot. In de Verenigde Staten 
is er bij voorbeeld veel meer ruimte 
overgebleven voor arbeidsintensieve 
dienstverlening, maar daar is dan ook 
de wig die ik noemde, door de lagere 
collectieve lasten ongeveer de helft 
kleiner en worden tegelijkertijd veel 
grotere netto-beloningsverschillen 
geaccepteerd. Hoewel de Verenigde 
Staten natuurlijk niet zonder meer 
met Nederland te vergelijken zijn, 
kunnen we hieruit wel veel lering 
trekken. Je ziet in ieder geval wel dat 
daar de werkgelegenheid over tien 
jaar bezien jaarlijks met anderhalf 
procent is gestegen, terwijl die bij ons 
jaarlijks met 0,75% is afgenomen. De 
arbeidsproduktiviteit is bij ons in die 
periode sterk toegenomen - met 
jaarlijks 2,25% - en in de Verenigde 
Staten met slechts 0,75%, maar wat 
natuurlijk telt, is toch die werkgelegen-
heid. 

De toename daarvan is mede te 
danken aan het feit dat de reële 
arbeidskosten in de Verenigde Staten 
met jaarlijks 0,75% zijn gestegen, 
terwijl de toename daarvan bij ons 
jaarlijks 3% was. Zie hier de problemen 
in ons land ten voeten uit. 

Hieruit is wel het een en ander te 
concluderen. Algemene loonmatiging 
blijft de belangrijkste motor voor het 
herstel van de werkgelegenheid. Als 
daar de klad in komt, zijn we nergens. 
Een grote flexibiliteit in beloningsver-
houdingen tussen beroepsgroepen en 
sectoren is geboden. Belasting en 
premies voor de werkgevers moeten 
terug, en voor de werknemers moeten 
ze vooral dalen op de manier die in de 
Contourennota is aangegeven: 
vermindering van de steilheid van de 
tarieven. 

En de afstand tussen lonen en 
uitkeringen kan niet anders dan 
toenemen in de komende jaren. Dat 
zal de sociale minima - daar heb ik in 
het begin van mijn betoog de nadruk 
op gelegd - uiteindelijk weer ten 
goede komen, want wij willen uitein-
delijk de minima maximaliseren, 
vooral met hun ontplooiingskansen in 
gedachten. Ik heb het kabinet weinig 
vragen gesteld en ik hoop dus dat de 
bewindslieden mijn betoog op de 
belangrijkste punten willen nalopen 
en hun oordeel over de hoofdlijnen 
ervan willen geven. 
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De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Voor het tweede 
achteenvolgende jaar kunnen we bij 
een begrotingsbehandeling van 
gedachten wisselen aan de hand van 
een heel duidelijke financiële nota 
over de sociale zekerheid. Voor het 
eerst sinds lange tijd zal er in 1985 
een daling van de uitgaven ten 
behoeve van de sociale zekerheid 
optreden, zowel in guldens als in 
procenten van ons nationale inkomen. 

In guldens zal er sprake zijn van een 
daling van 104,2 miljard tot 103,5 
miljard en in procenten van het 
nationaal inkomen betekent dit een 
daling van 29,7% tot 28,8%. De 
jaarlijkse stijging van de uitgaven van 
ongeveer 10% in het begin van de 
jaren tachtig zijn in 1984 gelukkig tot 
stilstand gekomen, terwijl er in 1985 
sprake kan zijn van een bescheiden 
daling, in de orde van grootte van 1 % . 

Dit zijn gunstige ontwikkelingen, die 
het gevolg zijn van eenaantal factoren: 
de doorwerking van loonmatiging, de 
bezuinigingen als gevolg van het 
kabinetsbeleid en natuurlijk de groei 
van ons nationaal inkomen. Overigens 
zijn dit gunstige ontwikkelingen die 
naar het oordeel van de VVD-fractie 
ook de komende jaren zullen moeten 
doorgaan. Vandaar dat ik wat verbaasd 
was over de opmerking van een 
collega uit de CDA-fractie, dat juist bij 
de bezuinigingen, die een elementair 
onderdeel zijn van de drie genoemde 
factoren, op dit moment vraagtekens 
worden gezet, met als mogelijk gevolg 
dat die gunstige ontwikkelingen in de 
sfeer van de collectieve-lastendruk 
zich de komende jaren wellicht niet 
zullen voordoen, met alle gevolgen 
voor die collectieve-lastendruk en dus 
voor de ruimte voor arbeidstijdverkor-
timg van dien. 

Het aantal mensen dat een beroep 
op de sociale zekerheid moet doen, is 
helaas nog steeds veel te hoog: 
inclusief de AOW gaat het om 3,5 
miljoen uitkeringsgerechtigden. 

Dat betekent dus een enorm sociaal 
probleem binnen onze maatschappij. 
Het betekent ook een financieel en 
een solidariteitsprobleem. De omvang 
van het aantal uitkeringsgerechtigden 
geeft aan dat er in de sociale-zeker-
heidssector nog steeds sprake is van 
een enorm structureel probleem. De 
verhouding tussen het aantal actieven 
en niet-economisch actieven is nog 
steeds aan het verslechteren. Exclusief 
de AOW is die verhouding nu 1: 2, 
inclusief de AOW is de verhouding 1: 
1,3. 

Als wij uitsluitend kijken naar het 
aantal actieven in de marktsector en 
het aantal uitkeringsgerechtigden is er 
zelfs sprake van een verhouding van 
1: 1. De strijd tegen de niet vrijwillig 
economische inactiviteit is van 
levensbelang voor onze gezamenlijke 
welvaartsontwikkeling, gezien het 
bestaande draagvlak. Een dergelijke 
strijd biedt zonder herstel van onze 
economie geen perspectief voor een 
verantwoord sociaal beleid. 

De kosten van onze sociale zekerheid 
liggen op zo'n niveau dat het, net 
zoals in het verleden het geval was, 
ver buiten de economische mogelijk-
heden ligt voor actieven en inactieven 
een vergelijkbare welvaartsbeleving 
mogelijk te maken. Er bestaat derhalve 
maar één mogelijkheid: de positie van 
onvrijwillig niet actieven wezenlijk 
verbeteren door het vergroten van het 
aantal banen, zodat men zich daar een 
eigen inkomen kan verwerven. De 
VVD-fractie is het met deze bewinds-
lieden eens dat het huidige driesporen-
beleid het beste instrumentarium 
biedt om dat te realiseren. 

De in macro-economisch opzicht 
gunstige ontwikkeling van de uitgaven 
en drukcijfers is naast belangrijke 
bezuinigingen gerealiseerd door 
middel van een matiging van de 
loonontwikkeling. Dank zij deze 
loonmatiging is de koopkrachtontwik-
keling van uitkeringsgerechtigden niet 
verder achter gebleven bij de inkomens 
in de marktsector dat blijkt uit tabel 
4.1, bladzijde 32 van de Financiële 
nota sociale zekerheid. 

Indien de komende jaren een 
voortzetting van die loonmatiging niet 
tot de mogelijkheden zou behoren, zal 
het onmogelijk zijn, uitkeringsgerech-
tigden een vergelijkbare inkomensont-
wikkeling door te laten maken. In dit 
verband moet naar het oordeel van de 
VVD-fractie de Wet Aanpassingsme-
chanismen ter discussie komen. 

De WAM, andere stukken inhouden-
de regelgeving met betrekking tot 
koppelingsmechanismen en automa-
tismen stammen uit een tijd waarin 
de groep inkomens waaraan gekop-
peld werd, de grootste groep inkomens 
betrof. Op dit moment zijn er meer 
inkomens gekoppeld dan er inkomens 
zijn om aan te koppelen. Twee 
miljoen c.a.o.-inkomens in de markt-
sector bepalen, indien althans alle 
koppelingsmechanismen hun werk 
kunnen doen, de ontwikkeling van 
3,5 miljoen inkomens in de sfeer van 
de sociale zekerheidssector en 1,2 
miljoen inkomens in de sfeer van de 
ambtenaren en trendvolgers. 

Deze gewijzigde verhoudingen 
hebben er zorg voor gedragen dat 
vele automatische koppelingen via 
bevriezing en dergelijke geheel of 
gedeeltelijk gedurende een bepaalde 
periode buiten werking waren 
gesteld. De WAM is slechts één keer, 
zoals bedoeld, toegepast. Wetten 
dienen alleen te blijven bestaan 
indien ze daadwerkelijk worden 
nagekomen. Hebben de bewindslieden 
de indruk dat de komende jaren de 
ontwikkeling van de inkomens van 
uitkeringsgerechtigden kan verlopen 
conform de WAM, gegeven de drie 
elementen die ik in het begin van mijn 
betoog heb aangegeven? 

De Financiële nota sociale zekerheid 
gaat dit jaar terecht uitvoerig in op de 
komende demografische ontwikkeling 
en haar financiële consequenties. De 
verhouding tussen het aantal 65-plus-
sers en mensen die jonger zijn is er 
een van 1: 9, terwijl in 2030 die 
verhouding wordt geschat op 1: 5. 
Deze veranderde bevolkingssamen-
stelling, die vergrijzing, heeft grote 
consequenties voor de totale uitgaven-
ontwikkeling in de sfeer van de 
collectieve sector. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
heeft in zijn cahier 38 'Collectieve 
Uitgaven en Demografische Ontwikke-
ling 1970-2030', aangegeven wat de 
consequenties zijn van de vergrijzing 
van een viertal categorieën in de 
collectieve sfeer. De totale uitgaven 
van de expliciet vooruitberekende 
programma's nemen bij de lage 
variant tot het jaar 2030 per saldo met 
23% toe, wat overeenkomt met een 
gemiddelde uitgavengroei van 0,4% 
per jaar vanaf 1981. De sociale 
zekerheid wordt in die zelfde periode, 
met name onder invloed van de AOW, 
40% duurder. De Financiële nota 
sociale zekerheid geeft aan de hand 
van vergrijzingsgegevens aan wat de 
ontwikkelingen zullen zijn met 
betrekking tot de AOW en VUT-rege-
lingen respectievelijk de Ziekenfonds-
wet, de AWB en de Kinderbijslag. 

Per saldo doet zich in de periode 
1990-2030 een stijging van de 
uitgaven voor van 30%, hetgeen 
overeenkomt met f25 miljard, gere-
kend in prijzen van 1990. Deze 30% 
komt neer op een groei van de 
uitgaven van gemiddeld 0,7% per 
jaar. Is de indruk juist, dat het stand-
punt van de regering erop neerkomt 
dat dit geen probleem zal veroorzaken, 
indien ook het nationaal inkomen 
gemiddeld met 0,7% stijgt en er 
derhalve geen sprake zal zijn van 
verzwaring van de druk, zoals moet 
worden opgemaakt uit het persbericht 
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Linschoten 

van het Departement van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 84/206? 

De fractie van de VVD wil stelling 
nemen tegen een dergelijke opstelling 
van het kabinet. De macro-economi-
sche collectieve drukontwikkeling zegt 
niet alles over de micro of de indivi-
duele ontwikkeling van de druk. Juist 
dat gegeven is evenwel buitengewoon 
relevant in geval van een sterke 
vergrijzing, als het gaat over regelin-
gen die door middel van een omslag-
stelsel worden gefinancierd. 

Het huidige draagvlak, dat is 
gebaseerd op de verhouding van 1: 9, 
zal zich ontwikkelen tot de verhouding 
van 1: 5. Met dat gegeven moet heel 
nadrukkelijk rekening worden gehou-
den, als wij over deze problematiek 
discussiëren. 

De grafiek 8.2 op bladzijde 80 van 
de financiële nota geeft naar mijn 
oordeel een enigszins vertekend 
beeld. Verschuivingen in de uitgaven 
voor de sociale zekerheid tussen 
verschillende regelingen geven 
slechts een relatieve verdeling van de 
koek weer. Het probleem is, dat die 
collectieve koek groter en duurder 
wordt bij ongewijzigd beleid en dat er 
steeds minder mensen voor de 
financiering van die koek beschikbaar 
zullen zijn. De problematiek doet zich 
wat de sociale zekerheid betreft met 
name in de sfeer van de AOW voor, 
zo blijkt uit de nota. Ik verdoek de 
bewindslieden dan ook, wat nader en 
concreter in te gaan op deze proble-
matiek. Zij moeten niet, zoals tijdens 
de behandeling van de vorige begro-
ting, aangeven dat er sprake is van 
een ambtelijke studie. Nu blijkt echter 
uit de stukken dat dit onderwerp 
wordt betrokken bij de vijfde herover-
wegingsronde. Mijn fractie heeft 
behoefte aan een wat concretere 
standpuntbepaling van het kabinet 
ten aanzien van deze problematiek. 

Enkele dagen geleden ontvingen wij 
de notitie inzake deeltijdarbeid. De 
fractie van de VVD was ervan uitge-
gaan dat de nota meer zou zijn 
toegespitst op een aantal concrete 
plannen. Verleden jaar was daarom 
ook gevraagd tijdens de begrotingsbe-
handeling. Het is een verkennende 
notitie gebleven. Dat heeft mijn fractie 
teleurgesteld. Zij is van mening dat 
deeltijdarbeid een volwaardige vorm 
van arbeid is, die niet dient te worden 
belemmerd in zijn ontwikkeling. 
Ondanks het feit dat het gaat om een 
zeer heterogene groep, is het mogelijk 
om diverse hobbels weg te nemen. 
De deeltijdwerker heeft nu nog steeds 
een soort uitzonderingspositie en dat 
is niet nodig. 

Onderzoek heeft bovendien uitgewe-
zen dat deeltijdarbeid ook in econo-
misch opzicht zeer interessant kan zijn 
voor een arbeidsorganisatie, voor een 
bedrijf. Het vergroot de flexibiliteit op 
verschillende manieren en het maakt 
maatwerk mogelijk waarvan een 
positieve invloed uitgaat op de 
arbeidsproduktiviteit en het ziektever-
zuim. Bovendien is het nog steeds 
een goed instrument om arbeid 
opnieuw te verdelen, zowel in het 
algemeen als tussen mannen en 
vrouwen. 

Uit de notitie blijkt overigens dat 
deeltijdarbeid op dit moment ook 
kwantitatief een buitengewoon 
belangrijke rol speelt in Nederland; 
50% van het aantal vrouwelijke 
werknemers op de arbeidsmarkt 
werkt in deeltijd en 7,6% van de 
mannen. In totaliteit komt dit neer op 
bijna 23%, hetgeen overeenkomt met 
een volumecijfer van 11 %. De notitie 
geeft aan dat er in dit verband een 
Europese richtlijn in voorbereiding is 
met betrekking tot een gelijke behan-
deling van voltijd- en deeltijdwerkers, 
een richtlijn waaraan op dit moment 
geen al te grote prioriteit wordt 
toegekend, aldus de notitie. Waarop 
baseren de bewindslieden dit? Naar 
de opvatting van de VVD-fractie is die 
hoge prioriteit in Nederland wèl 
aanwezig. Deeltijdarbeid speelt in 
Nederland, zo blijkt uit de internatio-
nale vergelijking, een veel belangrijke-
re rol dan in de andere lid-staten van 
de Europese Gemeenschap. 

Bovendien moeten wij vaststellen 
dat, indien de gemiddelde deeltijdwer-
ker 20 uur per week werkt, hij of zij 
een buitengewoon relevant deel van 
het gezins- of gezamenlijk inkomen 
realiseert. De situatie in ons land geeft 
geen enkel aanknopingspunt om op 
de in voorbereiding zijnde Europese 
richtlijn te wachten. Het is mogelijk en 
noodzakelijk om op eigen initiatief 
van de Nederlandse wetgever zo 
spoedigmogelijkde nodigeaanpassin-
gen aan te brengen. 

De minister stelt dat de heterogeni-
teit van de groep een probleem is bij 
het wegnemen van knelpunten. Voor 
een deel is dat zonder enige twijfel 
het geval. 

Er zijn echter ook gezamenlijke 
knelpunten. Waarom staan er geen 
concrete beleidsaanbevelingen in de 
notitie voor deze gemeenschappelijke 
en algemene knelpunten? 

De positie van de deeltijdwerkers 
moet vooral onder de loep worden 
genomen op het punt van de arbeids-
voorwaarden, primaire en secundaire, 
de fiscale behandeling en de sociale 
zekerheid. Het overgrote deel van de 

knelpunten ligt derhalve op het bordje 
van deze bewindslieden. Des te 
bedroevender is het, te moeten 
vaststellen dat naar het oordeel van 
de minister het consequent hanteren 
van het principe van gelijke behande-
ling nadelen heeft. Waarom is het 
nodig, een dergelijk uitgangspunt te 
kiezen, als het juist erom gaat, een 
notitie op tafel te brengen om alle 
problemen op te lossen? 

De fractie van de VVD is van 
mening dat het niet gelijk behandelen 
van deeltijdwerk veel grotere nadelen 
heeft. Indien wordt uitgegaan van de 
stelling dat deeltijdarbeid belangrijke 
economische en organisatorische 
voordelen heeft voor een arbeids-
organisatie, moet dit in de komende 
jaren zeer zwaar kunnen wegen. De 
fractie van de VVD heeft dan ook niet 
begrepen wat de merites zijn van de 
opmerking dat praktische overwegin-
gen grenzen aan de mogelijkheden 
stellen, zoals in de notitie staat. In het 
algemeen is deze zinsnede goed te 
begrijpen, maar als wij zien aan de 
hand van welke drie voorbeelden dit 
wordt geadstrueerd, begrijpen wij de 
bedoeling van de minister niet. 

Het eerste voorbeeld is dat in 
lopende operaties zoals de stelselwij-
ziging reparaties op onderdelen ad 
hoc moeilijk zijn te verdragen. Naar 
het oordeel van de fractie van de VVD 
bieden juist lopende operaties zoals 
de stelselwijziging excellente mogelijk-
heden om rekening te houden met de 
positie van deeltijdwerkers, zodat 
operaties ad hoc later niet noodzakelijk 
zijn. Overigens heeft de staatssecreta-
ris verleden jaar tijdens de begrotings-
behandeling aangegeven dat hij met 
hetwegnemen van de nodige knelpun-
ten juist wilde wachten op de stelsel-
wijziging. 

Het tweede argument van het 
kabinet is dat de reparaties te duur 
zijn. Natuurlijk moet te allen tijde het 
prijskaartje dat aan de mogelijke 
oplossingen hangt, een onderdeel van 
de afwegingen uitmaken. De vraag is 
echter welke prijs in financieel en in 
maatschappelijk opzicht moet worden 
betaald, indien de potentiële groei 
van deeltijdarbeid in de komende 
jaren verder wordt belemmerd. 

Ten derde zegt de minister dat 
interventiemogelijkheden van de 
overheid beperkt zijn. Ook dit is op 
zich zelf juist. De vraag is echter wat 
wij aanmoeten met deze opmerking. 
Het ontslaat de overheid immers niet 
van de verantwoordelijkheid, juist op 
de terreinen waarop de interventiemo-
gelijkheden maximaal zijn, alles te 
doen wat zij kan. Hierbij bestaan meer 
dan voldoende aanknopingspunten, 
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juist in de sfeer van de sociale 
zekerheid en in de sfeer van de 
belastingwetgeving. 

De concrete knelpunten die in de 
nota worden geïnventariseerd, lenen 
zich in eerste instantie niet voor een 
begrotingsbehandeling, maar voor 
een mondeling overleg. In dit debat 
moet aan de orde komen welke 
principiële opstelling de bewindslie-
den in het komende jaar hebben voor 
deeltijdarbeid. Welke benadering 
kiezen zij en hoe positief staan zij ten 
opzichte van deeltijdarbeid? Vooral 
wil ik antwoord op de vraag of de 
bewindslieden beleidsmatig ervan 
uitgaan dat zij deeltijdarbeid daadwer-
kelijk zullen bevorderen. 

Tot slot van mijn bijdrage maak ik 
enkele opmerkingen over de Europese 
richtlijnen. Het aanpassen van onze 
nationale wetgeving aan de derde 
richtlijn van de EG moet te elfder ure 
nog plaatsvinden. Het was vanuit een 
oogpunt van zorgvuldige wetgeving 
beter, indien dit soort aanpassingen 
kan worden behandeld, zonder dat de 
fatale datum de behandeling onder 
druk zet. 

Op Europees niveau zijn op dit 
moment vele richtlijnen in behandeling 
of al tot stand gekomen die wellicht 
tot aanpassingen van de Nederlandse 
wetgeving aanleiding geven. Deze 
betreffen met name gelijke behande-
ling van deeltijdwerkers, waarover ik 
zojuist al sprak, gelijke behandeling 
van tijdelijke werkers, gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen in 
beroepsregelingen in de sociale 
zekerheid, harmonisatie van de 
nationale wetgevingen inzake ouder-
schapsverlof en verlof om gezinsrede-
nen, gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in zelfstandige beroepen, 
vooral meewerkende vrouwen in 
gezinsbedrijven en gelijke behandeling 
in beschermende arbeidswetgeving. 
Kunnen de bewindslieden aangeven 
op welke termijn mag worden 
verwacht dat deze regelingen dan wel 
concept-regelingen nopen tot aanpas-
sing van de Nederlandse wetgeving? 
Zijn de bewindslieden bovendien 
ertoe bereid, deze punten eens na te 
lopen om na te gaan op welke 
onderdelen van de Nederlandse 
wetgeving aanleiding bestaat tot 
aanpassing, nog voordat er een 
fatale datum van het Brusselse boven 
ons hoofd hangt? 

De vergadering wordt van 18.19 uur 
tot 19.50 geschorst. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Willems, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Voordat ik met mijn 
betoog begin, wil ik een opmerking 
maken over de orde. Ik verzoek u om 
een gisteren tijdens een uitgebreide 
commissievergadering door mij 
ingediende motie op stuk nr. 41 
(18600-XV) inzake het Europees 
Sociaal Fonds ook onderwerp van de 
beraadslaging uit te laten maken. 
Andere fracties hebben hierover ook 
al vragen gesteld. In de loop van het 
debat kunnen wij hierop mede naar 
aanleiding van de antwoorden van de 
minister, terugkomen. Dit voorstel is 
gisteren tijdens de uitgebreide 
commissievergadering ook naar 
voren gebracht. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het 
verzoek van de heer Willems in te 
willigen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mitsdien is tevens aan de orde: 
- de motie-Willems over het aanwen-
den van de door het Europees Sociaal 
Fonds ter beschikking gestelde 
middelen (18600-XV, nr. 41). 

D 
De heer heer Willems (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! De begroting voor 1985 
van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid wordt sterk 
beheerst door de vraag, hoe de 
verhouding tussen actieven en niet-
actieven zich moet ontwikkelen. Is er 
sprake van een beleid dat uitgaat van 
solidariteit tussen deze groepen of is 
het kabinet uit op een verder tegen 
elkaar uitspelen van werkenden 
tegenover niet-werkenden? Alle 
cijfers, gegevens en standpunten van 
bewindslieden wijzen op het laatste. 
De regering is niet bereid, zo stelde de 
minister-president vorige week nog in 
de Eerste Kamer, om de inkomensont-
wikkeling van de niet actieven 
gekoppeld te houden aan de loonont-
wikkeling van de niet-actieven 

De sociale uitkeringen zijn sinds 
1979 10% achtergebleven bij de 
gemiddelde loonontwikkeling. De 
bovenminimale niet-actieven zijn 
inmiddels al zo'n 15% in inkomen 
gekelderd en zullen bij de stelselher-
ziening nog forser moeten inleveren. 
De zogenaamde echte minima zijn van 
deze inleveroperatie op geen enkele 
manier verschoond gebleven. Zij 
beleven de achteruitgang alleen een 
jaar later, zoals de regering in ant-
woord op vraag 7 bij de inkomensno-
titie ook ruiterlijk erkent. Er is ook 
nauwelijks sprake van nivellering in 
het inkomensgebouw. Integendeel! 
Een viermaal modale werknemer 
leverde tussen 1981 en 1983 precies 

evenveel in als de sociale minima, 
namelijk 9%. Ik verwijs hiervoor naar 
het antwoord op vraag 6. 

In de memorie van toelichting wil 
de minister ons laten geloven dat er 
wel degelijk genivelleerd is. Hij 
gebruikt daarvoor de cijfers vanaf 
1974. Met deze cijkers valt echter ook 
aan te tonen dat de, overigens zeer 
gewenste, verkleining van inkomens-
verschillen al vanaf 1978 vrijwel 
volledig tot stilstand is gekomen. 
Toch constateert de regering dat de 
inkomensverschillen wel weer groter 
mogen worden. Het betreft dan met 
name de verschillen tussen degenen 
met werk en degenen zonder werk. 

Uitdrukkelijk tegen de zin van de 
vakbonden in, die zelfs een premiever-
zwaring willen aanvaarden om de 
uitkeringen ten minste op peil te 
houden, voert deze regering de 
verlangens en de belangen van de 
werkgevers uit. 

Een ander bewijs van het uit elkaar 
spelen van werkenden en niet werken-
den wordt geleverd door het Sociaal 
en Cultureel Planbureau in zijn sociale 
en culturele verkenningen 1985. 
Daarin wordt vastgesteld dat de 
bovenmodale inkomenstrekkers de 
afgelopen jaren steeds meer van de 
nationale koek zijn gaan verdienen 
dan de inkomensgroepen in de 
onderste decielen van de huishoudens 
in Nederland. Je vraagt je af, wat voor 
zin deze berekeningen van het SCP 
hebben, als de regering daar in haar 
inkomensbeleid op geen enkele wijze 
rekening mee lijkt te houden. Heeft de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid eigenlijk wel kennis 
genomen van deze cijfers? Geeft dat 
hem geen aanleiding om zijn stelling 
dat er van een tweedeling in de 
maatschappij geen sprake is, eens in 
heroverweging te nemen? 

Het kabinetsbeleid gaat ervan uit 
dat de minima nog steeds niet op het 
laagste punt zijn beland. Verdere 
koopkrachtachteruitgang sluit de 
regering niet uit. Ter verdediging 
daarvan wordt aangevoerd dat de 
koopkracht van de sociale minima nu 
vrijwel gelijk is aan die van 10 jaar 
geleden. Nog afgezien van de vraag 
of de bijstandsgerechtigden toen wel 
konden rondkomen met hun uitkering, 
moet worden vastgesteld dat het 
bestedingspatroon niet meer vergelijk-
baar is. Met name de woonlasten zijn 
voor de gemiddelde uitkeringsgerech-
tigde zodanig gestegen, dat er nu veel 
minder te besteden valt voor kleding, 
voeding, ontspanning enzovoorts, 
dan 10 jaar geleden. Voor WAO'ers zijn 
de eigen bijdragen voor voorzieningen, 
medicijnen en dergelijke een veelvoud 
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van de eigen bijdragen van enkele 
jaren terug. 

Voor jongeren, studenten en 
soldaten zijn bovendien de inkomens 
met tientallen procenten gekelderd. 
Het is daarom een eis van politieke 
rechtvaardigheid dat het sociaal 
minimum in koopkracht ten minste 
gelijk blijft opgaan met de loonontwik-
keling in het bedrijfsleven, koste wat 
kost. 

Het is een teken aan de wand dat nu 
niet alleen de WAO-, bijstands- en 
jongerengroepen ons bestoken met 
hun noodkreten, maar dat ook 
tientallen gemeenteraden, sociale 
diensten, wethouders en andere min 
of meer gevestigde organen bij ons in 
groten getale met klem aandringen'op 
structurele maatregelen ten behoeve 
van de inkomenspositie van de 
minima', zoals de gemeenteraad van 
Breda ons deze week liet weten. 

Gebeurt dit niet op centraal niveau, 
bij voorbeeld door herstel van de 
WAM, dan zullen de gemeentebestu-
ren in toenemende mate het recht in 
eigen hand nemen en een eigen 
sociale inkomenspolitiek proberen te 
voeren. Ik kan ze daarin geen ongelijk 
geven. Het is niet alleen de positie 
van de minima zelf die de gemeente-
besturen sterkt in hun opvattingen dat 
de situatie van de minima in het 
rijksbeleid stelselmatig ernstig 
onderschat wordt, dit wordt ook 
afgeleid uit de slordige, haastige, 
onzorgvuldige en vaak onuitvoerbare 
wetgeving die de gemeentebesturen 
bereikt. 

Wij juichen het toe dat gemeentebe-
sturen de landelijke overheid op dit 
punt op haar vingers tikt. Ook vanuit 
de sociale-verzekeringsorganen 
gebeurt dit regelmatig. Zij stellen nu 
al dat een voordeurdelersmaatregel 
niet of zo minimaal mogelijk zal 
worden uitgevoerd. 

In 1982 nam de internationale 
arbeidsorganisatie, de ILO, in haar 
68ste zitting een verdrag aan inzake 
het behoud van rechten op het gebied 
van de sociale zekerheid. De regering 
liet ons per brief van 15 augustus 
jongstleden weten dit verdrag niet te 
willen ondertekenen, omdat zij haar 
handen vrij wilde houden met het oog 
op de stelselherziening van de sociale 
zekerheid dit jaar. 

Over dat stelsel komen wij nog 
uitvoerig te spreken. Wat is in het 
voorliggende verdrag zo onaanvaard-
baar dat niet tot ondertekening wordt 
overgegaan? Voorop behoort toch te 
staan - ik maak mij sterk dat de 
regering niet dezelfde mening is 

toegedaan - dat de rechten van 
migranten niet mogen worden 
aangetast, evenmin als die van 
Nederlanders. 

De stelselherziening behoort naar 
onze mening tot verbetering te leiden, 
uit een oogpunt van overzichtelijkheid, 
individualisering, rechtvaardigheid en 
democratische controleerbaarheid. Ik 
roep daarom de regering op om 
alsnog tot ondertekening van dit 
verdrag over te gaan, waarvoor ik u 
een motie aanbied. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Internationale 
Arbeidsorganisatie een verdrag heeft 
aangenomen betreffende het behoud 
van rechten op het gebied van sociale 
zekerheid (verdrag 157); 

overwegende, dat de regering in haar 
brief van 15 augustus 1984(18100, 
hoofdstuk XV, nr. 85) heeft laten 
weten dat zij niet voornemens is tot 
toetreding tot dit verdrag over te 
gaan; 

overwegende, dat toetreding tot dit 
verdrag wenselijk is met het oog op 
het behoud van sociale zekerheids-
rechten voor migrerende werknemers; 

verzoekt de regering, haar besluit te 
heroverwegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 47(18 600-XV). 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De door mij genoemde 
uitgangspunten voor verbetering van 
de sociale zekerheid moeten er ook 
toe leiden dat wordt afgezien van nog 
verder gesnuffel in ieders privéleven. 
Achter hoeveel voordeuren, met 
hoeveel medebewoners, hoeveel 
arbeidsjaren enzovoorts zijn vragen 
die de uitkeringsgerechtigden steeds 
meer tot object van een verder om 
zich heen grijpende overheidsbureau-
cratie maken. 

Ik kan onmogelijk voor alle door dit 
beleid getroffen groepen apart 
aandacht vragen. Zo stelt bij voorbeeld 
de Gehandicaptenraad zoveel onder-
delen van het beleid van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid aan de 
kaak dat zonder moeite mijn gehele 
spreektijd daaraan gewijd zou kunnen 

worden. Ik vraag wel speciale aandacht 
voorde buitenlanders die in Nederland 
wonen. Zij worden door een veelheid 
van maatregelen getroffen, zeker als 
zij vrouw en kinderen thuis hebben 
achtergelaten. 

Zij ontvangen voor hen geen 
bijstand, geen gehuwdentoeslag op 
de eenmalige uitkering, soms geen 
kinderbijslag en in veel gevallen 
worden zij straks ook nog met de 
woningdelerskorting geconfronteerd. 
Vooral de verdubbeling van de 
onderhoudseis in de kinderbijslag 
vorig jaar van f28 naar f 56 per week 
per kind is voor vele buitenlanders 
een ernstige slag geweest. Die 
verdubbeling was niet alleen in het 
geheel niet beargumenteerd, het 
voorstel is ook ernstig discriminerend: 
geen gezinsuitkering voor de bijstand, 
waardoor het inkomen lager wordt, 
maar wel de onderhoudseis voor de 
kinderen dubbel zo zwaar maken. 

Kunnen de minister en de staatsse-
cretaris de argumentatie voor die 
verdubbeling nog eens geven? Voor 
veel buitenlanders heeft de verdubbe-
ling tot gevolg gehad dat hun de 
kinderbijslag onthouden werd, te 
meer daar de uitvoering en voorlich-
ting in het verleden ernstig te wensen 
hebben overgelaten. Is de staatssecre-
taris alsnog bereid, de gevolgen van 
die maatregel te onderzoeken en de 
maatregel te heroverwegen? 

De automatisering heeft inmiddels 
de belangstelling gewekt van bijna 
alle departementen: Onderwijs en 
Wetenschappen, Wetenschapsbeleid, 
Landbouw en Visserij, Economische 
Zaken enzovoorts. De grote afwezige 
is echter het Departement van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Juist op 
het terrein van de arbeidsomstandig-
heden en de arbeidsmarktontwikkelin-
gen zullen de gevolgen van de 
automatisering gigantisch groot zijn. 

Hoe is het mogelijk dat de bewinds-
lieden op dit terrein geen enkel geluid 
hebben laten horen? Niets over de 
invloed ervan op de verhoudingen 
binnen de ondernemingen, geen 
voorstellen om ondernemingsraden 
meer invloed en zeggenschap te 
geven op automatiseringsbeslissin-
gen; niets over de gevolgen voor de 
werkgelegenheid, evenmin over de 
kwaliteitvan de arbeid en de gevolgen 
voor de sociale zekerheid; ook niets 
over de consequenties voor de 
Arbowet, de positie van vrouwen, het 
scholingsinstrumentarium en dergelij-
ke. 

Toch is alom bekend dat de gevolgen 
vooral voor de kwaliteit van het werk 
en voor de arbeidsomstandigheden 
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groot zijn, vaak in negatieve zin. 25% 
van de bedrijven is op dit moment al 
overgegaan tot een of andere vorm 
van automatisering. Ik vind dat de 
minister deze gevolgen moet inventa-
riseren en daarmee rekening moet 
houden in het beleid. Indien nodig zal 
ik hierover in tweede termijn een 
uitspraak van de Kamer vragen. 

Ten slotte nog een vraagje over het 
asbestbeleid, of beter over het 
ontbreken ervan. De vakbonden zijn 
er terecht verontwaardigd over dat 
nog steeds blauw asbest verwerkt 
wordt, onder andere voor rioleringen. 
Wil de staatssecretaris op dit punt een 
uiterste inspanning leveren om in het 
belang van werknemers en consumen-
ten het asbestbesluit zo scherp 
mogelijk uit te voeren en zo nodig aan 
te scherpen alserontduikingsmogelijk-
heden blijken te zijn? 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Gelet op de recent 
reeds in UCV's behandelde onderdelen 
en de onderscheiden voorstellen van 
wet die wij in deze weken behandelen, 
rest ons thans slechts het resterende 
begrotingsdeel. De geschetste 
hoofdlijnen van beleid getuigen van 
een evenwichtige kijk op de complexe 
materie van dit beleidsterrein en 
geven tevens aan dat een eenduidige 
oplossing niet al te zeer voor de hand 
ligt. 

De verzorgingsmaatschappij is een 
maatschappij van zorgen geworden, 
waaraan wij allerminst schouderopha-
lend voorbij mogen gaan. De dringen-
de eis tot terugdringing van het 
financieringstekort, tot ombuigingen 
in de sociale zekerheid en tot verder-
gaande loonkostenmatiging in de 
collectieve sector blijft zeer zeker 
geboden. 

Ik wil daarom met een kritische 
deur in huis vallen. Hoe moet van 
overheidswege de opmerking in de 
memorie van toelichting worden 
verstaan dat 'daarnaast industriële 
ontwikkeling en welvaartsgroei 
gepaard zijn gegaan met verkleining 
van sociale kerneenheden, uitmon-
dend zelfs in een proces van individu-
alisering zoals wij dat thans meema-
ken, die niet meer in staat waren tot 
het in stand houden van allerlei 
onderlinge voorzieningen, die voor-
heen in de ruimere sociale verbanden 
van zorg en verwantschap wel in 
eigen kring konden worden gereali-
seerd'? 

Moet als positief worden aangeduid 
dat voor een deel de gemeenschap 

als overkoepelend verband, vaak in de 
vorm van de Staat, dit nieuwe gat in 
de verzorgingsmarkt heeft opgevuld? 
Wat is daarop de visie van de bewinds-
lieden? Tevens wil ik weten hoe zij 
een alternatieve oplossing voor het 
geschetste probleem zien. In de 
stukken, bij voorbeeld in de beant-
woording van vraag nr. 7, wordt 
daarover wel het nodige opgemerkt, 
maar dat leek mij grosso modo wat te 
vrijblijvend. 

Toegegeven wordt het steeds 
mondiger worden van de mensen, 
maar ook wordt de ontwikkeling 
gesignaleerd waarbij mensen tegelij-
kertijd als het ware zijn gaan leunen 
op de verzorgingsstaat. Hoe moet in 
dit verband de opmerking worden 
verstaan dat de overheid een en 
ander te gemakkelijk heeft willen 
opvangen? Zijn de stappen die 
destijds vooruit zijn gedaan te 
voorbarig geweest, of moet hier op 
een andere manier tegenaan gekeken 
worden? 

Onze fractie kan zich terugvinden in 
grote delen van het uitgestippelde 
beleid. Herijking van de verzorgings-
staat, vermindering van hetfinancie-
ringstekort van de overheid en van de 
collectieve lastendruk en meer ruimte 
en armslag voor de marktsector ter 
stimulering van een nieuw industrieel 
elan zijn in de ogen van mijn fractie 
elegante doelstellingen die volstrekt 
niet zullen inboeten bij overweging 
van eventuele alternatieve voorstellen. 
Ik wil graag nader ingelicht worden 
over de stelling dat door het driespo-
renbeleid van het kabinet de voorwaar-
den zijn gecreëerd om van het 
internationale herstel te profiteren. 

Zou dit wat harder kunnen worden 
gemaakt? 

In het kader van de decentralisatie 
van rijkstaken speelt het Departement 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
een belangrijke rol. Op dit beleidster-
rein wordt die decentralisatie nage-
streefd in de vorm van functionele 
decentralisatie met territoriale 
componenten. Kan nader worden 
toegelicht op welke wijze het daarbij 
gaat om, ten opzichte van de rijksover-
heid, verzelfstandigde uitvoeringsor-
ganisaties op diverse beleidsterreinen 
die een territoriale gelede opbouw 
kennen en een ruime mate van 
autonomie toekennen aan het regiona-
le niveau? 

Welke filosofie zit achter de opmer-
king, dat het sociaal niet gewenst is 
en financieel-economisch niet mogelijk 
is, dat de overheid alle verzorging 
professioneel organiseert en voor een 
belangrijk deel betaalt? Kan in dit 

verband ook nader worden ingegaan 
op het voornemen te zoeken naar een 
nieuw evenwicht tussen professionele 
en vrijwillige hulpverlening, ook in de 
primaire zorg? Ik verwijs hierbij nog 
een keer naar het antwoord op vraag 
7. 

Het in principe zelf voorzien in 
eigen levensonderhoud is inderdaad, 
en gelukkig, nog stevig verankerd in 
de Nederlandse samenleving door het 
accent op persoonlijke verantwoorde-
lijkheid en bij te kort schieten op 
sociale verbanden als familie, kerk en 
vereniging. Met name het laatste 
accent zou onzes inziens zelfs moeten 
worden versterkt. 

Onze fractie staat daar namelijk 
welwillend tegenover. Volledige en 
volwaardige werkgelegenheid staat 
daarbij bij voortduring in haar 
vaandel geschreven. Zo heeft ze ook 
nooit gepleit voor een basisinkomen, 
omdat daarin de koppeling tussen 
arbeid en inkomen ten principale 
wordt losgelaten. Ze heeft wel zorg 
over het sociale minimum en de 
afstanden tussen de lagere trajecten 
in het loongebouw. Dat is meer dan 
genoeg ingedrukt in de laatste jaren. 

Ook maakt zij zich zorgen over het 
steeds verdergaande proces van 
individualisering. Bij diverse gelegen-
heden heb ik daarover nader gespro-
ken in de achter ons liggende ti jd. 
Achten de bewindslieden die ontwik-
keling een verheugende, ook gelet op 
het materiële principe dat de kosten 
voor de baat dienen uit te gaan? 
Afgezien daarvan spelen bovenal 
principiële bedenkingen voor ons een 
overheersende rol. Kan nader worden 
gepreciseerd op welke wijze de 
wortels van de individualisering zijn 
gelegen in algemene maatschappelijke 
ontwikkelingen, waaronder het 
industriële arbeidsbestel, de wel-
vaartsgroei in een reeks van decennia, 

' demografische veranderingen en 
ontwikkelingen in de sociaal-culturele 
opvattingen van de burgers? Deze 
opsomming komt voor in de beant-
woording van vraag 8. Die opsomming 
is ook nevenschikkend, alsof het 
gelijksoortige in één richting dwingen-
de ontwikkelingen zouden zijn. 

In het kader van de deelname aan 
betaalde arbeid wordt de stelling 
geponeerd, dat dit toegang zou 
verschaffen tot belangrijke maatschap-
pelijke waarden als bestaanszekerheid, 
individuele ontplooiing, status, 
prestige en macht. Waar hoorden wi j 
dergelijke zaken meer? Moet onder 
deze definitie inderdaad de volledige 
en volwaardige behoefte tot arbeid, 
betaalde arbeid worden begrepen? 
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Zou er niet meer over zijn te zeggen 
met voorbijzien van deze idealen? Is 
de inzet van een mensenleven 
hiermee uitputtend getekend? 

Zijn er geen onbetaalde 'zekerheden' 
die maatschappelijk gezien nog een 
hoger rendement zouden kunnen 
opbrengen? Waarom wordt de 
waarde van het hebben van een taak 
in het gezin in dezen ontzien? Ook niet 
betaalde activiteiten in en buiten het 
gezin zijn wezenlijk van belang voor 
de samenleving en de kwaliteit 
daarvan. 

Een belangrijk stuk wetgeving, te 
weten de Arbeidsomstandighedenwet, 
stagneert op het punt van het tempo 
van de tenuitvoerlegging. Toch nopen 
bijvoorbeeld ontwikkelingen van 
automatisering in relatie tot arbeidsin-
houd en arbeidsorganisatie tot een 
duidelijk en voortvarend beleid 
betreffende die arbeidsomstandig-
heden. Het kabinet overweegt bijstel-
lingen in de sfeer van deregulering 
door versimpeling van structuur van 
uitvoerend beleid. 

De grondbeginselen uit artikel 3, 
veiligheid, gezondheid en welzijn 
blijven gehandhaafd, evenals het 
instemmingsrecht in het kader van 
artikel 14. Maar andere wezenlijke 
componenten worden anders inge-
bracht, althans zoals het beeld op dit 
ogenblik bij ons bestaat. Ik denk aan 
de niet meer verplichte integratie van 
de deskundigenzorg en de registratie 
van de bijna-ongevallen. Waarom 
gebeurt dit? Kan dit reeds hier en nu 
worden verantwoord? Hoe en in welk 
tempo zal deze wet nu eindelijk 
geheel worden, respectievelijk zijn 
ingevoerd? 

Ongerust is mijn fractie ook over de 
positie van de niet 100%-arbeidsge-
schikten op de arbeidsmarkt. Gisteren 
spraken wij in de UCV al even over de 
gehandicapten. Wij vragen daarvoor 
hoge prioriteit en dringen aan op 
bespoediging van wet- en regelgeving 
op dit punt, overigens met behoud 
van de eigen verantwoordelijkheid 
van de sociale partners, de onderne-
mingen en de diverse bedrijfstakken. 
Maar die verantwoordelijkheid wordt 
door dit kabinet terecht erkend en 
gerespecteerd. De plaats, de functie 
en het functioneren van de Sociaal-
Economische Raad krijgen de laatste 
tijd kritische aandacht, zo ook de Wet 
op de ondernemingsraden. Hoe zien 
de bewindslieden een en ander? Hoe 
denken zij concreet op deze discussies 
te reageren? 

De staatssecretaris die de Bijstands-
wet in zijn portefeuille heeft, zal wel 

weer gaan glimlachen. Hij deed dat al 
eerder toen ik een motie indiende 
- die door de Kamer werd aanvaard -
en schriftelijke vragen stelde. Zijn 
intentie was die van: man, word nu 
niet zenuwachtig, ik kom met een 
paar weken aan met de wijzigingen 
inzake het verhaalsrecht in de bij-
standswetgeving. Maar dat is nu al een 
kwestie van anderhalf a twee jaar. Ik 
vind dat dat niet langer kan en vraag 
heel uitdrukkelijk naar indiening van 
de in het vooruitzicht gestelde 
wijzigingen op dit punt. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter! 
Het Ministerie van Sociale Zaken is 
vanouds bij uitstek het ministerie van 
de verzorgingsstaat. Om het anders te 
zeggen in een minder modieuze term: 
van de greep van de maatschappij op 
de arbeidsverhoudingen. Dat uitte 
zich in het zorg dragen voor de 
verzekering van risico's zoals daar zijn 
ziekten, werkloosheid, arbeids-
ongeschiktheid, ouderdom, het 
terechtkomen in een situatie zonder 
middelen van bestaan. 

Dat uitte zich ook in wetgeving die 
de zwakkere partij in het arbeidsproces, 
de werknemer, rechten verschafte die 
hij zelf in iedere aparte onderneming 
niet zou kunnen afdwingen. Ik denk 
dan aan bescherming tegen willekeur 
en onterecht ontslag; ik denk aan de 
wetgeving die, zij het summier, de 
medezeggenschap regelt in de 
onderneming en aan de garantie dat 
men een bepaalde beloning zou 
krijgen als men arbeid verrichtte 
tegen het gebruikelijke aantal uren, 
het minimumloon. 

Het betrof dus collectieve regelin-
gen, al dan niet neergelegd in de 
vorm van wetgeving, waarvan het 
belang uitsteeg boven de toevallige 
arbeidsverhoudingen en die aan de 
loonafhankelijke bevolking, het 
grootste gedeelte van de Nederlandse 
bevolking, bescherming bood. Men 
zou kunnen zeggen dat aan het 
systeem dat het Ministerie van 
Sociale Zaken na de oorlog heeft 
ontwikkeld - dat heeft zij niet uit zich 
zelf gedaan, want dat is een politieke 
en maatschappelijke keus en strijd 
geweest - wel wat haken en ogen 
zaten. 

Ik denk aan de positie van de kleine 
zelfstandige die daarbij mijns inziens 
ten onrechte is achtergebleven. In 
deze ontwikkeling staat Nederland 
echter niet alleen. In de gehele 
geïndustrialiseerde wereld heeft zo'n 
proces zich na de Tweede Wereld-
oorlog voltrokken, al is het niet altijd 

gelijk, al is het niet altijd hetzelfde 
stelsel geweest. Dat is natuurlijk 
afhankelijk van de historische en 
sociologische omstandigheden 
waarin een land verkeert. 

Het rapport van de directeur-gene-
raal van de ILO in Genève van kort 
geleden gaat op deze zaak in en buigt 
zich over de vraag wat de ontwikkeling 
zal zijn van de sociale zekerheid in de 
21ste eeuw. Het rapport dat is gepu-
bliceerd, heet: 'Into 21 st century the 
development of social security'. 

Sociale zekerheid, zo zegt men in dit 
rapport, heeft ruimere doeleinden dan 
het voorkomen van armoede en 
gebrek. Het is eigenlijk het antwoord 
op de vraag naar zekerheid in ruimere 
betekenis. Fundamenteel doel van de 
sociale zekerheid is individuen en 
gezinnen het vertrouwen te geven dat 
hun levensstandaard en de kwaliteit 
van hun leven voor zover mogelijk 
niet grotendeels worden uitgehold in 
het geval van catastrofale sociale of 
economische omstandigheden. 

Het is een paradoxale ontwikkeling, 
zo wordt in dit rapport gezegd, dat 
juist in deze tijd de ratio van de 
sociale zekerheid ter discussie staat, 
in een tijd waarin zoveel hoog 
geïndustrialiseerde landen worden 
geconfronteerd met een werkloosheid 
op een schaal die men sedert veertig, 
vijftig jaar niet heeft ervaren, in een 
tijd waarin veel werknemers worden 
gedwongen vervroegd met pensioen 
te gaan en waarin echtscheiding het 
weduwe worden heeft vervangen als 
grootste traumatische gebeurtenis 
voor getrouwde vrouwen met gezins-
verantwoordelijkheid die door die 
gezinsomstandigheden niet hebben 
kunnen deelnemen aan de wereld van 
de arbeid. 

Men zegt ook dat er sinds de 
tweede wereldoorlog zonder twijfel 
geen periode is geweest waarin juist 
de behoefte aan effectieve sociale 
zekerheid en een effectieve en 
doelmatige politiek van sociale 
zekerheid zo groot is geweest als 
thans. 

Ik denk dat de bewindslieden de 
laatste woorden kunnen onderschrij-
ven. Ik heb ze althans in min of 
meerdere mate dezelfde bewoordin-
gen horen bezigen. Toch geef ik aan 
deze eis van deze tijd een geheel 
andere uitleg. 

Men zou kunnen zeggen, dat de 
sociale zekerheid zoals opgebouwd na 
de tweede wereldoorlog, brede lagen 
van de bevolking vertrouwen gaf met 
betrekking tot sociale risico's van het 
menselijk bestaan. Werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid zou niet 
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betekenen dat men tot armoede 
verviel. Men zou 75 tot 80% van het 
laatstverdiende inkomen ontvangen. 

Dit vertrouwen is weggeslagen 
door de snel opeenvolgende kortingen 
van dit kabinet. Voor velen - wij 
hebben de discussie vaker gevoerd in 
de Kamer - was het onbegrijpelijk hoe 
uitkeringen waarvoor men jaren had 
betaald ineens werden verlaagd. Kon 
dat zo maar? Heeft de minister, zo 
vroeg men zich af, ook gedacht aan 
een oplossing voor huren, woonlasten 
en dergelijke, die men immers op zich 
had genomen in het vooruitzicht dat 
werkloosheid en arbeidsongeschikt-
heid toch niet zo'n grote klap zouden 
geven dat men die niet meer zou 
kunnen betalen. 

Daarom is de betekenis van het 
verzet tegen de afzonderlijke maatre-
gelen - ik denk aan 1-juli-maatregelen 
en de kortingen tot 70% - niet alleen 
een materiële zaak. Het is ook een 
afwijzing van het willekeurig afschrij-
ven van mensen en hun rechten. 
Uitkeringsgerechtigden, zo wordt 
gevoeld, zijn niet het subject maar het 
object van het bezuinigingsbeleid 
geworden. Dat verzet tegen de 
boekhoudkundige streep die het 
kabinet zet door elementaire rechten 
van sociale zekerheid van mensen 
strekt zich tot meer uit dan de uitke-
ringsgerechtigden alleen. Ook 
werknemers zijn daarvan doordron-
gen. Dat is een van de redenen 
waarom de werknemers vorige week 
in staking gingen tegen de kortingen 
op de uitkeringen. Daarom kom ik ook 
op het vraagstuk van de parlementaire 
democratie. 

Het is bekend - ook de minister en 
beide staatssecretarissen zullen het 
erkennen - dat mensen ons vaak 
brieven schrijven. Dat zal ook bij het 
departement het geval zijn. Dat is 
gelukkig. Er komen nog brieven 
binnen van mensen met wanhoopskre-
ten. Zij gaan gelukkig nog de straat 
op. Wat is echter het vervolg van een 
politiek die geen rekening houdt met 
hun beweegredenen: isolement, naar 
binnen gekeerde opstand, gevaarlijk 
voor de slachtoffers en gevaarlijk voor 
de democratie zelf! 

Toch kan een dergelijk vraagstuk 
niet door de regering en de regerings-
partijen worden afgedaan met, zoals 
je wel eens hoort, een beledigd: ach, 
ze begrijpen onze goede bedoelingen 
niet. Hier blijkt dat wetgeving niet 
alleen een meerderheid nodig heeft in 
het parlement, maar ook vraagt om 
legitimiteit. Legitimiteit wil zeggen dat 
wetgeving dient te beantwoorden aan 

het gevoel van rechtvaardigheid. Dat 
geldt zeker voor een zo belangrijk 
stelsel in het leven van vrijwel alle 
mensen als het stelsel van de sociale 
zekerheid. 

In dit verband verwijs ik naar de 
volstrekt foutieve en, naar mijn idee, 
karikaturale voorstelling van zaken 
alsof er een vaste groep werkenden 
en een vaste groep uitkeringsgerech-
tigden zou zijn. Men kan hooguit 
constateren dat het verkeer van 
uitkeringsgerechtigde naar werkende 
moeilijker is dan het vanuit een 
positie van werkende uitkeringsge-
rechtigde worden. Naar mijn idee 
moet het Ministerie van Sociale Zaken 
bij uitstek de wisselwerking tussen 
staat en maatschappij weerspiegelen. 

Het ministerie van de verzorgings-
maatschappij hoort dus ook bij uitstek 
een overlegministerie te zijn. Dat 
betekent dat zeker met werknemers 
en uitkeringsgerechtigden overleg 
dient te worden gepleegd, aangezien 
dit het ministerie is dat de belangen 
van deze groepen met name beheert 
en afschermt tegen de eisen van 
andere ministeries, Economische 
Zaken en Financiën. 

Naar mijn opvatting wordt het 
beleid van Sociale Zaken tot nu toe 
bepaald door de noodzaak tot bezuini-
gen, dat wil zeggen door de eisen die 
andere ministeries stellen. Het 
ministerie van Financiën dwingt tot 
het ophoesten van bezuinigingen. Wij 
hebben net weer wat gehoord over de 
bezuinigingen voor 1986. Het CDA 
zegt: het kan niet meer, maar de VVD 
zegt: het moet, want het staat in het 
regeerakkoord. Dat betekent op 
zichzelf dat het ministerie van Sociale 
Zaken van buitenaf te maken krijgt 
met eisen die niet voortkomen uit de 
belangen van de uitkeringsgerechtig-
den en de mensen die afhankelijk zijn 
van het ministerie. 

Economische Zaken heeft natuurlijk 
belang bij een lastenverschuiving van 
werkgevers naar werknemers. Los 
van de stelselwijziging heeft er al een 
aardverschuiving plaatsgevonden van 
de staat en de werkgevers naar de 
werknemers en de uitkeringsgerechtig-
den. Nu zou je zeggen dat er, als er in 
de financiering van de sociale zeker-
heid een dergelijke verschuiving 
plaatsvindt, dit ook betekent dat er 
een verschuiving van inspraak moet 
plaatsvinden. 

Als de lasten verschoven worden 
naar één groep, werknemers en 
uitkeringsgerechtigden, zou men 
moeten denken aan een versterking 
van een vorm van inspraak van juist 
deze groep. De vakbeweging, met 

haar eisen en voorstellen, wordt 
echter niet gehoord. Dit wordt zelfs 
niet in overweging genomen. Ook 
adviesorganen - ik noem de Raad van 
State - worden in feite niet serieus 
genomen. Wij krijgen nog de discussie 
over de Ziektewet, waar dat heel 
duidelijk aan de orde is. 

De wetgeving van de regering op 
het gebied van sociale zaken berust 
dus alleen op de smalle hasis van een 
toevallige meerderheid in deze 
Kamer. Naar mijn beoordeling missen 
de minister en de staatssecretaris de 
creativiteit om de bezuinigingen met 
belangen en zeggenschap van de 
uitkeringsgerechtigden en werkne-
mers te verbinden. Daardoor kan een 
wetgeving, die zo ontstaat, niet 
voldoen aan de eis van legitimiteit. 

Dat is een groot bezwaar en niet 
alleen op korte termijn. Dat bezwaar 
gaat zeer sterk wegen als het gaat om 
de totstandkoming van een stelsel 
van sociale zekerheid waarvan de 
minister zelf zegt dat het erg lang mee 
moet. Met andere woorden, een 
stelsel van sociale zekerheid zal zeker 
moeten voldoen aan de vereiste van 
legitimiteit. De minister en de staats-
secretaris hebben vaak gezegd dat het 
stelsel van sociale zekerheid een 
draagvlak moet kennen. 

Als ik hen goed beluister, dan 
verstaan zij daaronder vooral een 
economisch draagvlak, het wordt dus 
rekenkundig gezien. Hoewel niet 
onbelangrijk, is dat volstrekt onvol-
doende, zeker op de lange termijn. Ik 
wil daarover nog een paar opmerkin-
gen maken. 

In de opvattingen over de sociale 
zekerheid van de regering moet de 
staat terugtreden. 

Naar mijn mening is de verhouding 
tussen staat en bedrijfsleven uit te 
drukken als een systeem van commu-
nicerende vaten. Naarmate de staat 
terugtreedt, zal in het bedrijfsleven de 
zaak moeten worden hersteld. De 
contradictie is dan dat dat wel zal 
lukken in sterke bedrijfstakken met 
relatief geringe risico's, maar dat dat 
veel minder het geval is in zwakke 
bedrijfstakken waar de risico's relatief 
veel groter zijn. Wat betekent dat voor 
de mensen buiten het bedrijfsleven? 
Ik denk aan ouderen en gehandicapten 
die nooit enige invloed op de arbeids-
verhoudingen zullen kunnen uitoefe-
nen. 

In het bedrijfsleven is op dit moment 
sprake van arbeidstijdverkorting. De 
regering laat dat over aan de sociale 
partners. Er ontstaat een flexibilisering 
van de arbeid. Dat houdt in dat er 
groepen ontstaan die, zelfs als zij 
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arbeid verrichten, onvoldoende 
middelen van bestaan hebben. Dat 
betekent dus niet een verminderde, 
maar een versterkte afhankelijkheid 
van de staat. Op lange termijn - en ik 
heb begrepen dat ook de VVD daar 
bang voor is - worden werknemers 
ook afhankelijk van de staat als ze niet 
genoeg kunnen verdienen omdat óf 
het minimumloon niet wordt uitbe-
taald óf men een gering aantal uren 
werkt. 

Een andere kwestie betreft de 
geringe afstand tussen minimum en 
modaal, die de VVD aan de orde heeft 
gesteld. Die afstand wordt natuurlijk 
niet alleen door het regeringsbeleid 
bepaald maar ook door de lonen in 
het bedrijfsleven zelf. De lonen van 
intreders zijn laag. Dat brengt met 
zich mee een laag netto-inkomen. Dat 
kan inderdaad een geringe afstand 
tussen de laagste uitkeringen en de 
laagste lonen betekenen. Wat is de 
oplossing? Verlaging van het mini-
mum? 

Dan komt het probleem terug bij de 
woonlasten en onbetaalde rekeningen. 
Waar ziet de minister de verantwoor-
delijkheid voor de arbeid - ook de 
verzorgende arbeid - die door 
vrouwen wordt verricht? Bij de 
vrouwen zelf? Dat is onmogelijk als zij 
volledig meedraaien in hetarbeidspro-
ces. Moeten kwesties als ouderschaps-
verlof en educatief verlof in de 
bedrijfstakken worden geregeld? Ook 
dan krijg je te maken met het verschil 
tussen zwakke en sterke bedrijfstakken. 
Of moet dat in het kader van de 
sociale zekerheid - een functie van de 
staat - worden geregeld? 

Op dit soort fundamentele vragen 
wordt in de begroting geen antwoord 
gegeven. Een heldere positiebepaling 
van de kant van de bewindslieden lijkt 
mij noodzakelijk aan de vooravond 
van de discussie over de stelselherzie-
ning. Zonder een dergelijke heldere 
positiebepaling - hoe ziet de minister 
de functies van de staat en het 
bedrijfsleven? - zal die discussie niet 
op een goede manier kunnen verlopen 
en zal het stelsel van sociale zekerheid 
niet het draagvlak kunnen hebben 
waar de minister zelf naar streeft. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Met de 
behandeling van sommige begrotin-
gen begin ik het probleem te krijgen 
dat steeds meer belangrijke onderwer-
pen naar UCV's worden verschoven. 
Bovendien hebben wij op het punt 
van sociale zaken en werkgelegenheid 

de laatste tijd tal van wetsvoorstellen 
of voorgenomen maatregelen van 
bewindslieden behandeld waarbij 
steeds weer dezelfde belangrijke 
discussies terugkeren zonder dat ze 
echt gevoerd kunnen worden. Dat is 
heel onbevredigend. Bij deze begro-
tingsbehandeling zal ik een nieuwe 
poging doen, los van heel concrete 
bezuinigingsvoorstellen op dit 
moment. 

Het departement van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid is helaas een 
machine geworden die het ene na het 
andere bezuinigingsvoorstel erdoor 
ramt en de ravage, die daardoor 
wordt veroorzaakt, negeert. Voor een 
fundamentele discussie over bij 
voorbeeld de plaats van arbeid en 
inkomen in de toekomstige economie 
is al helemaal geen tijd en weinig 
belangstelling. 

Ik begin met die ravage. Luister 
naar de mensen van de sociale 
diensten, het jaarverslag van het GAK. 
Een greep daaruit: wijzigingen in de 
sociale verzekering die dermate laat 
worden vastgesteld dat een goede en 
tijdige uitvoering onmogelijk is; 
samenhangende wetswijzigingen die 
slechts voor deskundigen te begrijpen 
zijn - sociale diensten hebben soms 
een speciale interpretatiecommissie 
- ; veranderingen kosten extra veel 
geld, wat haaks staat op het streven 
naar kostenbeheersing; de jarenlange 
roep om verheldering en eenvoud in 
de sociale-zekerheidswetgeving blijkt 
steeds minder gehoor te vinden bij de 
instanties die voor die regelgeving 
verantwoordelijk zijn. 

En dat legt een zware verantwoor-
delijkheid, een zware druk op degenen 
die zijn belast met de uitvoering van 
en de voorlichting over de gecompli-
ceerde regelingen. Dit verwijt van de 
GAK-hoofddirectie liegt er niet om. En 
dan heb ik het nog niet eens gehad 
over de talloze openingen van de 
afgelopen maanden in de richting van 
mogelijk oneigenlijk en onjuist 
gebruik van regelingen en de controle 
die daarvoor nodig zou zijn. Graag 
een reactie van de bewindslieden op 
dit probleem. 

Dan een wat meer indirect veroor-
zaakte ravage. De bezuinigingen 
roepen grote problemen op, dat 
weten we. We hebben gediscussieerd 
over de tweedeling in de samenleving: 
mensen met en zonder betaald werk. 
Ik denk dat je op z'n minst kunt 
zeggen dat die tweedeling verscherpt 
wordt door het beleid, want de 
bezuinigingen treffen de zwaksten het 
hardst. Zie hoe het de WAO'ers de 
afgelopen jaren is vergaan, en de 
mensen met een minimuminkomen. 

Ik heb de staatssecretaris bij de 
behandeling van de kortingsvoorstel-
len in een interruptie recente CBS-cij-
fers voorgelegd waaruit blijkt dat de 
afstand tussen werkenden en niet-wer-
kenden in 1983 verder is vergroot. 
Men ziet dat aan het bestedingspa-
troon - vakanties - maar vooral aan 
het medicijngebruik, het gaan naar de 
dokter en het beroep op hulpverlenen-
de instanties. Dat zijn extra kosten die 
berekend kunnen worden. Welke rol 
speelt dit in de afwegingen? Bovendien 
- het ligt voor de hand dat die trend 
doorzet; een jaar, misschien nog 
langer - wat zijn de maatschappelijke 
gevolgen hiervan op wat langere 
termijn? En hoe wordt daarmee 
rekening gehouden in het beleid? 

Ook de vraag naar het bestaansmi-
nimum is opgeroepen door het 
beleid. Natuurlijk, die vraag echt 
serieus nemen zou ook wel eens 
consequenties kunnen hebben voor 
dat zelfde beleid. Toch vindt mijn 
fractie dat de bewindslieden te veel 
om die vraag heen lopen. Als gezegd 
wordt, wat het bestaansminimum is 
en als daarbij wordt gezegd, dat de 
hoogte daarvan op een politieke 
beoordeling berust, dan wordt er 
tegelijkertijd gezegd, dat er geen 
uitsluitsel over te geven is. Er wordt 
dus onzekerheid geschapen. 

Als de bewindslieden zeggen dat de 
koopkracht van de minima zich op het 
peil van tien jaar geleden bevindt, dan 
is dat geen antwoord aan mensen die 
met dat probleem zitten. Als ze de 
enorme schuldenproblematiek 
terugbrengen tot de vraag, wanneer 
die schulden zijn ontstaan, dan is dat 
geen antwoord op de problemen die 
door de mensen aan den lijve gevoeld 
worden. Ik denk dat mede door die 
tamelijk formele opstelling, helemaal 
gebaseerd op het beleid en op de 
eigen argumenten, de discussie over 
dat bestaansminimum zo gepolari-
seerd is; zo gepolariseerd - ik heb er 
met verwondering naar zitten kijken -
dat het NIBUD nogal bombastisch het 
verwijt krijgt, met zijn adviezen voor 
goedkoop en goed eten het regerings-
beleid in de kaart te spelen. 

Voorzitter, ik wil hier zeggen dat ik 
het daarmee zeer oneens ben. Het 
enige wat ik van die discussie heb 
opgestoken, is dat kennelijk ook in 
linkse kringen zeer ouderwetse ideeën 
over goede voeding bestaan; ik denk 
aan zeven keer vlees per week, maar 
dat ter zijde. Het werkelijke probleem 
is natuurlijk dat grote groepen 
mensen zelfs het minimumpakket van 
het NIBUD niet meer kunnen betalen. 
Het werkelijke probleem is dat 
voeding voor heel veel mensen een 
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sluitpost op de begroting is geworden, 
terwijl het de allereerste vaste last zou 
moeten zijn, de eerst-noodzakelijke 
kosten van bestaan. 

Het werkelijke probleem is dat de 
helft van de huishoudens met een 
minimuminkomen schulden heeft en 
dat ze daar, als het zo doorgaat, niet 
meer uitkomen. Zijn de bewindslieden 
bereid, de zaak ook eens van die kant 
te benaderen en naar werkelijke 
oplossingen te zoeken? Er is nog 
steeds een motie van mevrouw 
Groenman en mij over het probleem 
rondom de schuldsanering. 

Voorzitter! De groeiende kloof 
tussen werkenden en niet-werkenden, 
de problemen rondom het bestaans-
minimum horen eigenlijk in het kader 
van een veel principiëlere discussie 
thuis: die over de plaats van arbeid en 
inkomen in ons toekomstige economi-
sche bestel. Ik heb de heer Van der 
Vlies er al iets over horen zeggen. 

Uit het antwoord op vraag nr. 10 
blijkt dat de bewindslieden daarover 
nog niet veel hebben nagedacht. Die 
vraag gaat over het basisinkomen, 
maar het antwoord bevat een aantal 
clichés en onjuistheden. Ik noem een 
stelling van de bewindslieden. 
Kerndoelstelling is materiële bestaans-
zekerheid en sociaal welzijn ook in de 
huidige economische omstandighe-
den veilig te stellen. Om die doelstel-
ling te vervullen, blijft het van het 
grootste belang, volledige werkgele-
genheid na te streven. 

Mijn antwoord luidt: Materiële 
bestaanszekerheid hoeft niet afhanke-
lijk te zijn van volledige werkgelegen-
heid en zal dat in de toekomst steeds 
minder zijn. Sociaal welzijn blijkt in de 
huidige omstandigheden en met het 
huidige beleid voor steeds minder 
mensen te realiseren. Volledige 
werkgelegenheid en de daarop geënte 
sociale zekerheid is helemaal niet in 
het verleden gerealiseerd. De helft 
van de bevolking is men daarbij 
voortdurend vergeten. 

Een volgende stelling: Deelname 
aan betaalde arbeid geeft toegang tot 
belangrijke maatschappelijk waarden, 
als bestaanszekerheid, ontplooiing, 
status, prestige en macht. Mijn 
antwoord: Bestaanszekerheid hoeft 
met onze welvaart niet langer afhan-
kelijk te zijn van het individueel 
verrichten van betaald werken. 
Ontplooiing door betaald werk 
bestaat gewoon niet voor grote 
groepen werkenden. Prestige, status 
en macht al helemaal niet. Het heeft 
meer met het inkomen te maken en is 
dus gereserveerd voor een tamelijk 

kleine groep. Minder nadruk op 
betaalde arbeid met een zo hoog 
mogelijk inkomen betekent ook 
spreiding van die macht. Prestige en 
status bestaan op grond van ieders 
inzet in de samenleving. En dat is heel 
iets anders dan betaalde arbeid. 

Mijnheer de Voorzitter! De ontwik-
kelingen die de bewindslieden 
signaleren in de richting van een 
minder stringente koppeling tussen 
arbeid en inkomen zijn ook niet alleen 
een zaak van niet-actieven' al leveren 
die in de huidige situatie een belangrijk 
aandeel in de discussie. Het bewust 
kiezen voor deeltijdarbeid en het 
samen beheren van een bedrijfje 
kunnen ook uitingen zijn van een 
nieuw denken over arbeid en inkomen, 
een denken waarin betaalde en 
onbetaalde arbeid principieel gelijk-
waardig zijn en elke burger recht heeft 
op beide. 

In dat kader moet het basisinkomen 
geplaatst worden. Het basisinkomen 
- en dat is het vierde misverstand -
houdt geen totale ontkoppeling in 
tussen arbeid en inkomen, maar 
slechts een gedeeltelijke. Een inkomen 
uit betaalde arbeid blijft daarnaast 
bestaan, alsmede de sociale zekerheid. 
Wat dat betreft past het wel degelijk 
- het vijfde misverstand - in ons 
sociale zekerheidsstelsel. Bovendien 
kan het basisinkomen voor een deel 
worden gebruikt om arbeidskosten te 
verlagen - goed voor een kleinschalige 
en meer arbeidsintensieve economie -
en om arbeidstijdverkorting makkelij-
ker door te voeren. Dat zijn grote 
voordelen. 

Het zal wel eens heel realistisch 
kunnen zijn om deze discussie niet uit 
de weg te gaan en precies te weten 
waarover men praat, te meer omdat 
het kabinet zelf in heel veel opzichten 
de scheiding tussen betaald en 
onbetaald werk nogal rigoreus aan 
het doorbreken is. Het werkt mee - of 
het wil of niet - aan die nieuwe 
ontwikkeling. Dat doet het trouwens 
ook via de AOW, de niet-inkomensaf-
hankelijke kinderbijslag en de nieuwe 
plannen voor studiefinanciering. 

Waarom dan de kop in het zand 
gestoken? Waarom zo'n tegenstelling 
tussen dat formele verhaal en het 
eigenlijke beleid? Ik krijg graag een 
antwoord op deze vragen. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over thuiswerk. Ik dank de staatssecre-
taris voor haar uitvoerige brief. Ik ben 
alleen over de inhoud - zoals zij 
misschien zal begrijpen - niet zo 
enthousiast. Ik denk dat het voorstel 
van de heer Weijers om de zaak 
zorgvuldig te bestuderen en daarover 

nader te overleggen, erg verstandig 
is. Ik laat het daarom bij deze opmer-
king. 

D 
De heer Leerling (RPF): Wie in de 
afgelopen dagen en weken de 
televisiebeelden heeft gezien van de 
hongerende medemens in Afrika en 
zich zet aan de begroting van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid die voor 
de Nederlandse burgerij is opgezet, 
vraagt zich op zo'n moment in 
gemoede af waarover wij ons met 
elkaar in dit land toch druk maken. 
Natuurlijk moet je oppassen voor 
oneigenlijke vergelijkingen, maar het 
kan geen kwaad, zich de beelden uit 
Afrika te blijven herinneren als wi j ons 
kritisch opstellen tegenover een 
kortingsmaatregel of wat dies meer 
zij. 

Toch heeft de actie 'Eén voor Afrika' 
gisteren aangetoond dat de Nederland-
se burgerij niet alleen bereid is, de 
noodlijdende medemens bij te 
springen, maar daartoe ook nog in 
staat is. Mag dat gegeven als een blijk 
worden gezien van het feit, dat een 
zorgzame samenleving - ik zeg liever: 
een verantwoorde samenleving -
geen utopie behoeft te zijn? Een 
zorgzame samenleving, waarin 
mensen voor elkaar opkomen en voor 
elkaar zorgen! 

Ziet de minister al iets opbloeien 
van die nieuwe samenleving die het 
kabinet voor ogen stond? Lezend in 
de toelichting op de begroting, krijg ik 
niet de indruk dat de minister bijster 
enthousiast is. Het elan om er wat 
moois van te maken, lijkt enigszins te 
zijn weggeëbd. De gekozen bewoordin-
gen zijn niet zodanig inspirerend dat 
er geen twijfel over behoeft te 
bestaan dat de minister tevreden is 
over de bereikte resultaten bij de 
verbouwing van de samenleving. 

Ik neem aan dat er een soort van 
draaiboek was, toen dit kabinet met 
veel tam-tam van start ging bij het 
omvormen van de structuren van de 
samenleving. Loopt alles volgens dat 
plan of moet er worden geconstateerd 
dat het allemaal niet zo best lukt als 
men had gewild? Dat zou mij op het 
eerste gezicht ook niet verbazen, want 
tevergeefs heeft de RPF-fractie in de 
afgelopen jaren menigmaal gevraagd 
naar de criteria die dit kabinet aanlegt 
om te bepalen waar de grenzen 
liggen van de overheidszorg. 

Een principiële herbezinning van de 
onderscheiden taken en verantwoor-
delijkheden van overheid en burger is 
niet openlijk aan de orde geweest, 
ook niet in de toelichting op deze 
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begroting. De minister is daarin vrij 
zakelijk en een duidelijk principieel 
betoog van een christen-democratisch 
bewindsman heeft de RPF node 
gemist. In de paragraaf Revisie van de 
verzorgingsmaatschappij schrijft de 
minister: De overspannen rol van de 
overheid en het inzicht dat die 
overheid weliswaar cruciale verant-
woordelijkheden heeft en houdt, maar 
niet in staat is en mag worden geacht 
alle maatschappelijke knelpunten 
voor haar rekening te nemen, leidt 
ertoe dat de overheid - niet op alle 
fronten, maar in het bijzonder op die 
gebieden die daarvoor uit hoofde van 
de doelstellingen en uitgangspunten 
van het beleid van het kabinet in 
aanmerking komen - een stap terug 
doet. 

Een stap terug; is dat alles? Is dat 
het antwoord van dit no-nonsense 
kabinet op de onder socialistische 
invloed misvormde maatschappij-
structuur, waarin vadertje staat de 
grote verdeler van geld en goed is 
geworden? Dat roer moest in 1982 
toch radicaal om? Zo'n operatie is iets 
anders dan het doorvoeren van 
allerhande bezuinigingen waar dan 
deze en dan gene tegen te hoop loopt. 
Waarom maakt het kabinet niet in 
zoveel woorden duidelijk wat wel en 
wat geen overheidstaak is en op 
welke termijn bepaalde taken totaal of 
voor een groot deel zullen worden 
afgestoten? De burger kan daarmee 
dan ook rekening houden. 

De RPF was in 1982 hoopvol 
gestemd over de daadkracht van dit 
kabinet. Ik herhaal wat ik gisteren 
tijdens de UCV heb gezegd, namelijk 
dat het kabinetsbeleid stellig niet 
zonder resultaat is gebleven. Hierbij 
denk ik aan het verlagen van het 
financieringstekort, het terugdringen 
van de collectieve lasten en zeker 
- dat is een geweldige prestatie - het 
niet verder laten oplopen van de 
werkloosheid, ja zelfs het terugdringen 
daarvan. Is dat echter identiek aan het 
vormen van een zorgzame samenle-
ving? Dat lijkt erop als ik lees dat de 
minister stelt dat topprioriteit moet 
worden gegeven aan herstel van de 
werkgelegenheid. Dit is ongetwijfeld 
belangrijk, maar voor welk kabinet 
zou dit geen topprioriteit zijn? 

Ik meende dat de centrale doelstel-
ling zou zijn, het komen tot een 
verantwoorde samenleving. Daarin is 
bij voorbeeld geen plaats voor 
individualisering. Mag ik de minister 
wijzen op cijfers van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat 
een overgroot deel van de meerderheid 

van de Nederlandse bevolking daarvan 
ook allerminst gecharmeerd is? 

Bij het werken aan een verantwoor-
de samenleving moet emancipatie 
geen overheidstaak worden geacht. 
Als de minister in dit verband echter 
spreekt van een onomkeerbaar 
proces, vraag ik mij af of hij dan niet 
gevoelig is voor het aanzwellend 
protest van met name vrouwen uit de 
samenleving dat de emancipatiedriften 
hen te ver gaan. Ik wijs in dit verband 
op de activiteiten van de actiegroep 
Vrije Vrouwen. 

Wat zou er veel gewonnen zijn als 
dit kabinet het aandurfde om bij de 
verdeling van het betaalde werk en 
het herzien van het sociale-zekerheids-
stelsel uit te gaan van het 
kostwinnersprincipe. 

Alles overziende ben ik voor de 
ontwikkelingen op het terrein van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
niet zo optimistisch over het bereiken 
van een verantwoorde samenleving 
waarin de overheid op aanzienlijk 
grotere afstand zal opereren dan nu 
het geval is. Als hierin geen verande-
ring komt, moet het als een gemiste 
kans worden gezien. Het is de vraag 
of op korte termijn zich nog een 
mogelijkheid voordoet om de structuur 
van de maatschappij in het belang 
van de gehele burgerij om te vormen 
in de richting die ook spoort met wat 
de Bijbel ons leert over zo'n verant-
woorde samenleving. 

Anderen hebben ook gezegd dat 
veel uit de begroting van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid al in 
uitgebreide commissievergaderingen 
is behandeld. Wel zijn er nog de 
Financiële nota sociale zekerheid en 
de notitie Inkomensbeleid 1985. Voor 
de hierin opgenomen informatie en 
statistische overzichten zeg ik de 
minister en zijn medewerkers hartelijk 
dank. 

Het sociale-zekerheidsstelsel heeft 
in de afgelopen jaren al herhaaldelijk 
in de belangstelling gestaan. Hoever 
is het kabinet nu gevorderd? Is er enig 
inzicht in wanneer het integrale 
voorstel tot herziening van het stelsel 
ons wordt aangeboden? Mijn fractie 
hoopt hierin in elk geval ook een 
fundamentele visie aan te treffen op 
de onderscheiden verantwoordelijkhe-
den van overheid en burger. 

In mijn bijdrage aan het debat over 
de begroting voor 1984 ben ik uitvoerig 
ingegaan op de hiermee samenhan-
gende vragen, zoals de grondslagen-
discussie en de tendens naar individu-
alisering. Deze vragen zijn nog 
onverkort van kracht. Er komen 

hiernaast grotere problemen op ons 
af, zoals de vergrijzing en de verhou-
ding tussen actieven en niet-actieven. 
Momenteel moeten twee werkenden 
het inkomen voor een uitkeringsge-
rechtigde opbrengen. De minister 
constateert dit feit slechts. Mijn vraag 
is of deze verhouding verder stijgt 
dan wel deze trend wordt omgebogen. 
Zijn de verhoudingen trouwens niet 
onnodig vertekend? 

Hetzelfde geldt, zij het in andere 
mate, voor de werkloosheidscijfers. 
Enerzijds zijn er meer werklozen dan 
de statistieken aangeven wegens de 
verdiscontering van de werklozen in 
de AAW en de WAO. Anderzijds zijn 
er minder werklozen, omdat vele 
niet-kostwinners ook zijn geregi-
streerd. Is het juist dat het CBS bezig 
is, cijfermateriaal te verzamelen over 
de verhouding tussen kostwinners en 
niet-kostwinners in dit opzicht? Zo ja, 
kan de Kamer te zijner tijd over deze 
cijfers beschikken? 

Ter afronding van het onderdeel 
sociale zekerheid heb ik nog een 
vraag. Kan de staatssecretaris 
inmiddels meer informatie verschaffen 
over de effecten van verkorting van 
de pijplijn bij de sociale fondsen? 
Wordt de geraamde opbrengst 
gehaald en in welke mate doen zich 
neveneffecten voor, zoals inning van 
sociale premies per maand vooraf in 
plaats van per kwartaal vooraf? Hoe 
groot zijn de reserves voor de Ziekte-
wet? Zijn de berichten juist dat het 
ziekteverzuim weer toeneemt? De 
verzuimpercentages sinds mei van dit 
jaar zouden in deze richting wijzen. 

Blijkens de memorie van toelichting 
wordt voor 1985 een verdere vermin-
dering van de collectieve lastendruk 
naar 68,4% van het nationale inkomen 
verwacht. Deze ontwikkeling heeft de 
instemming van de RPF. Mag ik de 
minister vragen of hij een daling tot 
60% in de komende jaren mogelijk 
acht? Mijn fractie juicht dit toe, omdat 
dan stellig het bruto-netto-traject 
verder wordt verkort en de vrij 
besteedbare ruimte voor iedereen 
toeneemt. De burger kan op deze 
manier ook meer eigen; verantwoor-
delijkheid dragen bij het dekken van 
risico's, bij voorbeeld door middel 
van het afsluiten van vrijwillige 
verzekeringen. Is het de bedoeling 
van het kabinet, deze ontwikkeling 
met kracht te bevorderen? 

Een andere bestedingsmogelijkheid 
van de vrijkomende ruimte in het 
inkomen is deze om te zetten in 
spaargeld. Sparen is naar het oordeel 
van mijn fractie een goede gewoonte, 
die aanmoediging verdient. Daarom 
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heeft mijn fractie er geen bezwaar 
tegen, de voorgestelde drie miljoen 
gulden uit het Bezitvormingsfonds 
over te hevelen naar de Jeugdspaar-
wet. 

De verwachte premiedaling afgezet 
tegen een matige prijsstijging en een 
laag inflatiepercentage zal in 1985 
voor enkele inkomensgroepen leiden 
tot handhaving van de koopkracht. 
Vooral voor de sociale minima is dit 
van groot belang. Dat voor de alleen-
verdieners blijkens de notitie lnko-
mensbeleid 1985 zelfs 1,5% op 
minimumniveau tot 4% op modaal 
niveau verbetering in de koopkracht 
optreedt mede als gevolg van de 
wijziging van de belastingvrije voet, 
stemt mijn fractie tot tevredenheid. 

In de Financiële nota sociale 
zekerheid wordt geconcludeerd dat 
tweeverdienerschap generatiegebon-
den is. Op grond van welke feiten is 
deze conclusie getrokken? Is het niet 
wat voorbarig? Hoe kan men de 
gedragsrelatie van mensen over 
twintig jaar bepalen? Is wellicht de 
wens de vader van de gedachte? Het 
lijkt erop dat nu al een kentering 
optreedt. De memorie van toelichting 
signaleert immers een afnemende 
groei van de arbeidsparticipatie van 
de gehuwde vrouw. Duidt het laatste 
er niet op dat vrouwen wellicht mede 
onder invloed van de werkloosheid 
hun man alleenverdiener willen laten 
zijn? Bovendien wijs ik nogmaals op 
de tegenreacties die nu uit de samen-
leving opkomen. Is dit de minister zo 
onwelgevallig dat hij zich hiervoor 
liever afsluit? 

Heeft de minister kennisgenomen 
van het rapportje 'Wat vinden zij 
ervan?', dat aan de hand van SCP-cijfers 
is opgesteld door het comité Vrouwen-
bonden op gereformeerde grondslag? 

Als de trend van afnemende 
arbeidsparticipatie van de gehuwde 
vrouw doorzet, is het wellicht overbo-
dig, veel aandacht te besteden aan 
een wettelijke regeling van het 
zwangerschapsverlof en het ouder-
schapsverlof. Met het grootste deel 
van de SER is de RPF het erover eens 
datzo'n wettelijke regeling ongewenst 
is. Als het de regering ernst is, te 
werken aan een zorgzame, verant-
woorde samenleving en zij zich 
serieus wil inzetten voor deregulering, 
zal zij moeten instemmen met dat 
deel van de SER dat van mening is 
dat alleen de ouders verantwoordelijk 
zijn om de problemen met eventuele 
zieke kinderen op te lossen. 

De RPF spreekt zelfs de wens uit dat 
de reeds bestaande regelingen inzake 

zwangerschapsverlof worden herover-
wogen. Is er enige schatting te geven, 
hoeveel deze regeling de samenleving 
kost? 

Onlangs verscheen een literatuuron-
derzoek getiteld 'Wet en werkelijkheid' 
inzake de voorwaarden waaronder 
een wet gelijke behandeling optimaal 
kan functioneren. Het onderzoek is 
gesubsidieerd door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Feitelijk is dit onderzoek te beschou-
wen als een commentaar op het 
voorontwerpvan wet gelijke behande-
ling vanuit de visie van het COC. Dit 
blijkt bij voorbeeld uit het onvermeld 
laten van de kritiek die op het voor-
ontwerp is uitgeoefend door hoogle-
raren ais Algra, Donner en Oosten-
brink. 

Erkent de minister deze eenzijdig-
heid en hoe valt deze te verdedigen? 
Waarom ontbreekt trouwens ook een 
bespreking van de ethische aspecten 
van de homoseksualiteit, zoals deze 
onder meer zijn verwoord door ethici 
als Douma, Velema en Hoek? Is de 
regering bereid erop toe te zien dat in 
het vervolgonderzoek een meer 
evenwichtige voorstelling van zaken 
wordt gegeven en in elk geval de 
schijn wordt vermeden dat andersden-
kenden monddood worden verklaard? 

De regering meldt enkele initiatieven 
op het terrein van de fraudebestrijding. 
Voor het eind van het jaar zouden 
wettelijke maatregelen worden 
aangeboden. Lukt dat nog? Ik vraag dit 
mede naar aanleiding van hetgeen de 
heer Van der Vlies op dit punt naar 
voren bracht. Betekent dit ook 
daadwerkelijk een hoge prioriteit voor 
de diverse wetsontwerpen op dit 
terrein, zoals de verplichting tot 
afgifte van het loonstrookje en de 
verplichtstelling van verhaal plus 
opneming van een strafbepaling in de 
Algemene Bijstandswet? Is de 
staatssecretaris verzekerd van 
optimale medewerking van de sociale 
diensten om verhaal daadwerkelijk 
toe te passen? 

Zal begin 1985 als tijdstip van 
inwerkingtreding van de Arbeidsom-
standighedenwet voor de burgerlijke 
openbare dienst en voor personeel 
van het Ministerie van Defensie 
worden gehaald? Hoe staat het met 
het overleg met de sociale partners 
over de arbeidsomstandigheden van 
classificeerders? 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! In maart j l . sprak de 
minister in Groningen over meer 
vrijheid voor de burgers in de verzor-

gingsstaat nieuwe stijl. Ik noem die 
rede, omdat elementen daaruit zijn 
terug te vinden in de memorie van 
toelichting bij de begroting. De 
minister schetste de opkomst van en 
de crisis in de verzorgingsstaat, 
veroorzaakt door respectievelijk 
economische groei en stagnatie. De 
emancipatiebeweging bereikt haar 
hoogtepunt als de stagnatie begint. 
De welvaartsontwikkeling heeft het 
emancipatiestreven in de kaart 
gespeeld. 

Hoe verhoudt dit beleid zich tot het 
uitgangspunt dat het produceren van 
welvaart gesteld moet worden voor 
het verdelen van welvaart? Hiermee 
citeer ik de memorie van antwoord 
letterlijk. Staat het streven naar 
verzelfstandiging niet haaks op een 
beleid gericht op nationaal herstel, 
niet alleen om financiële redenen 
maar vooral om sociaal-psychologi-
sche redenen? De minister wil blijkens 
zijn Groninger rede de verzorgings-
staat een stap terug laten doen, de 
verstikkende overheidsbemoeienis 
verminderen en de burgers meer 
vrijheid geven. Tegelijk moet atomise-
ring worden tegengegaan en moeten 
nieuwe vormen van zorg- en hulpverle-
ning worden ontwikkeld. Wat moet ik 
mij bij dit laatste voorstellen? Hoe zal 
atomisering moeten worden tegenge-
gaan? 

Betekent de aanpak van de minister 
eigenlijk niet dat van de nood een 
deugd wordt gemaakt? De overheid 
kan niet meer beantwoorden aan alle 
gespannen verwachtingen, voorname-
lijk om financiële redenen, en wijst de 
burgers weer op hun eigen verantwoor-
delijkheden. Betekent dit niet dat in de 
praktijk veel burgers in de kou komen 
te staan, omdat structuren van 
onderlinge hulp zijn afgebroken door 
professionalisering? Kan de klok 
worden teruggedraaid nu professione-
le hulp niet meer betaalbaar is? Als dit 
niet mogelijk is, wat zal er dan 
gebeuren? 

Hoe krijgt die terugtredende 
overheid gestalte in het beleid van 
deze minister? Denkt hij dat de 
trendvolgers het beeld van de terug-
tredende overheid zullen herkennen, 
als zij horen dat de minister met 
plannen rondlooptom de bevoegdheid 
te verkrijgen om de pensioenpremies 
die werkgevers in de g. en g.-sector 
moeten afdragen, te verlagen? Denkt 
de minister dat uitkeringsgerechtigden 
dat beeld herkennen als zij voor de 
toestemming om te werken met 
behoud van uitkering eerst een 
bureaucratisch opgetuigde toetsings-
commissie moeten passeren? Denkt 
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de minister dat de bijstandsgerechtig-
de dit beeld zal herkennen als deze 
wordt geconfronteerd met een steeds 
sterkere afbakening van het gezinsin-
komen? 

Denkt de bewindsman wellicht 
- om een voorbeeld van een geheel 
andere strekking te noemen - dat alle 
vrouwen die de emancipatiepropagan-
da van de overheid als denigrerend 
voor de eigen positie ervaren, zich in 
dat beeld herkennen? 

Mijn indruk is dat het terugtreden 
van de overheid vooral plaatsvindt op 
een terrein waar zij een grote verant-
woordelijkheid heeft, namelijk het 
creëren van nieuwe werkgelegenheid. 
Deze minister is voor dat beleid 
allereerst aansprakelijk. Wat zien wij 
echter? De directie coördinatie 
werkgelegenheidbeleid op het 
ministerie bloedt - als ik de berichten 
geloven mag - op dit moment dood. 

De minister-president verwijt het 
bedrijfsleven dat werkloosheidsbestrij-
ding niet nummer 1 op de agenda 
staat van bij voorbeeld ondernemings-
raden. Deze minister roept de onder-
nemers op, meer risico's te nemen. Ik 
onderschrijf die beide laatste uitingen, 
maar zij zouden met des te meer 
zeggingskracht uitgesproken zijn als 
het ministerie zelf ook met meer 
kracht een creatief werkgelegenheids-
beleid zou voeren. Misschien mag ik, 
in de korte tijd die mij ter beschikking 
staat, enkele suggesties doen. 

De verwachting is gewettigd dat 
bevordering van deeltijdbanen 
effectiever is en minder weerstand 
opwekt dan arbeidstijdverkorting. 
Naar analogie van de VUT-regeling 
wordt wel gepleit voor een GUT-rege-
ling voor gedeeltelijke uittreding; dit 
is een variant op de motie die de 
collega's Weijers en Nijhuis gisteren 
indienden. Die regeling zou mijns 
inziens kunnen worden toegepast op 
die werknemers die een partner 
hebben die ook een eigen inkomen 
heeft. Hoe beoordeelt de minister 
deze suggestie? 

In de ESB van vorige week stond 
een evaluerend artikel over de 
terugploegexperimenten in de bouw 
met een aantal aanbevelingen voor 
het produktief aanwenden van 
uitkeringsgelden, zowel in de markt-
sector als in de collectieve sector ten 
behoeve van projecten met een 
additioneel karakter. Ik hoop dat deze 
aanbevelingen bij de dit jaar in gang 
gezette ontwikkeling een belangrijke 
rol zullen spelen. 

Ook in de sector van de dienstverle-
ning zijn in onze samenleving nog 

vele onvervulde behoeften. Detailhan-
del en grootwinkelbedrijf klagen over 
diefstal en vernielingen; hier is 
uitbreiding van het winkelpersoneel 
vaak effectiever dan het zoveelste 
gesloten cameracircuit. Zou men geen 
twee vliegen in één klap kunnen slaan 
door aan het recht op uitkering 
voorwaarden te stellen inzake het 
accepteren van werk dat ook in deze 
sector eventueel als terugploegproject 
zou kunnen worden georganiseerd? 
Misschien kan zodoende het winkelbe-
drijf over de drempel worden geholpen 
om extra personeel aan te stellen. 

De minister is terughoudend ten 
aanzien van de beïnvloeding van de 
loonontwikkeling. Als een deel van de 
vakbeweging alle loonruimte opeist 
en zelfs het bedrag aan lastenverlich-
ting voor het bedrijfsleven wil rekenen 
tot de loonruimte, blijft de minister 
dan ook nog toezien? Een loonmaat-
regel zie ik hem nog niet direct 
nemen, maar er zijn toch vele soorten 
van reacties mogelijk tussen deze 
beide uitersten in? Welke gedachten 
leven daarover? 

Een beperkte denivellering wordt 
wenselijk geacht, alhoewel de weer-
standen daartegen in deze tijd 
begrijpelijkerwijs groot zijn. Denkt de 
bewindsman niet dat een nationaal 
functiewaarderingssysteem, maar dan 
als globale richtlijn, de aanvaardbaar-
heid van dit beleidsonderdeel kan 
vergroten? Kan daarmee de noodzaak 
van dit beleid niet beter zichtbaar 
worden gemaakt dan met de abstracte 
formulering van vergroting van 
verhoudingsgetallen? 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik spreek ook namens 
de fractie van de groep Scholten/Dijk-
man. 

In de afgelopen twee jaar heeft het 
regeringsbeleid zich toegespitst op de 
bezuinigingen. Het financieringstekort 
heeft absolute prioriteit gekregen. De 
regering wil op deze manier de 
economische groei bevorderen, 
waardoor ook de werkgelegenheid zal 
toenemen. Bovendien moet door de 
kortingen op de hoogte van de 
uitkeringen het stelsel van de sociale 
zekerheid betaalbaar blijven. 

Wij constateren echter dat de 
werkloosheid nog steeds onaanvaard-
baar hoog is. Mede gelet op de 
geflatteerdheid van de cijfers - de 
57,5-jarigen staan immers niet meer 
als werkzoekenden ingeschreven, 
terwijl een betrekkelijk groot aantal 
vrouwen zich niet als werkzoekende 
meldt vanwege de uitzichtloze 

situatie - moet wel worden aangeno-
men dat het werkelijke aantal werk-
lozen het miljoen is gepasseerd. 

In de memorie van toelichting stelt 
de minister: 'Ik zie als een aanvaard-
baar perspectief voor de vernieuwde 
verzorgingsmaatschappij volledige 
werkgelegenheid op basis van een 
verminderd aantal arbeidsuren per 
werknemer per jaar'. Wanneer de 
minister zich aldus uitspreekt, zijn wi j 
het met hem eens. Verschil van 
mening treedt op waar het gaat om 
het scheppen van de voorwaarden 
om dit te bereiken. Het kabinet dient 
aan de ene kant voorwaarden te 
scheppen voor het maatschappelijk 
leven, zodat de werkgelegenheid zich 
optimaal kan ontwikkelen, en ander-
zijds dient het als grootste werkgever 
een voortrekkersrol te vervullen. 

Voor het doel van een kleiner 
overheidstekort en economische groei 
wordt het middel van onrechtvaardige 
en onbarmhartige bezuinigingen 
toegepast. In feite wordt zo de 
ideologie van 'het doel heiligt de 
middelen' in praktijk gebracht. Er zal 
gezocht moeten worden naar andere 
middelen om te komen tot een kleiner 
overheidstekort en tot selectieve 
groei. Die andere middelen zullen 
moeten beantwoorden aan het 
principe van de verdelende rechtvaar-
digheid. 

De minister-president heeft vorige 
week in de Eerste Kamer gezegd dat 
bij een groei van de economie de 
actieven in inkomen vooruit zullen 
gaan en de uitkeringsgerechtigden 
hoogstens gelijk zullen blijven. Wij 
wijzen deze doelstelling af. 

De inkomens in de marktsector 
dienen parallel te lopen met die in de 
overheidssector. Eventuele ruimte 
dient niet voor loonsverhoging, maar 
allereerst voor arbeidstijdverkorting te 
worden gebruikt. Naast arbeidstijdver-
korting kan de werkgelegenheid ook 
worden bevorderd door herziening 
van het huidige systeem van premie-
heffing. Werkgevers worden op het 
ogenblik als het ware uitgenodigd om 
over te schakelen van relatief arbeids-
intensieve naar relatief kapitaalinten-
sieve produktiewijzen, omdat arbeid 
te duur zou zijn. In de prijs die voor 
arbeid betaald moet worden, zitten 
behalve de loonkosten ook de sociale 
lasten. 

Op het moment dat iemand ontsla-
gen wordt, moet deze persoon voor 
zijn of haar inkomen een beroep doen 
op het sociale-zekerheidsstelsel dat 
daardoor zwaarder belast wordt. Dit 
zwaarder belaste gebouw van de 
sociale zekerheid wordt bij elk ontslag 
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door weer een werkende minder 
gedragen. Dat betekent dat de factor 
arbeid weer duurder is geworden, 
waardoor verdere uitstoot van arbeid 
gestimuleerd wordt. Dit is voor de 
werkgelegenheid een fatale vicieuze 
cirkel, maar dat geldt ook voor de 
instandhouding van ons sociale-zeker-
heidsstelsel. 

Het huidige systeem van premiehef-
fing drukt onevenredig zwaar op 
arbeidsintensieve bedrijven met 
relatief veel werknemers met een 
inkomen beneden de premie-inko-
mensgrens. Er doen zich dus twee 
problemen voor: de huidige premie-
heffing bevordert de uitstoot van 
arbeid en de arbeidsintensieve 
bedrijven zijn in het nadeel bij 
kapitaalintensieve bedrijven, die 
bovendien b.v. via de WIR nog 
investeringspremies verkrijgen. 

Is het de regering werkelijk ernst 
met het derde spoor, namelijk de 
bevordering van de werkgelegenheid, 
dan zal het huidige systeem van 
premieheffing omgebogen moeten 
worden. Tot dit doel stellen wij een 
'sociale b.t.w.' voor. Sociale b.t.w. is 
het medefinancieren van de sociale 
zekerheid uit een opslag op de b.t.w. 
in plaats van uit een verhoging van de 
sociale premies. Dit betekent dat de 
last van de sociale zekerheid dan niet 
alleen op de arbeidskosten drukt, 
maarop hettotaal van de toegevoegde 
waarde, waaronder de factor kapitaal. 
Anders gezegd: ook het kapitaalinten-
sieve bedrijf zal dan bijdragen aan het 
sociale-zekerheidsstelsel en wel via de 
eindprijs van haar produkt. 

Ik noem hiervan een paar mogelijke 
effecten: positieve werkgelegenheids-
effecten als gevolg van vervanging 
van kapitaal door arbeid; inkomensstij-
ging voor mensen met een modaal of 
minimuminkomen als gevolg van de 
verlaging van de te betalen premies; 
afremming van kapitaalintensieve 
produktie en wellicht het meest 
belangrijke is dat deze maatregel 
onmiddellijk werkt. De sociale b.t.w. 
kan ook nog andere doelstellingen 
dienen, bij voorbeeld om schaarse 
grondstoffen relatief duurder te 
maken. 

Ik verwijs daarvoor naar het 
scenario 'Naar een houdbare samen-
leving' van de WRR, waarin een kader 
aangegeven wordt voor een economie 
van het genoeg. Omdat wij van 
mening zijn dat de sociale b.t.w. een 
belangrijk sturend instrument kan zijn 
voor de instandhouding van het 
sociale-zekerheidsstelsel, ter bevorde-
ring van werkgelegenheid, voor het 

verantwoord omgaan met grondstoffen 
en energie en ter bescherming van 
het milieu, dien ik nu een motie in ter 
vervanging van een aangehouden 
motie bij de algemene beschouwin-
gen. Deze laatste motie was versche-
nen onder stuk nr. 24 (18600). 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Ubels-Veen/Scholten over het onder-
zoeken van de mogelijkheden van een 
sociale BTW (18600, nr. 24), ingediend 
op 9 oktober 1984 bij de algemene 
politieke en financiële beschouwingen 
over de rijksbegroting voor 1985 
(18600) is ingetrokken, maakt zij geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ubels-
Veen en Scholten wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het beïnvloeden 
van de prijsverhouding tussen 
kapitaal en arbeid ten gunste van de 
laatste, een positieve uitwerking kan 
hebben op de werkgelegenheid; 

van mening, dat dit bewerkstelligd 
kan worden via een opslag op de 
BTW, de zogenaamde sociale BTW, 
zodat niet alleen de factor arbeid, 
maar ook de factor kapitaal mede als 
financieringsgrondslag van de sociale 
zekerheid gaat functioneren; 

verzoekt de regering, een onderzoek 
te laten doen naar de effecten en 
functies van de sociale BTW, en de 
bevindingen aan de Kamer te rappor-
teren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 48(18 600-XV). 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! De motie behelst een 
verzoek om een onderzoek in te 
stellen naar de effecten en functies 
van een sociale b.t.w. Ik vraag 
opnieuw om een reactie van de 
regering. 

Voorts wil ik ervoor pleiten de 
reparatiedienstverlening te bevorde-
ren, door in deze sector een zeer laag 
b.t.w.-tarief in te voeren, bij voorbeeld 
van 0 tot 4%. Op deze wijze zou de 
reparatiesector zich goed kunnen 
ontwikkelen, hetgeen ook van beteke-
nis is voor de strijd tegen het zwarte 
circuit. 

In aansluiting op de opmerkingen 
van de heer Scholten in de UCV van 
vorige week, vraag ik om af te zien 
van de 2%-operatie. De nood, vooral 
onder jongeren, verdraagt zich niet 
met dit voornemen. Wanneer de 
overheid voorwaarden moet schep-
pen, dient zij onder meer af te zien 
van de kortingswetten die verleden 
week zijn aanvaard en van de voorne-
mens met betrekking tot de Ziektewet. 
Immers, de vakbeweging vindt deze 
voorstellen onaanvaardbaar, omdat 
ze een grote hypotheek leggen op de 
nieuwe ca.o.'Onderhandelingen. De 
ruimte die er is, zal op deze wijze 
deels worden gebruikt voor het 
corrigeren van het kabinetsbeleid, 
zodat er weinig overblijft voor de zo 
noodzakelijke arbeidstijdverkorting. 

In Nederland zijn vele honderddui-
zenden mensen afhankelijk van een 
minimumuitkering. Niet alleen wordt 
deze gedurig verlaagd, ook zijn er 
allerlei vaste kosten die hoger worden, 
zoals bij voorbeeld de woonlasten, 
plus nog eens een heel scala van 
andere prijsverhogingen die voor 
ieder weer anders uitvallen. Uit de 
samenleving komen steeds meer 
signalen dat mensen niet meer 
kunnen rondkomen van het hun 
toebedeelde inkomen. Ongeveer de 
helft van de mensen met een minimum-
inkomen kampt met schulden. Zo is 
er een verdubbeling te zien van de 
post debiteuren bij de gemeentelijke 
sociale diensten. 

Ook heeft de belastingdienst te 
maken met een explosieve groei van 
het aantal kwijtscheldingen op 
onroerend-goedbelasting. Er zijn 
huurschulden en schulden op de 
energierekening en natuurlijk nog 
andere schulden. Onder de mensen 
met schulden zijn bij voorbeeld 
werklozen en bijstandsvrouwen die 
vrij abrupt naar een vrij laag inkomen 
duikelden. In hun rijkere tijd gingen 
zij bepaalde financiële verplichtingen 
aan en waren zij gewend aan een 
bepaald levensniveau. Zij moeten zich 
nu vrij snel aanpassen aan totaal 
andere levensomstandigheden. Dit 
gaat niet altijd moeiteloos. Daardoor 
kunnen schulden ontstaan. 

De GSD krijgt steeds meer te maken 
met de schuldenproblematiek. Het is 
al te optimistisch te veronderstellen, 
dat deze zich in alle gevallen vanzelf 
zal oplossen. Daarvoor ontbreekt 
gewoon de ruimte in de uitkeringen. 
Het schuldenprobleem is betrekkelijk 
nieuw, groeit snel en er bestaat 
weinig inzicht in. Een onderzoek 
daarnaar zou wat helderheid kunnen 
verschaffen. Ik heb een en ander in 
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een motie samengevat. Dat geeft mij 
de meeste kans op een antwoord van 
de staatssecretaris. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ubels-
Veen en Scholten wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat er aanhoudende 
berichten uit de samenleving zijn dat 
een groeiende groep uitkeringsgerech-
tigden op het minimumniveau als 
gevolg van voorlopig uitzichtsloze 
schuldenproblematiek geen reserve-
ringsruimte meer in de uitkeringen 
heeft; 

voorts overwegende, dat er nog 
weinig systematisch inzicht in deze 
problematiek bestaat; 

verzoekt de regering, een onderzoek 
naar de aard en omvang van de 
schuldenproblematiek van uitkerings-
gerechtigden op het minimumniveau 
te doen, en vervolgens op grond van 
de resultaten ter zake met beleidsvoor-
stellen te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 49(18 600-XV). 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het door de regering 
gevoerde sociaal-economisch beleid 
is ondoorzichtig en ingewikkeld. Veel 
mensen verkeren daardoor in grote 
onzekerheid, wat hun inkomen 
betreft. Ook tussen groepen onderling 
bestaan soms grote verschillen. 
Mensen die het echt bij de regering 
verbruid schijnen te hebben, zijn de 
alleenstaanden en ongehuwden. Door 
allerlei maatregelen uit het verleden 
verkeren de alleenstaanden in een 
nadelige positie ten opzichte van 
gehuwden en samenwonenden. Zij 
worden uitgesloten van bepaalde 
voordelen zoals gezinskaarten en naar 
verhouding zijn hun vaste lasten 
hoger. Ook ten aanzien van af te 
dragen premies en eigen bijdragen 
verkeren zij in een ongunstige positie. 

Onder deze regering is er nog een 
aantal maatregelen bijgekomen: het 
wegvallen van de minimumdagloon-
bescherming voor oude WW- en 
WAO-uitkeringen van mensen zonder 
gezinslasten, hetgeen een paar 
honderd gulden in de maand kan 
schelen. Het ontzien van gehuwde 

bejaarden met een klein aanvullend 
pensioen op hun AOW-uitkering, wat 
betreft hun ziekenfondspremie, is in 
feite verhaald op de ongehuwde 
bejaarden. 

Zij betalen nu meer ziekenfondspre-
mie dan bejaarde echtparen, terwijl 
hun uitkering slechts 70% bedraagt. 
Ook ten aanzien van de individuele 
huursubsidie worden gehuwden en 
ongehuwden apart behandeld, 
waardoor alleenstaanden vanaf 30 
jaar te maken krijgen met een drasti-
sche verlaging van hun IHS. Door 
deze maatregelen worden alleenstaan-
den onevenredig zwaar getroffen, 
terwijl zij doorgaans ook nog dubbel 
belast zijn, omdat er thuis niemand is 
die de huishouding doet. De structurele 
discriminatie waar sprake van is, is 
niet duidelijk zichtbaar. 

Er wordt immers weinig gesproken 
in termen van 'de gezinnen versus de 
alleenstaanden'. Maatregelen waar-
door alleenstaanden specifiek worden 
getroffen, worden vaak onder andere 
noemers gepresenteerd. Er is dan 
sprake van de minima of bejaarden of 
gehandicapten. Juist omdat deze 
groep steeds onder een andere 
noemer ten tonele verschijnt, bestaat 
het gevaar dat zij in de anonimiteit 
verdwijnt, waardoor het discrimineren-
de karakter van het beleid ten aanzien 
van de alleenstaanden onzichtbaar 
zou blijven. Dat moet voorkomen 
worden. Vandaar dat ik vandaag de 
aandacht voor hun vraag. Graag een 
reactie. 

In de financiële nota sociale zeker-
heid 1985 wordt op blz. 64 gesproken 
over maatregelen ter intensivering 
van de bestrijding van misbruik en 
fraude. 

In het kader van de ABW en de 
WWV wordt een aantal toezichthou-
dende maatregelen aangekondigd ten 
aanzien van de gemeenten. Zelfs 
opschorting van de bevoorschotting 
en het niet voor rijksvergoeding in 
aanmerking doen komen, worden als 
maatregelen genoemd. Is hierbij 
sprake van een ander toezichtsbeleid? 
Ik mag toch aannemen dat de rijkscon-
sulenten zeker wat de ABW betreft, 
blijven toetsen op tendenties van 
beleid? In de nota wordt de indruk 
gewekt dat er sprake is van mogelijke 
toetsing van geval tot geval. Ik neem 
aan dat dat niet de bedoeling is 
geweest. Graag krijg ik hierover een 
bevestiging. 

Vervolgens vraag ik mij af waarop 
de besparing van f300 min. die met 
fraudebestrijding binnen de ABW en 
WWV gerealiseerd zou kunnen 
worden, is gebaseerd. Bovendien, in 

hoeverre wordt de mogelijke bespa-
ring van de f 300 min. doorkruist door 
extra onderzoekskosten die voor 
rekening van de gemeenten komen? 
Welke garanties zijn gecreëerd dat bij 
de uitvoering van de voorgestelde 
maatregelen de bijstandscliënten niet 
bij voorbaat tot potentiële fraudeurs 
worden bestempeld? Ik vind het in dat 
verband bijzonder opmerkelijk dat 
zwart op wit wordt aangegeven dat 
misbruik met name voorkomt in de 
havens, de bouw en de horeca. Waar 
baseert de regering dat vermoeden 
op? 

Wanneer de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid zich in zijn 
interview in NRC uitspreekt voor 
vergroting van de inkomensverschillen 
tussen mensen, dan wijzen wij dit van 
de hand. Ook de Ministervan Financiën 
is volgens zijn uitlatingen die mening 
toegedaan. Trouwens, deze gezindheid 
blijkt eveneens uit de wet inzake de 
tweeverdieners waardoor met de 
arbeidstoeslag een instrument is 
geschapen om de inkomensverschillen 
tussen mensen met werk en mensen 
zonder werk te laten toenemen. Wij 
wijzen het huidige beleid dat niet 
stoelt op het omzien naar elkaar af. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De regering zal 
donderdag antwoorden. 

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-Vermeend c.s. over 
instrumenten ter bevordering van de 
werkgelegenheid (18 203, nr. 16); 
- de motie-Vermeend/Kombrink over 
de bestrijding van winstverschuiving 
en rente-routing (18203, nr. 17); 
- de motie-Groenman over verlaging 
van de sociale werkgeverslasten 
(18226, 18322, 18242, 18262, nr. 11). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Alvorens in te gaan op de 
opmerkingen over het wetsvoorstel, 
wil ik de geachte afgevaardigde de 
heer Vermeend complimenteren met 
zijn maidenspeech. 
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Van Aardenne 

Preliminair ga ik vervolgens in op 
zijn opmerkingen over het tempo van 
wetgeving op mijn departement. De 
heer Vermeend stelde dat de kritiek 
die zijn fractie had geuit in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
wat laconiek zou zijn afgewimpeld. Ik 
heb een en ander nog eens nagegaan. 
Ik heb vastgesteld dat er een periode 
van twaalf weken heeft gezeten 
tussen de vaststelling van het voorlo-
pig verslag en het uitbrengen van de 
memorie van antwoord. 

Evenzo goed heeft er een periode 
van twaalf weken gezeten tussen de 
indiening van de memorie van 
antwoord en het uitbrengen van het 
eindverslag. De materie is inderdaad 
niet zo gemakkelijk. Dat blijkt dus ook 
voor de Kamer het geval te zijn. Er 
waren ook heel wat vragen. De 
kwestie van het openbaar vervoer die 
in de nota van wijziging is opgenomen, 
heeft ook een rol gespeeld. Het 
interdepartementaal overleg over een 
dergelijk wetsontwerp dat technisch 
niet zo eenvoudig is, kost enige ti jd. 
Uitbreiding van de afdeling wetgeving 
- daar komt overigens nog anderhalve 
plaats bij - zou dat proces ook niet 
veel kunnen versnellen. 

Ik ga nu inhoudelijk op de opmer-
kingen in. De heer Vermeend heeft 
een flink deel van zijn spreektijd 
gewijd aan een, zoals hij zei, kort 
betoog over de effectiviteit van de 
WIR. Het is altijd de moeite waard 
daarnaar te luisteren en daarop te 
reageren. Toch heb ik wel eens het 
gevoel dat wat dit betreft al heel wat 
gras is afgegraasd. Dan vind je niet 
veel nieuws meer. 

De heer Vermeend zegt, dat de 
effectiviteit gering is. Ik zeg dat de 
effectiviteit bevredigend is als je haar 
vergelijkt met die van andere instru-
menten maar ook in het licht van de 
verwachtingen die wij aanvankelijk 
hadden en in het licht van datgene 
wat een overheid in de marktsector 
teweeg kan brengen is zij dat. Daarover 
kan verschil van mening bestaan 
tussen de heer Vermeend en mij maar 
zo is het nu eenmaal. Ik kijk misschien 
wat sceptischer tegenaan wat de 
overheid vermag. Ik zou echter drie 
punten toch nog even willen noemen. 
Het is theoretisch en empirisch moeilijk, 
het investeringsgedrag in de economie 
in de vingers te krijgen. Alle pogingen 
op micro- en macro-niveau zijn voor 
veel discussie vatbaar. 

In de tweede plaats wijs ik erop, dat 
wij er verstandig aan doen er bij 
beschouwingen op macro-niveau 
rekening mee te houden, dat de 

ondernemers gemiddeld een gulden 
WIR-premie omzetten in minstens 
dat bedrag aan extra-investeringen. 
De multiplier is dus tenminste 1. 

Het CPB houdt daar ook rekening 
mee. Dat lijkt mij een redelijke en 
veilige aanname. 

Ten slotte wijs ik erop dat er geen 
harde aanwijzingen zijn, dat het effect 
op groei, investeringen en werkgele-
genheid van welk alternatief van de 
WIR ook substantiëler is dan dat van 
de WIR. Ik heb al vaker gezegd, dat wij 
bij alle discussies, ook bij dit wets-
ontwerp, een aantal zaken in lijn 
moeten houden. In een tijd waarin 
nog zoveel bedrijven verliesgevend 
zijn, c.q. nog compensabel verlies 
hebben, kunnen wij een systeem als 
de WIR niet missen. De WIR kent 
immers de negatieve aanslag en 
komt, anders dan het systeem van 
investeringaftrek, ook ten goede aan 
bedrijven die verlies, ook al is het 
maar fiscaal verlies door het hebben 
van compensabele verliezen uit 
vroeger jaren, lijden. Daarom heeft het 
kabinet ook verklaard - ik heb nu 
gelukkig bevestigd gehoord door de 
heren Van Muiden, Nijhuis en Van Dis 
dat zij er ook zo over denken - dat er in 
deze kabinetsperiode rust aan het 
WIR-front moet zijn. 

Je kunt natuurlijk een analyse van 
die effecten verrichten. De heer 
Vermeend vraagt een voortreffelijke, 
diepgaande en superieure analyse; hij 
verwacht veel van de regering. Ik 
weet niet of zo'n analyse het laatste 
woord is. Ik heb daarover mijn twijfel. 
Als je langere jaarreeksen hebt - je 
moet dan een vergelijking maken met 
het onderzoek van het CPB uit 1981 -
kun je de zaak op een gegeven 
ogenblik gaan doortrekken en probe-
ren er verdere conclusies uit te 
trekken. Wij kunnen echter niet meer 
conclusies trekken dan er op dit 
ogenblik te trekken zijn. Je kunt 
proberen meer theoretisch het macro-
en micro-investeringsgedrag te 
bestuderen maar dat zal niet in één 
nacht gebeuren. Ik houd het er al met 
al op, dat de analyse ons niet veel 
verder zal helpen. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik heb om 
een superieur onderzoek gevraagd, 
omdat ik uit de stukken van de 
minister begreep, dat zijn departement 
overtuigd is van de beperkingen van 
andere onderzoeken. De minister wijst 
erop, dat er meer gegevens bekend 
zijn. Het departement zou in ieder 
geval een poging kunnen doen om op 
basis van die gegevens een onderzoek 
te doen. 

Minister Van Aardenne: Als er meer 
gegevens zijn, kun je een onderzoek 
over een ruimer tijdvak verrichten. 
Zo'n onderzoek is per definitie iets 
beter. Op dit moment heeft dat echter 
nog niet veel zin. Het is duidelijk, dat 
wij het op een gegeven ogenblik 
moeten doen. Je moet elk instrument 
evalueren, dus ook de WIR. Het heeft 
echter niet veel zin, er nu weer een 
nieuw onderzoek op los te laten. 

De heer Vermeend (PvdA): Overweegt 
u het in deze kabinetsperiode? 

Minister Van Aardenne: Wellicht aan 
het einde van deze kabinetsperiode. 
Misschien wil een nieuw kabinet zich 
het hoofd buigen over de WIR. Een 
nieuw kabinet is er altijd vrij in. 

De heer Vermeend heeft ook 
gesproken over de multiplierfunctie. 
Het antwoord uit de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
aanhalend zei hij, dat wij wel gauw 
tevreden waren. Zelfs een multiplier 
van minder dan 1 stemde ons al tot 
tevredenheid. 

Op dit moment is die multiplier 
boven de 1. Een multiplier van 1 is 
bovendien ook geen grens. Het 
betekent gewoon dat één gulden 
WIR-premie wordt omgezet in een 
investering van één gulden. Is de 
multiplier lager, dan blijft er iets 
hangen, bij voorbeeld voor de 
verbetering van de balanspositie. Dat 
kan ook nog heel nuttig zijn, maar 
investeringen zijn belangrijker en dit 
is nu eenmaal een investeringsstimu-
leringsinstrument. Daarom ben ik heel 
tevreden met een multiplier boven de 
1. Alternatieve instrumenten scoren 
alle lager. Dat blijkt uit diepgaande 
onderzoekingen van het Centraal 
Planbureau, die in onafhankelijkheid 
verricht zijn. Wat daarover op een 
congres door bepaalde personen ook 
gezegd mag worden, ik twijfel niet 
aan de wetenschappelijke waarde van 
de onderzoeken van het Centraal 
Planbureau. 

Misschien nog belangrijker dan 
al deze macro-economisch wetenschap-
pelijk getinte beschouwingen is dat de 
vermogenspositie van het bedrijfsle-
ven op dit moment zeker niet bevredi-
gend is. Dat is bij de beoordeling van 
dit wetsontwerp een essentieel 
gegeven. Een macrosommetje, 
waarbij winsten en afschrijvingen 
geconfronteerd worden met de 
bruto-investeringen, gaat voorbij aan 
het feit dat een groot bedrag van de 
recente winsten, die inderdaad 
verbeterd zijn, hard nodig was voor 
de aanvulling van de eigen vermogens-
positie. 
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Van Aardenne 

Ik heb daar bij de begrotingsbeharv 
deling ook het een en ander over 
gezegd. Uit het door de heer Vermeend 
aangehaalde rapport van de COB van 
de SER over risicodragend vermogen 
blijkt dat bij één op de drie onderne-
mingen de financiële weerstand 
minimaal is en dat 60% van die 
bedrijven er ook wat aan wil doen. Ik 
heb bij de begrotingsbehandeling al 
gezegd dat, wil je de verhouding 
eigen en vreemd vermogen met één 
procentpunt verbeteren, je ongeveer 
drie miljard nodig hebt, of, laat ik het 
wat voorzichtiger uitdrukken, enkele 
miljarden. Dat betekent dat macrowinst-
cijfers van 8 a 11 miljard verschrikkelijk 
groot klinken, maar in wezen nog 
helemaal niet zoveel betekenen. Wij 
komen alleen een klein stukje terug op 
de verkeerde weg die wij waren 
ingeslagen. Dat brengt mij tot enkele 
opmerkingen naar aanleiding van wat 
de heren Schutte, Engwirda en Nijhuis 
gezegd hebben over premiëring van 
kapitaal versus premiëring van arbeids-
kosten. Ook daarvoor verwijs ik in 
eerste instantie naar de behandeling 
van mijn begroting. Aan mijn antwoor-
den toen op de opmerkingen van de 
heren Schutte en Van Muiden heb ik 
maar weinig toe te voegen. In de 
situatie die wij nu beleven is er sprake 
van investeringsherstel, maar het is 
nog niet genoeg. De economische 
bedrijvigheid trekt aan, dpt is heel 
duidelijk. 

Zij is echter nog niet wat zij zou 
moeten zijn, want wij hebben nog 
altijd een werkloosheid van ongeveer 
800.000 mensen. Dan moeten wij ons 
heel goed realiseren wat het betekent 
als je een eenmalige verbetering van 
het niveau van de werkgelegenheid 
betaalt meteen permanente vertraging 
van de groeicapaciteit van de econo-
mie, terwijl die economie het juist 
moet hebben van vernieuwingen in 
het bedrijfsleven, omdat er zoveel 
dient te worden geïnnoveerd. Die les 
moet je uit de becijferingen van het 
Centraal Planbureau trekken, als je de 
WIR wil uitruilen tegen korting op 
werkgeverspremies. 

De heer Nijhuis heeft nog meer 
bezwaren genoemd, waarin ik mij kan 
vinden. Dit alleen is volgens mij al 
doorslaggevend. Ik houd het er 
voorlopig op dat in elk geval reguliere 
loonmatiging en loondifferentiatie 
een hoofdbestanddeel moeten zijn 
van een goed werkgelegenheidsbeleid. 
Om die reden dient de motie-Groen-
man, die ook op de agenda staat, te 
worden ontraden. Hetzelfde geldt 
voor de motie die de heer Vermeend 

op dit punt heeft ingediend, want die 
is bijna gelijk aan die van mevrouw 
Groenman. 

De heer Vermeend (PvdA): In mijn 
motie vraag ik alleen maar om een 
onderzoek. Ik zeg helemaal niet in 
mijn motie dat de WIR weg moet. Ik 
zeg alleen dat er twijfel bestaat aan de 
huidige wijze van stimuleren en ik 
vraag de minister te bekijken of er 
wellicht andere mogelijkheden zijn. 
Meer vraag ik niet in die motie. 

Minister Van Aardenne: Ik heb bij de 
begrotingsbehandeling al gezegd dat 
een SER-commissie met dat onderzoek 
doende is. Het heeft weinig zin dat als 
regering nog eens over te gaan doen. 
Laten wij afwachten wat de SER 
daarvan zegt. 

De heer Van Dis heeft gezegd, dat 
juist voor de effectiviteit de continuïteit 
van de WIR van groot belang is. Dan 
weet men waar men aan toe is. Ik ben 
dat volstrekt met hem eens. Dat geldt 
ook voor zijn opmerking over moge-
lijkheden tot bijstelling en evaluatie. Ik 
voeg er echter aan toe, dat dat is 
gebeurd middels dit wetsvoorstel. 
Nieuwe bijstellingen zitten er geduren-
de deze kabinetsperiode niet meer in; 
in de volgende kabinetsperiode is 
daar weer alle ruimte voor. 

De heer Schutte heeft zich afge-
vraagd in hoeverre de WIR nog wel 
sturend was. Hij zei, dat met de 
afschaffing van enkele toeslagen de 
sturing is verminderd. Hij vroeg zich 
af of de resterende toeslagen nog wel 
voldoende effectief sturend zijn. Dit 
probleem is ook al bij de afschaffing 
van BRT en ROT aan de orde geweest. 
Wij hebben toen gesteld dat het in 
een aantal gevallen niet eenvoudig, zo 
niet onmogelijk is om richtinggeving 
van de WIR in uitvoerbare toeslagen 
te vertalen. Ik herinner aan de lijdens-
weg van de arbeidsplaatsentoeslag. 
Het ging gewoon niet. 

Wij de BRT, ROT en de grote 
projectentoeslag was er ook het een 
en ander tegen aan te voeren, vandaar 
dat ze zijn afgeschaft. Natuurlijk, 
daardoor stuurt de WIR op papier 
minder, maar ik wil wel zeggen dat 
het een sturing was die onze samenle-
ving niet zo verschrikkelijk heeft 
verrijkt. Het effect was moeilijk te 
meten en bovendien kwam de sturing 
wellicht op een verkeerde wijze tot 
uitdrukking. Daarvan heb ik bij de 
dicussie over de BRT een aantal 
voorbeelden gegeven. Het feit dat de 
GPT is gesneuveld op de Brusselse 
concurrentietoets op grond van het 
EEG-verdrag geeft toch ook wel te 
denken. Zonder de heer Nijhuis 

helemaal te volgen in zijn opmerking, 
dat het selectieve groeibeleid is 
achterhaald, zeg ik toch dat wij dit 
aspect kritischer benaderen. De 
stimulering van de groei op zich heeft 
voorrang, binnen randvoorwaarden 
die door de overheid op andere 
terreinen worden gesteld. 

De resterende toeslagen functione-
ren goed. De energietoeslag is juist 
geëvalueerd en het werd duidelijk dat 
die toeslag een gunstig effect had. Nu 
is de milieutoeslag aan de beurt, maar 
men weet dat die toeslag een tijdelijk 
karakter heeft vanwege de richtlijnen 
van de Europese Gemeenschap. Ook 
hebben wij de overtuiging dat de 
kleinschaligheidstoeslag op de juiste 
plaats terecht komt en dus een goede 
werking heeft. 

Of je dat nu sturend moet noemen, 
weet ik niet. Het is in ieder geval een 
tegemoetkoming aan het kleinere 
bedrijf en daar is alle ruimte voor in 
onze economie. Ik wil overigens 
tenslotte nog zeggen dat de WIR zijn 
bestaansrecht niet ontleent aan het 
sturend karakter. Natuurlijk, de 
toeslagen die er nog zijn, zijn van 
belang, maar op zich is de WIR er om 
investeringen uit te lokken waaraan 
wij zo'n enorme behoefte hebben met 
het oog op de werkgelegenheid in de 
komende jaren. 

De heer Schutte heeft ook nog 
gevraagd of verliesgevende bedrijven 
eerder arbeidsbesparende investerin-
gen doen dan winstgevende. Ik weet 
dat niet. Daar is geen cijfermateriaal 
over. Ik kan het mij voorstellen, maar 
dan is het natuurlijk voor die 
bedrijven ook nodig want dan moeten 
ze uit de verliezen komen. Als ze door 
verouderde machines niet meer in 
staat zijn te concurreren, moet een 
keuze worden gemaakt tussen sluiten 
met verlies van alle werkgelegenheid 
en investeren c.q. moderniseren. Dat 
kan wellicht enige diepte-investerin-
gen inhouden. Ik denk dat die keuze 
niet moeilijk is. 

De heer Vermeend heeft kritiek 
geoefend op de verschuiving in het 
WIR-regime ten gunste van investerin-
gen in outillage en ten nadele van 
investeringen in gebouwen. Hij zegt: 
Eigenlijk hebben jullie sinds 1979 
door wijzigingen in het WIR-regime 2 
miljard gulden onttrokken aan de 
bouwsector. Hij vroeg naar de 
negatieve werkgelegenheidseffecten 
daarvan. 

Welnu, het doel van de WIR is niet 
zozeer de bevordering in de produktie 
van bedrijfsmiddelen, dus eigenlijk is 
de vraag niet zo erg relevant. Natuur-
lijk, de vraag is relevant in zoverre, 
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Van Aardenne 
dat het interessant is om dit te weten, 
maar het doel van de WIR is het 
bevorderen van investeringen. Ook 
importgoederen worden gepremieerd. 
Doelgroep is immers het bedrijfsleven 
dat investeert, niet het bedrijfsleven 
dat produceert. Maar nogmaals, ook 
dat deel van het bedrijfsleven kan van 
de regeling profiteren. 

Natuurlijk, het is waar dat er een 
verschuiving heeft plaatsgevonden. 
Naar onze berekening scheelt het 
ongeveer anderhalf miljard; dat is wat 
minder, maar nog altijd een behoorlijke 
som. Waardoor is deze verschuiving 
veroorzaakt? Bij voorbeeld door de 
schorsing van de SIR-heffing, een 
heffing die gedeeltelijk complementair 
was, dus die verschuiving is geconv 
penseerd in de WIR-premie. Verder is 
ook het werkgelegenheidsplan van 
het kabinet-Van Agt 2 gedeeltelijk met 
WIR-geld betaald. 

Nu vindt bij deze vereenvoudiging 
een zekere verdere verschuiving 
plaats, al is die veel geringer dan je 
op het eerste gezicht zou zeggen, 
omdat weliswaar de premie op 
nieuwe gebouwen verlaagd wordt, 
maar de premie op de verbouw van 
bestaande gebouwen verhoogd 
wordt. En daar zitten vaak interessante 
loon-intensieve orders aan vast. Het 
effect is dus wat moeilijk af te wegen, 
maar - nogmaals - dit is ook niet de 
reden waarom wij deze vereenvoudi-
ging voorstellen. De reden is dat wij 
een investeringsimpuls willen geven 
die eenvoudig en doorzichtig moet 
zijn. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik zou de 
minister toch willen herinneren aan 
de periode waarin de WIR tot stand 
kwam, dat was in 1978. De redenering 
in de stukken was altijd, dat voor 
gebouwen een hogere premie 
gegeven zou moeten worden, vooral 
bij nieuwbouw. De premie daarop 
was 23% in de beginfase van de WIR. 
Waarom? Omdat met name de 
werkgelegenheidseffecten van zo'n 
stimulans groter waren. Dat is 
logisch. Bovendien behoeft er in de 
bouwsector bijna niets uit het buiten-
land te komen, dus is er ook geen 
'buitenlands lek'. 

Er werd toen in de stukken aange-
geven - ik begrijp de lenigheid van 
pen van de beleidsmakers wel - dat 
outillage gestimuleerd moest worden, 
maar dat dat voor een deel ook al 
bereikt werd door het premieren van 
gebouwen, omdat er toch geen 
gebouwen zonder machines worden 
neergezet. Bovendien moet outillage 
voor 60% uit het buitenland komen. 

Tweede Kamer 
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Toen was de afweging: laten we nu 
uit een oogpunt van werkgelegenheid 
een hogere premie voor gebouwen 
geven dan voor outillage. Ik hoor nu 
niet van de minister, wat daarvan de 
achtergrond was. 

Minister Van Aardenne: Als je zegt dat 
bij gebouwen machines horen, dan 
geldt natuurlijk het omgekeerde ook: 
als men machines koopt, zal men die 
op een gegeven ogenblik ook droog 
willen zetten. Natuurlijk, die investerin-
gen zijn complementair, dat zien we 
trouwens ook in de macro-economi-
sche modellen. Ook daarin zijn die 
zaken gekoppeld. Maar het is waar 
wat de heer Vermeend zegt: in de 
memorie van toelichting, die naar ik 
meen uit 1977 dateert, blijkt inderdaad 
dat het korte-termijnwerkgelegenheids-
effect - want het is natuurlijk een 
korte-termijneffect; die gebouwen 
worden neergezet en dan gaan de 
mensen weer naar huis - een grotere 
rol speelde dan op dit moment. 

Nu gaat het erom dat wij constateren 
dat wi j structureel een te zwak 
bedrijfsleven hebben dat te weinig 
investeert en dat er daardoor te 
weinig zicht is dat zij in de toekomst 
kunnen zorgen voor voldoende 
werkgelegenheid, blijvende werkgele-
genheid. Dat is ons primaire doel, het 
tweede spoor. Wij hebben afstand 
genomen van de werkgelegenheids-
programma's die wellicht nog 
enigszins in de memorie van toelich-
ting van 1977 doorklonken. 

Op het ogenblik gaat het er veeleer 
om, ons produktieapparaat te vernieu-
wen; we staan voor een enorme 
innovatie-opgave. En die vernieuwing 
heeft in de eerste plaats betrekking op 
de outillage, al zal er altijd wel een 
gebouw bij moeten komen. Nogmaals, 
machines moeten droog staan. Dat is 
de reden waarom wij de premie op 
outillage primair stellen. Ook in 
internationaal heel kwetsbare sectoren 
is een verschuiving opgetreden. Ik 
denk dat die kwetsbaarheid vooral 
veroorzaakt wordt door verouderde 
outillage. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Schutte vroeg naar het budgettaire 
effect. Hij sprak over f 65 a f70 miljoen 
met betrekking tot maatregelen die 
gerichtzijn op bestrijding van oneigen-
lijk gebruik. Het bedrag is f 60 miljoen 
en die opbrengst is benut in het kader 
van de ombuigingstaakstelling die in 
het regeerakkoord is opgenomen. 

De heer Schutte vroeg zich af of de 
uitsluiting van verhuurde gebouwen 
niet leidt tot stijging van de huurprijzen 
en of dit niet kan leiden tot afschrikking 
van buitenlandse investeerders. Ik 
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herhaal wat al in de schriftelijke 
voorbereiding staat. Wij delen die 
vrees niet. Het gaat om ongeveer 
1/6de deel van de verhuurmarkt, 
hetgeen nooit prijsbepalend kan zijn. 
Als dat andere 5/6de deel er al niet 
van kon profiteren, heeft dat een 
gering effect op de huurprijzen gehad. 
Het is veel waarschijnlijker dat het 
bedrag als extra inkomsten bij de 
verhuurder is geboekt. 

De meeste investeringen in verhuur-
panden waren in het oude WIR-regime 
al uitgesloten. De hoogte van de huur 
wordt door een meerderheid in de 
markt gedicteerd. In de koopprijs 
treedt overigens geen wijziging op. Er 
bestaat in de markt ook nog altijd een 
verband tussen huurprijs en koopprijs. 
Kortom, deze redenen doen ons 
verwachten dat er geen stijging van 
de huurprijzen optreedt. 

Ik wijs er tevens op dat er een grote 
voorraad aan huurpanden bestaat, 
waarvoor de huur niet verandert. Het 
zou dus alleen om nieuwe panden 
gaan en er is toch ook sprake van 
enige leegstand. 

Ik ben er ook niet benauwd voor dat 
buitenlandse investeerders worden 
afgeschrikt. Zij blijken meer aan kopen 
dan aan huren te denken. Ik wijs ook 
op de ingewikkelde bepalingen in de 
wet; die werken eerder afschrikwek-
kend voor buitenlanders, hoewel er 
adviseurs te vinden zijn die ze wegwijs 
kunnen maken. 

Het is waar dat een aantal bonafide 
ondernemers dat WIR-premie kreeg, 
die in de toekomst niet meer krijgt. 
Daar is sprake van een zekere mate 
van overkill. Bij vereenvoudiging valt 
dit echter niet te vermijden. Die 
WIR-middelen zijn in wezen schaars. 
Ze worden verkregen door belasting-
heffing. Kunnen wij die niet beter 
richten op risicovolle en strategische 
investeringen dan op de toch meer 
risico mijdende in de beleggingssfeer 
liggende investeringen in verhuurpan-
den? Wij moeten ons toch eens 
beraden over deze overweging. 

De heer Vermeend heeft gesproken 
over een mogelijk voorstel om af te 
zien van de integrale uitsluiting van 
verhuurde gebouwen en van de 
wettelijke bepalingen die nu nog in de 
wet staan. Hij vroeg of voor investe-
ringen in verhuurde gebouwen 
misschien de negatieve aanslag kan 
worden afgeschaft. Dat staat op 
gespannen voet met de vereenvoudi-
ging. Hier is sprake van een heel 
ingewikkelde wet. Er zijn dikke boeken 
over vol geschreven en ik vraag mij af 
en toe af of wij die wet niet te inge-
wikkeld hebben gemaakt. Wij willen 
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nu een simpele bepaling invoeren. De 
uitsluitingsmaatregel is een onderdeel 
van een samenhangend pakket van 
maatregelen. 

Wij hebben op Financiën en 
Economische Zaken een hele tijd in 
dezelfde richting als de heer Vermeend 
gedacht. Ten slotte bleek het onmoye-
lijk te zijn om aan deze gedachte vorm 
te geven. Het zou zo'n ingewikkelde 
zaak worden, dat wij deze weg niet 
hebben willen gaan. Je moet natuurlijk 
een overcompensatie vermijden. 
Volgens het voorstel van de heer 
Vermeend zit dat er wel in. Alle 
investeringen in verhuurde gebouwen, 
die voorheen waren uitgesloten, 
zouden nu ook worden gepremieerd. 
Ik heb al gezegd dat de WIR-middelen 
in wezen schaars zijn en dat wij die 
niet in de beleggingssfeer moeten 
aanwenden, maar veeleer in de 
risicodragende sfeer. 

Zou men het wetsontwerp op die 
manier willen wijzigen, dan kost dat 
f250 miljoen. Dit zou een premieverla-
ging van 3U punt betekenen. Dat lijkt 
mij voor de continuïteit en het 
vertrouwen heel slecht. Overigens zal 
de staatssecretaris verder ingaan op 
de fiscale aspecten hiervan. 

De heer Van Dis heeft nog gevraaaH 
of flexibele afschrijvingen voor 
gebouwen geen tegemoetkoming 
kunnen zijn voor de getroffen bouw-
sector. Ik herhaal dat wij ons niet 
zozeer moeten richten op de sector 
van de producenten als wel op die 
van de investeerders. Wat is de 
uitwerking op die laatste groep? Voor 
nieuwe gebouwen gaat de premie 1,5 
punt naar beneden. Dit is niet zo 
verschrikkelijk veel, want de renteda-
ling van de laatste tijd is meer. 
Daarmee mag het overigens niet 
vergeleken worden. Dit geldt wel 
ceteris paribus. Het is echter niet 
zoveel. Voor oude, bestaande en 
verbouwde gebouwen gaat de premie 
omhoog, en wel van 8 naar 12,5. 
Nogmaals, dat betreft heel veel 
bouwactiviteit. 

Wat de uitsluiting van verhuurde 
gebouwen betreft, heb ik al tegen de 
heer Vermeend gezegd, dat ik niet de 
indruk heb dat dit een grote invloed 
op de huurprijzen zal hebben. 

De heer Van Dis is ook nog ingegaan 
op de afschaffing van de BRT. In een 
beperkt gebied heeft dat wellicht 
effecten op de bouw; dat is dus heel 
wel mogelijk. Volgens mij is dit echter 
een gedane zaak. Het ging hierbij 
evenwel om zeer kleine, regionaal 
gerichte gebieden. Die hebben 
trouwens voor een deel via de IPR 
weer een tegemoetkoming gekregen. 

De heer Van Dis (SGP): De punten die 
de minister nu afzonderlijk bespreekt, 
heb ik gecombineerd. Voor die 
benadering heb ik juist gekozen om 
bijzondere aandacht te vragen voor 
de bouwsector. 

Minister Van Aardenne: Ik heb ze toch 
maar even gesplitst, omdat het '14 
naar 12,5' voor een heel belangrijk 
deel wordt gecompenseerd door het 
'8 naar 12,5' van de bestaande 
gebouwen. De BRT-maatregelen zijn 
weliswaar gepasseerd, maar deze 
richten zich bovendien op een heel 
specifiek terrein, namelijk heel kleine 
geografische eenheden. Voor een 
deel gaat het dan nog meer om de 
outillage, en wel de installaties van 
DSM en dergelijke, dan om werkelijke 
gebouwen. 

Als er nu een flexibele afschrijving 
wordt ingevoerd in gevallen waarin 
de negatieve effecten cumuleren, zal 
het om een heel klein aantal gaan. Het 
moet dan inderdaad gaan om onder 
andere uitsluiting van verhuurde 
gebouwen en afschaffing van de BRT. 
Het zou dan weer betekenen dat het 
ingewikkelder werd gemaakt. Er zou 
namelijk een nieuw instrument naast 
de WIR komen. De Staatssecretaris 
van Financiën zal nog wel willen 
aangeven dat hij geen behoefte heeft 
aan een ander afschrijvingsregime 
naast de WIR. 

De heer Vermeend heeft gevraagd 
waarom de oliemaatschappijen niet 
uitgesloten kunnen worden van de 
WIR. Ook daarbij speelt het non-discri-
minatiebeginsel in de fiscaliteit een 
rol. Het gaat hierbij in wezen toch om 
een semi-fiscale wetgeving. Het 
generieke karakter zou worden 
aangetast, als er sectorgewijs verder 
wordt gedifferentieerd. Wij proberen 
dat juist niet te doen. Met name voor 
een aantal kleinere voorkomens is het 
niet onbelangrijk wat er aan WIR kan 
worden genoten. Het zijn vaak vooral 
die kleinere voorkomens waarvan het 
Nederlandse bedrijfsleven - nu mag 
ik wel eens die uitstap maken - aan 
de producentenkant profijt ondervindt. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik ben het 
volstrekt eens met de opmerkingen 
van de minister over de schaarse 
middelen. De minister zegt zelf van 
een aantal maatschappijen dat de 
cash flow voldoende is voor de 
financiering van de investering voor 
de komende jaren. Dit staat ook in het 
heroverwegingsrapport 25. De raming 
van de ambtenaren in dit rapport was 
ongeveer f 200 miljoen aan WIR. Wij 
hebben het over schaarse middelen. 
Vindt de minister die f 200 miljoen 
goed besteed? 

Minister Van Aardenne: Het is 
inderdaad ongeveer 200 miljoen 
gulden. Ik verwijs de heer Vermeend 
overigens naar de discussie over de 
intrekking van het wetsontwerp 
meeropbrengst aardgas. Het gaat vaak 
om investeringen die al of niet in 
Nederland worden gepleegd en 
waarbij het totale fiscale regime een 
rol speelt. Dan is het maken van een 
uitzondering waarschijnlijk, op zijn 
zachtst gezegd niet gunstig. Er zijn 
investeringen die op het eerste gezicht 
geen grote rentabiliteit opleveren, al 
zijn de maatschappijen kapitaalkrachtig. 
Zij kunnen het geld ook elders inzetten, 
natuurlijkbehalve alszijeen Groningen-
veld vinden, maar deze zijn er niet 
meer, als is het Ameland-veld gelukkig 
iets groter gebleken dan wij eerst 
dachten. Het is maar goed dat wij daar 
gas winnen. 

De heer Van Dis heeft gesproken 
over de desinvesterings- betalingster-
mijnen. Hij zei dat eigenlijk tien jaar 
voor gebouwen en zes jaar voor 
andere bedrijfsmiddelen moet 
worden aangehouden. Wij hebben 
juist uniformering hiertussen inge-
voerd om verder te vereenvoudigen. 
Volgens zijn voorstel zouden wij 
hiervan een gedeelte ongedaan 
maken en moeten onderscheiden 
worden gehandhaafd die wij nu willen 
schrappen. 

Het is verder de vraag of een 
termijn van zes jaar voor het machine-
park werkelijk beter aansluit dan een 
termijn van acht jaar. Als een machine 
na vier jaar verouderd is - sommige 
computers zijn het zeker - heeft zij 
ook geen waarde meer. Dan is de 
desinvesteringsbetaling ook gering en 
kan men zo'n ding alleen nog aan de 
schrootboer kwijt' maar veel schroot 
zit er niet in. 

Ik rond mijn betoog af. De WIR is 
naar onze mening een belangrijk 
instrument en moet in deze kabinetspe-
riode rust hebben. In deze periode 
zitten nog steeds bedrijven in de 
verliezen, al zijn het voor een gedeelte 
fiscale verliezen, omdat er nog 
compensabele verliezen uit vorige 
jaren over zijn. De WIR is het meest 
effectieve instrument om investerin-
gen te bevorderen, volgens onderzoe-
kingen van het Planbureau. Wij 
hebben deze investeringen hard 
nodig in dit land om in de toekomst 
een modern produktieapparaat 
overeind te houden en op deze wijze 
werkgelegenheid te handhaven. 

Het wetsontwerp is samenhangend 
en het vereenvoudigt sterk, wat ook 
een punt van kabinetsbeleid is. 
Natuurlijk neemt het hier en daar een 
voordeel weg. Wij zijn echter van 
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mening dat het eindresultaat er mag 
zijn. 

De heer Engwirda (D'66): De minister 
is niet helemaal tot mijn verbazing zo 
lovend over de WIR dat ik mij afvraag 
waarom hij deze beperkt tot de 
huidige kabinetsperiode. Als het 
planbureau en alle wijzen in dit land 
geen beter instrument kunnen vinden 
en het bedrijfsleven het zo hard nodig 
heeft, vraag ik mij af waarom hij zich 
niet uitspreekt voor voortzetting van 
de WIR tot na deze kabinetsperiode. 

Minister Van Aardenne: Een van de 
sterke argumenten om de WIR 
inclusief de negatieve aanslag in deze 
kabinetsperiode in stand te houden, is 
juist dat wij nog zovele fiscaal verlies-
gevende bedrijven hebben. Hopelijk 
zijn deze zaken over enkele jaren 
gecompenseerd bij het overgrote deel 
van de bedrijven; al zullen er altijd 
wel enkele verlieslijders zijn. Dan 
moeten wij ons afvragen of het zin 
heeft, terug te gaan bij voorbeeld naar 
het VAlA-instrument, dat dan hetzelfde 
effect zal hebben, een beter effect dan 
dat van een loonkostensubsidie. 

Deze afweging moet een nieuw 
kabinet maken. Misschien komt het 
niet tot deze conclusie. Misschien is 
de economische situatie dan zodanig 
dat er behoefte is aan een lager 
WIR-percentage, bij voorbeeld omdat 
al veel wordt geïnvesteerd bij een lage 
rentevoet. Men kan de mooiste 
landschappen fantaseren. Ik wil dit 
voor opvolgers niet allemaal vastleg-
gen. Voor deze kabinetsperiode 
hebben wij echter het beleid vastge-
steld. 

De heer Engwirda (D'66): Erkent de 
minister niet dat het voorstel dat mijn 
fractie eerder heeft geopperd om de 
WIR te vervangen en het geld niet aan 
allerlei leuke dingen te besteden, 
maar naar hetzelfde bedrijfsleven te 
sluizen via verlaging van sociale 
premies, evengoed ten goede komt 
aan de financiële positie van de 
bedrijven? 

Minister Van Aardenne: Niet aan 
bedrijven die investeren, maar aan 
bedrijven die veel loonkosten hebben. 
Hiertussen bestaat groot verschil. De 
heer Engwirda heeft vroeger terecht 
vaak een pleidooi gehouden voor 
innovatie in het bedrijfsleven. Het 
gaat nu om vernieuwing van ons 
produktieapparaat. 

De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister is niet ingegaan 
op de problematiek rond de sportsec-

tor, die nogal uitvoerig door een aantal 
mensen aan de orde is gesteld. 

Minister Van Aardenne: Dat zal de 
staatssecretaris doen. 

De heer Nijhuis (VVD): Daaraan zitten 
echter bepaalde aspecten vast. Ik noem 
het aspect van de fiscale methodiek 
en denk daarbij met name aan de 
principiële kant van de zaak. Ik heb 
opgemerkt dat in deze sector nu juist 
de overheid het oneigenlijk gebruik 
heeft gepleegd. Hierbij is de vraag 
gesteld of je zover mag gaan dat je 
een bepaalde commerciële sector 
geheel daarvan de dupe laat worden. 
Ik wil hierop graag een reactie van de 
minister. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De regering spreekt uit één 
mond. Ik zeg niets anders dan de 
staatssecretaris die hierop namens de 
regering zal reageren. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l , evenals de minister, 
allereerst mijn hartelijke gelukwensen 
overbrengen aan de geachte afgevaar-
digde de heer Vermeend, die vorige 
week zijn maidenspeech heeft 
gehouden over een onderwerp 
waarop hij al weer enige maanden 
geleden zo succesvol is gepromo-
veerd. Het moet een bijzondere 
voldoening geven om voor de eerste 
keer in deze Kamer het woord te 
mogen voeren over een onderwerp 
waarvan men zo'n grote wetenschap-
pelijke kennis heeft. Daarom mijn 
hartelijke gelukwensen! 

Het heeft mij verheugd dat de Kamer 
in grote lijnen kan instemmen met de 
doelstelling van het wetsvoorstel. De 
heer Van Muiden heeft die doelstelling 
zeer doeltreffend en exact geformu-
leerd; het instrument van de WIR 
handhaven, het vereenvoudigen, het 
versterken en daarbij het oneigenlijk 
gebruik tegengaan. 

Uit de reacties vanuit de Kamer op 
het wetsvoorstel is een zeer belangrijk 
knelpunt naar voren gekomen. Ik denk 
dan aan de voorgestelde uitsluiting 
van alle verhuurde gebouwen. Ik wil 
nogmaals met nadruk vooropstellen 
dat door midde! van deze 'simpele' 
uitsluiting een aanzienlijke vereenvou-
diging mogelijk wordt, terwijl op een 
eenvoudige en tegelijkertijd doeltref-
fende wijze het oneigenlijk gebruik 
door de profit-routing ophoudt te 
bestaan. Het behoeft dan ook geen 
nader betoog als ik stel dat dit kabinet 
de belangen van het bedrijfsleven niet 
uit het oog verliest. Wanneer wij de 
indruk ook maar enigszins hadden 

gehad dat onze voorstellen de 
belangen van het bedrijfsleven of 
delen daarvan per saldo in betekenen-
de mate zouden schaden, hadden wij 
de voorliggende voorstellen niet 
ingediend. 

Met betrekking tot het voorstel tot 
uitsluiting van verhuurde gebouwen 
doet zich de vraag voor of hierdoor de 
huurprijzen zullen stijgen. Ik denk dan 
aan de positie van ons midden- en 
kleinbedrijf. Ik ben ervan overtuigd 
dat uitsluiting het huurprijspeil niet of 
nauwelijks zal beïnvloeden. Ik wil er 
de ogen echter niet voor sluiten dat 
dit incidenteel op micro-niveau 
anders kan blijken te liggen. De 
Minister van Economische Zaken 
heeft op dit punt al duidelijke taal 
gesproken. 

Ik sympathiseer uiteraard met de 
zorg die eigenlijk alle geachte afgevaar-
digden hebben uitgesproken voor de 
eventuele gevolgen van dit voorstel 
voor de desbetreffende sectoren van 
ons bedrijfsleven. Echter, ik ben van 
mening dat wijzigingsvoorstellen die 
erop gericht zijn om op enigerlei wijze 
verhuurde gebouwen weer te premië-
ren, grond missen. 

Ik geloof dan ook, met de Minister 
van Economische Zaken, dat het beter 
is om de daarmee gemoeide gelden 
aan strategische investeringen te 
besteden dan aan investeringen 
waaraan in het algemeen het comple-
mentairezoal niet het beleggingskarak-
ter niet kan worden ontzegd. 

Daarnaast, zoal niet daarboven, 
zouden zodanige wijzigingen de 
vereenvoudingswinst teloor doen 
gaan en mogelijk zelfs kunnen 
uitmonden in een verdere complice-
ring van de WIR, zowel voor de 
ondernemer als voor de rijksbelasting-
dienst. Dergelijke wijzigingsvoorstel-
len werken, althans in mijn ogen, 
contra-produktief. Tegen de achter-
grond van deze wat algemene 
.nleiding zal ik de gestelde vragen en 
de gemaakte opmerkingen verder 
bespreken. 

De heer Van Muiden heeft over de 
integrale uitsluiting van alle verhuurde 
gebouwen vastgesteld dat de nage-
streefde eenvoud en controletechni-
sche bezwaren ertoe hebben geleid 
dat bewust zou zijn gekozen voor een 
verdere overkillbepaling. Hij voegt 
daar aan toe dat de mogelijkheid van 
profit-routing van grotendeels door 
pensioenfondsen beheerste BV's via 
exploitatie van panden moet worden 
afgesloten. De geachte afgevaardigde 
begrijpt dat ik het met deze opmerkin-
gen van harte eens ben. 

Tweede Kamer 
27 november 1984 WIR 1930 



Koning 

Bij de formulering evenwel dat 
bewust zou zijn gekozen voor een 
overkill zou ik toch wel een kantteke-
ning willen plaatsen. De geachte 
afgevaardigde zal dat niet bevreem-
den. Wij hebben natuurlijk niet 
bewust naar overkill gestreefd. Na 
uitgebreide studies hebben wij 
moeten vaststellen dat de enige in de 
praktijk hanteerbare wijze van uitban-
ning van profit-routing een integrale 
uitsluiting is van ter beschikking te 
stellen gebouwen. Daaruit vloeit in 
beperkte mate overkill voort. Ik ontken 
dat niet. Ik denk daarbij met name aan 
de uitsluiting van sportgebouwen. Ik 
ben van mening dat dit onvermijdelijk 
is en dat dit niet bewust is gezocht. 

De heer Van Muiden heeft treffend 
weergegeven welke problemen 
worden opgeroepen indien zou 
worden afgeweken van de voorgestel-
de integrale uitsluiting van ter 
beschikking te stellen gebouwen. Hij 
noemde de mogelijkheid om over te 
gaan tot het premieren van de door 
huurders te betalen jaarhuursom 
gedurende enige jaren. Hij somde 
vervolgens 15 argumenten op, op 
grond waarvan de premiëring van 
huurpenningen zou moeten worden 
afgewezen. Deze argumenten onder-
schrijf ik van harte. 

Ik dacht dat ik hiermee ook de 
geachte afgevaardigde de heer Van 
Dis van antwoord heb gediend. Hij 
vroeg mij of de uitsluiting van de 
verhuursector niet gedeeltelijk 
ongedaan kan worden gemaakt door 
voorwaarden aan huurovereenkom-
sten te stellen. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag is 
reeds uiteengezet waarom de op 
zichzelf interessante gedachte van de 
heer Van Dis in de praktijk niet 
uitvoerbaar is. 

Ook de heer Schutte is op de 
uitsluiting van te verhuren gebouwen 
ingegaan. Hij vroeg zich af of aan de 
doelstelling, te weten vereenvoudi-
ging, niet voldaan zou kunnen worden 
indien een enkele strak omschreven 
uitzondering mogelijk wordt gemaakt 
op de algemene regel van volledige 
uitsluiting van te verhuren bedrijfsge-
bouwen. Het spijt mij te moeten 
zeggen dat het antwoord ontkennend 
luidt. Reeds in de witte stukken 
is onzerzijds vermeld dat het moeilijk 
is om voor de praktijk werkbare 
criteria te ontwikkelen voor wat wel 
en wat niet als profit-routing en 
ander oneigenlijk gebruik valt aan te 
merken. Daarom moeten wij van de 
door de heer Schutte bedoelde 
uitzonderingsbepaling afzien. Voor 

een belangrijk deel speelt deze 
problematiek ook met betrekking tot 
de gedachte die de heer Vermeend op 
tafel heeft gelegd. Ik zal daarop nog 
terugkomen. 

Ook de heer Nijhuis heeft de 
algehele uitsluiting van te verhuren 
gebouwen ter sprake gebracht. Zijn 
betoog leidt tot de conclusie dat het 
alles of niets is, namelijk of alle 
gebouwen premieren en profit-
routing accepteren of geen enkel te 
verhuren gebouw premieren. Het doet 
mij genoegen dat ik kan constateren 
dat hij, evenals wij hebben gedaan, 
voor het laatste alternatief kiest. 

De heer Nijhuis vraagt nog een 
nader commentaar over het ter 
beschikking stellen van panden 
binnen een concern zonder dat er 
sprake is van een fiscale eenheid. Ik 
wijs erop dat deze problematiek twee 
aspecten kent. Er is allereerst de 
vereenvoudiging. Het creëren van de 
mogelijkheid om binnen een concern 
te verhuren gebouwen voor WIR-pre-
miëring in aanmerking te doen 
komen, vereist een ingewikkelde 
uitzonderingsbepaling. Dat is strijdig 
met het vereenvoudigingsdoel. Zo is 
niet duidelijk aan te geven wat een 
concern is. 

Wij zouden daarvoor criteria 
moeten stellen, bij voorbeeld door 
aan te sluiten bij het huidige artikel 
23d, vierde lid, van de het op de 
vennootschapsbelasting 1969, dat 
onder meer bepaalt dat behoudens 
ontheffing zijn uitgesloten transacties 
tussen vennootschappen waartussen 
op een of andere manier een aande-
lenrelatie van een derde of meer 
bestaat. Er zou een soort spiegelbepa-
ling bedacht moeten worden, volgens 
welke in deze situatie verhuur niet tot 
uitsluiting leidt. Daarvoor is het nodig 
dat het aandelenbezit en eventuele 
andere beheersrelaties gevolgd 
worden. Dat is lang niet altijd gemak-
kelijk, vooral niet bij naamloze 
vennootschappen. 

Problematischer is dat in deze 
figuur beleggers voor een belangrijk 
deel in het aandelenkapitaal kunnen 
deelnemen zonder dat dit tot uitsluiting 
leidt. Het criterium van een derde van 
de aandelen zou omhoog moeten. Dat 
leidt uiteindelijk tot een criterium dat 
de 100% benadert. Daarvoor is geen 
bepaling nodig, want bij een 100%-re-
latie is een fiscale eenheid mogelijk. 
Bij een fiscale eenheid is uitsluiting 
niet meer aan de orde. 

Dat brengt mij op een ander aspect 
van het vraagstuk, namelijk dat van 
de fiscale eenheid. Indien er namelijk 
sprake is van een fiscale eenheid, ziet 
de fiscus maar één belastingplichtige. 

Transacties daarbinnen zijn gedurende 
de levensduur van de eenheid niet 
van belang. Indien er geen fiscale 
eenheid is, ziet de fiscus de betrokken 
vennootschappen, zelfs bij een 
100%-aandelenrelatie, als een 
willekeurige derde die in alle opzichten 
zo beoordeeld moet worden. Bij dat 
beeld is het volstrekt vanzelfsprekend 
dat verhuur van gebouwen in concern-
verhouding op dezelfde manier wordt 
behandeld als alle andere verhuur van 
gebouwen. 

In dat laatste is naar mijn mening 
tevens het antwoord op de aanvullen-
de vraag van de heer Nijhuis besloten, 
namelijk of het reëel is dat bij verbre-
king van de fiscale eenheid sprake kan 
zijn van een desinvesteringsbetaling. 
Dat is zeker reëel. De desbetrefende 
vennootschappen verbreken bewust 
de fiscale eenheid en plaatsen zich 
derhalve met opzet in een situatie van 
verhuur aan derden. Het is dan 
terecht dat de verhurende vennoot-
schap in dezelfde positie wordt 
geplaatst als elke andere vennoot-
schap die gaat verhuren aan derden. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik heb wel enig 
begrip voor het betoog van de 
staatssecretaris. Is het echter niet 
zinvol, na te denken over een andere 
wijze van toepassing van de over-
drachtsbelasting? Je hebt vaak dat het 
onroerend goed in de ene maatschap-
pij zit, terwijl het feitelijk gebruik in de 
andere maatschappij zit. Ik noem een 
voorbeeld. Ik heb zelf gezeten in een 
bedrijf met een fiscale eenheid. Op 
een gegeven ogenblik kwam er een 
fusie. In het bedrijf zit toevallig 
onroeroend goed. Alles wordt 
opgenomen in het moederbedrijf, 
maar het onroerend goed blijft in het 
ene BV-tje zitten. Moet je dat aanhou-
den, terwijl je niet eens administratief 
kunt overboeken? Het is van één van 
beide. Ik persoonlijk pleit dan ook voor 
een soepele toepassing van de 
overdrachtsbelasting. 

Staatssecretaris Koning: Nee, Voorzit-
ter, het is natuurlijk niet één van 
beide. Wij spreken bij de WIR ter zake 
van de vennootschapsbelasting over 
een belasting op winsten. De over-
drachtsbelasting maakt onderdeel uit 
van de Wet op belastingen van 
rechtsverkeer. Hierbij spreken wij over 
een belastingheffing op zakelijke 
transacties die geheel volgens de 
juridische benadering wordt geheven, 
namelijk bij overdracht van de ene 
eigenaar of de andere, onverschillig 
of dit een NV, een BV of een natuurlijk 
persoon is. 

Het is een overdracht van de ene 
juridische persoon op de andere 
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juridische persoon. Ten opzichte van 
de overdrachtsbelasting kent men 
geen fiscale eenheid, en gaat men uit 
van de juridische persoon op zich zelf, 
zoals die in het burgerlijk recht 
voorkomt. De Wet op belastingen van 
rechtsverkeer sluit zeer nauw aan bij 
het Burgerlijk Wetboek. Daarom acht 
ik de keuze van de geachte afgevaar-
digde misschien op het eerste gezicht 
wel aantrekkelijk, maar de fiscale 
eenheid voor de ene belasting kan 
niet worden overgebracht op een 
andere belasting. 

Ik begin aan het betoog van de heer 
Vermaend, die eveneens gesproken 
heeft over het ter beschikking stellen 
van gebouwen. Hij heeft ook gespro-
ken over zijn vreugde ten aanzien van 
het feit dat het nu aan de orde zijnde 
wetsvoorstel een eind maakt aan de 
profit-routing. Minister Van Aardenne 
heeft voor een groot deel de vragen 
van de heer Vermeend al beantwoord, 
maar de minister heeft voor het 
overige naar mij verwezen. 

De heer Vermeend denkt aan een 
meer verfijnde oplossing, die beoogt 
het doen vervallen van de in het 
wetsvoorstel voorziene uitsluitingsbe-
paling ter zake van de ter beschikking 
te stellen nieuwe gebouwen, en van 
nieuwe gebouwen en andere onroeren-
de zaken voor sport, cultuur en sociale 
activiteiten. In de tweede plaats wil hij 
voor die nieuwe gebouwen de afschaf-
fing van de mogelijkheid van een 
negatieve aanslag. Daarbij wil hij dat 
de WIR-premies die op die manier niet 
vergolden kunnen worden, de volgende 
acht jaar alsnog ten laste van de 
overigens verschuldigde belasting 
kunnen worden gebracht. Daarbij moet 
een en ander dan niet kunnen leiden 
tot een negatieve aanslag. 

Een belangrijke aanleiding om tot 
de nu aan de orde zijnde vereenvoudi-
ging van de WIR te komen, vormden 
de ondoorzichtige bepalingen met 
betrekking tot ter beschikking te 
stellen gebouwen. In het wetsvoorstel 
zijn daarom alle bestaande bepalingen 
terzake vervallen en vervangen door 
een heel simpele: alle verhuurde 
gebouwen, bestaande en nieuwe, zijn 
uitgesloten. Ik denk dat de gedachte 
van de heer Vermeend de introductie 
van een nieuw stuk ingewikkelde 
wetgeving zal inhouden. Zo zou het 
nu juist in het wetsvoorstel geschrapte 
onderscheid tussen bestaande en 
nieuwe gebouwen weer terugkomen. 
Dat onderscheid heeft in het verleden 
aanleiding gegeven tot teveel verschil-
len van mening tussen de belasting-
plichtige en de inspecteurs. Dientenge-

volge kwam er veel jurisprudentie. De 
heer Vermeend weet dat beter dan ik. 

Ik denk dan ook dat de beoogde 
vereenvoudiging van de WIR voor een 
niet onbelangrijk gedeelte te niet zou 
worden gedaan. Een van de pijlers 
van de WIR is de mogelijkheid van een 
negatieve aanslag. De geachte 
afgevaardigde heeft daarop gewezen. 
In zijn idee ontstaan er volgens mij 
twee soorten WIR-premies: één soort 
dat wel en één soort dat niet tot de 
negatieve aanslag kan leiden. De 
aangifte en de verwerking daarvan 
- ik denk dat de geachte afgevaardigde 
dit niet zal bestrijden - worden 
gecompliceerder. De voorlopige 
negatieve aanslagregeling zou 
moeten worden aangepast. Het is nog 
onduidelijk hoe de samenloop van 
nog te verrekenen investeringsbijdra-
gen en verliescompensaties zal 
moeten worden geregeld. Het is in 
ieder geval duidelijk dat het een 
gecompliceerde zaak zou worden. Het 
partieel schrappen van de negatieve 
aanslag wijs ik om die reden dan ook 
met grote klem van de hand. 

Het volgende bezwaar betreft de 
personele consequenties die aan de 
gedachten van de heer Vermeend zijn 
verbonden. Men heeft voor mij 
uitgerekend dat een en ander een 
uitbreiding met 30 mensjaren betekent. 
Ik geloof dat dat te veel van het goede 
is. 

De heer Vermeend (PvdA): Kan de 
staatssecretaris dan zeggen hoe dat is 
becijferd? In het wetsontwerp in het 
kader van de vereenvoudiging levert 
het 100 mensjaren op. Dit voorstel 
zou 30 mensjaren kosten. Ik vind dat 
nogal veel. 

Staatssecretaris Koning: Een van de 
problemen van het rekenen in 
mensen is, dat dat voor mij wordt 
gedaan. Ik wil de geachte afgevaardig-
de wel een schriftelijke uiteenzetting 
doen toekomen over de manier 
waarop dat berekend is. Dat is in ieder 
geval niet met de natte vinger gebeurd. 
De heer Vermeend moet van mij 
aannemen dat ik die berekening nu 
zelf niet kan maken. 

De heer Van Muiden (CDA): Begrijp ik 
hieruit dat de staatssecretaris klaar is 
met zijn bespreking van deverhuurpro-
blematiek? 

Staatssecretaris Koning: Ik ben niet 
geheel klaar met de bespreking 
daarvan. 

De heer Van Muiden (CDA): Dan 
wacht ik nog even. 

Staatssecretaris Koning: Een ernstig 
bezwaar vormt naar mijn mening het 

concurrentieverstorend effect van de 
gedachte van de heer Vermeend, 
doordat op willekeurige wijze investe-
ringen in bestaande gebouwen voor 
de verhuur en dergelijke niet en in de 
nieuwe gebouwen met de dezelfde 
bestemming wel worden gepremieerd. 
Dat vind ik uit fiscaal oogpunt minder 
wenselijk. Ook vanuit een macro-eco-
nomische optiek is de zo ontstane 
tweedeling van de verhuursector op 
z'n minst twijfelachtig te noemen. Dit 
verschil in behandeling tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen leidt er bij 
voorbeeld toe dat weidewinkels wel 
worden gepremieerd en renovatiepro-
jecten in de binnensteden niet. 

Ik wijs er voorts op dat het voorstel 
ter zake van nieuwe gebouwen en 
dergelijke verder gaat dan de thans 
nog geldende wet waarin reeds het 
overgrote deel van de investeringen 
in verhuurpanden is uitgesloten. Na 
de vereenvoudiging zijn alle verhuur-
panden uitgesloten. De suggestie van 
de geachte afgevaardigde leidt tot 
premiëring van een groot deel van de 
ook vroeger reeds op goede gronden 
uitgesloten verhuurpanden. Daar 
komt nog bij dat de financiering van 
het voorstel gevonden zou moeten 
worden in een verlaging van de 
basispremie tot circa 11,75%. Die 
verlaging kan niet met terugwerkende 
kracht van toepassing zijn, maar kan 
pas met ingang van 1 januari 1985 
worden geëffectueerd, aannemende 
dat op die datum het wetsvoorstel in 
het Staatsblad is gepubliceerd. 

Ter zake van de WIR-basispremie 
zal er derhalve een verschillend 
regime bestaan in de jaren 1983, 
1984, 1985 en volgende jaren. Dat lijkt 
mij bepaald in strijd met de door 
vrijwel iedereen gewenste rust aan 
het WIR-front, waarop ook de heer 
Van Muiden terecht heeft gewezen. 
Het is dan ook duidelijk, dat aan het 
voorstel van de heer Vermeend 
zwaarwegende bezwaren kleven. 
Introductie ervan zou betekenen dat 
van de beoogde vereenvoudiging 
weinig overblijft. 

De heer Van Muiden (CDA): Ik heb in 
eerste termijn een wat uitdagende 
stelling geponeerd. Bij leasing van 
bedrijfsgebouwen is over het alge-
meen wel WIR-premie mogelijk, 
waardoor hier geen problemen zijn. 
Nu wordt er toch wat aan getwijfeld. 
Bij financial leasing zou wel WIR-pre-
mie mogelijk zijn, omdat de lessee 
WIR-premie kan krijgen, maar bij 
operational leasing zou het niet 
kunnen. De lessee krijgt geen premie 
omdat hij geen economisch eigenaar 
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is en de lessor omdat de regering 
hem uitsluit. 

Staatssecretaris Koning: Ik meen dat 
de geachte afgevaardigde daar gelijk 
in heeft. 

De heer Schutte heeft nog gewezen 
op het voorstel van de Raad van 
Onroerende Zaken, namelijk afschaf-
fing van de overdrachtsbelasting, 
uniformering van de b.t.w. - ik hoor 
een bekend geluid - en herinvoering 
van een vernieuwde VAIA. De gedach-
ten zijn de moeite van het bestuderen 
waard maar ik denk, dat wij dan een 
hele tijd verder zijn. 

Gelet op alles waarmee wij nu bezig 
zijn geloof ik, dat dat op de weg van 
een nieuw kabinet ligt, na 1986, al dan 
niet op dit punt voorafgegaan door 
min of meer gedetailleerde bepalingen 
in een eventueel regeerakkoord. Op 
dit moment - minister Van Aardenne 
heeft er ook over gesproken - lijkt het 
mij dat continuïteit in het beleid, in 
casu zekerheid met betrekking tot de 
WIR, belangrijker is voor het bedrijfs-
leven dan mogelijk nieuwe proposities. 
Het is daarom - de heer Van Aardenne 
heeft zojuist gezegd dat de regering 
uit één mond spreekt - dat ik uno 
sono met hem van mening ben, dat in 
deze kabinetsperiode rust op het 
WIR-front moet komen. 

De heer Engwirda heeft zich wat 
bevreesd getoond voor de mogelijk-
heid, dat buiten de gebouwensfeer 
non-profitinstellingen van WIR-pre-
mies zullen profiteren. Die instellingen 
zouden kunnen overgaan tot het 
oprichten van een belastingplichtig 
lichaam dat allerlei zaken, zoals 
bosbouwmaterieel en vuilnisauto's, 
aan een non-profitlichaam zou gaan 
verhuren terwijl het tussengeschoven 
lichaam daar WIR-premies voor heeft 
gekregen. Daarom stelt de geachte 
afgevaardigde voor, de oude uitslui-
tingsbepaling weer in het leven te 
roepen. 

De heer Nijhuis heeft in dit verband 
de vraag gesteld, of het niet strijdig is 
met het principe van de koppeling 
tussen premierecht en belastingplicht, 
dat voor aan non-profitinstellingen 
verhuurde bedrijfsmiddelen WIR-pre-
mies worden gegeven. Het is naar 
mijn mening veeleer in strijd met het 
principe van de koppeling tussen 
belastingplicht en premierecht om 
een investerende ondernemer 
WIR-premies te onthouden louter 
omdat hij bij voorbeeld een handdoek-
automaat aan een ministerie verhuurt 
en niet aan een oliemaatschappij. Met 
andere woorden: voor de toepassing 

van de WIR mag het voor de investe-
rende belastingplichtige in binnen-
landse verhoudingen geen verschil 
uitmaken wie zijn huurders zijn. 

De angst van de heer Engwirda 
voor omloopconstructies deel ik niet 
in een zodanige mate, dat op grond 
hiervan een uitsluitingsbepaling in het 
leven zou moeten worden geroepen. 
Ik verwijs hem naar datgene wat in de 
memorie van antwoord hieromtrent is 
gezegd. Vanzelfsprekend hebben wij 
zijn woorden en die van de heer 
Nijhuis op ons laten inwerken maar 
ook bij een heroverweging geef ik er 
verre de voorkeur aan, de oude 
uitsluitingsbepaling te laten voor wat 
zij is en ook op dit punt vereenvoudi-
ging door te voeren. Ik wil de heer 
Engwirda gaarne toezeggen dat wij de 
ontwikkeling op dit punt zorgvuldig 
zullen volgen. Ik zeg ook graag toe dat 
wij niet zullen aarzelen in te grijpen 
als dat nodig mocht zijn. 

Ik kom nu bij het punt waarover de 
heer Nijhuis de minister bij interruptie 
een aantal vragen wilde stellen. Mede 
namens de minister wil ik een aantal 
opmerkingen maken over de commer-
ciële sport. Ook hier is sprake van een 
geringe overkill, wat ik betreur. Die 
overkill is echter voor een deel al 
weggenomen doordat bij de eerste 
nota van wijziging de complexbenade-
ring is geïntroduceerd. Daardoor is 
dat wat er aan overkill is overgebleven 
opeen aanvaardbaar niveau gebracht, 
gelet op de problemen die zich bij een 
verder terugdringen zullen voordoen. 
Wat de heer Nijhuis verder nog wil is 
namelijk veel moeilijker. Het is een 
lastige zaak om uitgaande van het 
bedrijfsmiddel een uitzondering te 
creëren waarbij het subject de 
doorslag gaat geven voor het al dan 
niet premiegerechtigd zijn van het 
object. 

Wij hebben in de memorie van 
antwoord reeds uiteengezet op welke 
bezwaren deze subjectbenadering 
stuit, indien het gaat om de achterlig-
gende belangen in vennootschappen 
met een in aandelen verdeeld kapitaal. 
Bij NV's is men er meestal niet van op 
de hoogte wie de aandeelhouders 
zijn. Van besloten vennootschappen 
zal men na moeten gaan of en in 
hoeverre bij voorbeeld middellijk of 
onmiddellijk leden van een vereniging, 
dan wel niet-belastingplichtige 
lichamen of buitenlanders, aandeel-
houders zijn. Daarnaast moeten 
wijzigingen in het helang en de 
zeggenschap in deze lichamen 
worden gevolgd. Dan moet vervolgens 
worden aangegeven wat onder 
commercieel moet worden verstaan. 

Op alle mogelijke vormen van 
tijdelijke en permanente steunverle-
ning, zoals verliesafdekking, tegemoet-
koming in exploitatie of kapitaallasten, 
voorzover op het moment van 
investeren te voorzien, en op alle 
garanties dienaangaande zal moeten 
worden gelet. Ook zullen wijziging in 
de toekomst moeten worden gevolgd. 
Het volgende probleem waarmee de 
belastingdienst geconfronteerd zal 
worden is de beantwoording van de 
vraag hoe te rooskleurige prognoses 
moeten worden bestreden. Op 
indirecte wijze zal de bewijslast toch 
op de inspecteur worden gelegd, 
doordat hij beargumenteerd de cijfers 
zal moeten weerleggen. Dit aspect 
vraagt nog extra aandacht indien de 
investering deel uitmaakt van andere 
activiteiten, bij voorbeeld bij een 
aannemer met tennisballen. 

Ik kan mij voorstellen hoe moeilijk 
die vraag te beantwoorden is, wanneer 
ik bedenk dat zich situaties kunnen 
voordoen waarin kostendekkend 
werken door belastingplichtigen als 
commercieel wordt aangemerkt. Een 
en ander overziende ben ik van 
mening dat een ontheffing voor 
gebouwen bestemd voor de commer-
ciële sport uitvoeringstechnisch op 
evenveel bezwaren stuit als er 
wetstechnisch zijn voor een uitzonde-
ring op de uitsluitingsbepaling. 

De heer Nijhuis (VVD): Bedoelt de 
staatssecretaris met die complexbena-
dering dat verhaal over die bowling-
baan en die 70%, dat hele ingewikkelde 
verhaal? Als dat zo is - ik vermoed 
dat - dan vraag ik mij af waar de 
staatssecretaris mee bezig is. Het gaat 
immers over vereenvoudiging en dat 
verhaal is nauwelijks te volgen. Ik heb 
ook aan de ambtenaren de vraag 
gesteld of dit in de praktijk nu zo 
helder is in te voeren en het antwoord 
was volstrekt duidelijk. Als de staats-
secretaris dan ook wil zoeken naar 
een vereenvoudiging, dan moet hij in 
elk geval dat verhaal achterwege 
laten. 

Staatssecretaris Koning: Ik heb naar 
mijn mening een heel eenvoudig 
verhaal gehouden over problemen. 
Ingewikkelde verhalen naar voren 
halen betekent nog niet dat niet aan 
vereenvoudiging kan worden gewerkt. 

Vereenvoudiging hangt namelijk 
niet af van het al dan niet houden van 
ingewikkelde verhalen, maar van de 
mate waarin de wet zelf eenvoudig is. 
De problemen met betrekking tot de 
sportcomplexen zijn bepaald niet 
eenvoudig. 

Ik heb ook nog een aantal opmerkin-
gen te maken aan het adres van de 
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heer Engwirda op het terrein van de 
sportcomplexen. Als de heer Nijhuis 
ontevreden is met mijn antwoord, wil 
ik hem vragen het geheel van mijn 
betoog af te wachten en zo nodig in 
tweede termijn daarop nader in te 
gaan. Wil hij dan ook aangeven hoe 
hij denkt de problemen, die kunnen 
ontstaan als de ideeën van de geachte 
afgevaardigde worden gevolgd, te 
ondervangen? 

De heer Nijhuis (VVD): Of ik er in 
tweede termijn over wil praten, 
bepaal ik zelf wel. Ik probeer nu af te 
tasten of ik wel of niet met een 
amendement moet komen. 

Staatssecretaris Koning: Het is altijd 
een vriendelijke handreiking aan een 
afgevaardigde indien in overweging 
wordt gegeven in tweede termijn op 
iets in te gaan. Ik herinner mij uit mijn 
t i jd als kamerlid dat amendementen 
werden ingediend waarover dan later 
het oordeel van de Kamer werd 
gevraagd. Dat lijkt mij doelmatiger 
dan het filosoferen over gedachten. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik neem aan 
dat de staatssecretaris is geïnformeerd 
over het feit dat ik het departement 
heb gevraagd, een amendement voor 
te bereiden. 

Staatssecretaris Koning: Mij is 
inderdaad gevraagd, op het departe-
ment een amendement te doen 
voorbereiden, maar het is weinig 
verhelderend te discussiëren met de 
Kamer indien alleen de geachte 
afgevaardigde en ik kennis dragen 
van een potentieel amendement. 

De Voorzitter: Ik ben geneigd het met 
de staatssecretaris eens te zijn. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik heb duidelijk 
gemaakt in mijn eerste termijn dat het 
gaat om een kleine groep. In de 
stukken wordt gesproken over 1 % van 
de investeringen, die in die sector 
worden verricht door commerciële 
ondernemers. Ook heb ik duidelijk 
gemaakt dat in dit geval het oneigenlijk 
gebruik geschiedt door de overheid 
- in casu de gemeente - en niet door 
ondernemers, stichtingen en dergelij-
ke. Mag je in die situatie zo'n kleine 
groep ondernemers daarvan de dupe 
laten worden? Die vraag wil ik toch 
graag beantwoord hebben. 

Staatssecretaris Koning: Dat zou in 
beginsel wel mogen indien dat in het 
kader van de vereenvoudiging 
noodzakelijk is. Ik kan mij voorstellen 
dat de heer Nijhuis poogt een groep, 
die mij ook na aan het hart ligt, te 
helpen. Ik moet echter opmerken dat 

er uitvoeringstechnische problemen 
zijn en niet zozeer problemen van 
budgettaire aard. Bedoelde uitvoerings-
technische problemen zouden ertoe 
kunnen leiden dat veel meer mensen 
moeten worden ingeschakeld. 

De heer Nijhuis (VVD): Hoeveel 
ongeveer? 

Staatssecretaris Koning: In die 
filosofie komt het neer op zo'n man of 
20. 

De heer Nijhuis (VVD): Als het totaal 
30 man kost, kan dit kleine onderdeeltje 
toch geen 20 man kosten? Dat is toch 
onzin? 

Staatssecretaris Koning: Ik kan het 
zelf niet narekenen, maar ik krijg de 
beste berekeningen op dit punt van 
mijn ambtenaren. 

De heer Van Dis (SGP): Als doorgaat 
wat de heer Nijhuis wi l , wordt er een 
precedent geschapen. Ik vind dan dat 
er ook ruimte moet zijn voor andere 
groeperingen. 

Staatssecretaris Koning: Ik ben 
geneigd het met de heer Van Dis eens 
te zijn. 

De heer Engwirda heeft gevraagd 
naar mijn oordeel over de uitvoerbaar-
heid van de complexbenadering bij 
onroerende zaken die bestemd zijn 
voor culturele of sociale activiteiten of 
voor al dan niet recreatieve sportbe-
oefening. 

De heer Engwirda heeft gelijk als hij 
bedoelt dat door de onderhavige 
aanvulling van het oorspronkelijke 
wetsvoorstel uitvoeringstechnische 
problemen in het leven zijn geroepen. 
Dit is eens te meer een bewijs voor de 
stelling dat het wegnemen van 
'overkill' veelal leidt tot een nadere 
complicering. Voor het wegnemen 
van 'overkill' hebben wij de nota van 
wijziging uitgebracht waarvan ik 
zojuist sprak. Het is de prijs die wij 
moeten betalen om de scherpste 
kanten van de voorgestelde uitslui-
tingsbepaling weg te nemen. 

De heer Engwirda heeft nog 
gevraagd, of fitness-centra, jachtha-
vens, botenhuizen, bowlingbanen en 
sportscholen onder het begrip 
'sportbeoefening' vallen. Ik merk op 
dat er onderscheid gemaakt moet 
worden tussen onroerende zaken, 
bestemd voor de zuivere recreatie 
- bij voorbeeld pretparken, die niet 
zijn uitgesloten - en zaken die bestemd 
zijn voor al dan niet recreatieve 
sportbeoefening, die wel onder de 
uitsluitingsbepaling vallen. Een 
botenhuis bij een recreatiepark zal 
veelal tot de zuivere recreatievoorzie-
ningen gerekend kunnen worden en 

zo'n botenhuis zal derhalve niet 
uitgesloten zijn. Een botenhuis dat 
hoofdzakelijk bestemd is voor de 
berging van boten van roei- of 
kanoverenigingen is daarentegen wel 
uitgesloten, evenals jachthavens voor 
zeilscholen. Sportscholen, fitness-cen-
tra en bowlingbanen zijn hoofdzakelijk 
bestemd voor al dan niet recreatieve 
sportbeoefening en die zijn dus in 
beginsel uitgesloten. Mede in ant-
woord op vragen van de heren Van 
Muiden en Nijhuis merk ik op dat 
door de zojuist geschetste complexbe-
nadering bowlingbanen echter veelal 
niet onder de uitsluitingsbepaling 
zullen vallen. 

De heer Van Muiden (CDA): Ik denk 
toch dat de interpretatie die al in de 
stukken is gegeven, dat sauna's niet 
onder de uitzonderingsbepaling 
vallen en zwembaden bij voorbeeld 
wel, bij de rechtzoekende overkomt 
als een toch wat willekeurige. Er is 
wel een bepaalde scheidslijn, maar ik 
heb er zelf moeite mee om die lijn te 
vinden, laat staan de doodgewone 
mensen die straks met de wet moeten 
gaan werken. 

Staatssecretaris Koning: Sportbeoefe-
ning is naar mijn mening iets wat je 
doet, en als je in een sauna zit, lig je 
eigenlijk alleen maar. 

De heer Van Muiden (CDA): Maar je 
springt af en toe in een koud dompel-
bad, en dat is een hele gebeurtenis. 

Staatssecretaris Koning: Ik vind dat er 
toch wel een verschil is! 

De heer Nijhuis (VVD): Nog even een 
technische vraag. Is de staatssecretaris 
bereid om ons te informeren over de 
mankracht die gemoeid is met die 
gekke complexbenadering? Als we 
dat weten, kunnen we de zaak een 
beetje afwegen. 

Staatssecretaris Koning: Ik zal dat 
laten uitzoeken. Ik heb al gezegd dat ik 
dat zelf niet kan uitrekenen. 

De heer Engwirda (D'66): Door de 
snelheid waarmee de staatssecretaris 
de voorbeelden de revue liet passeren, 
heb ik niet kunnen horen hoe het nu 
zit met de bowlingbanen. 

Staatssecretaris Koning: De complex-
bepaling zorgt ervoor dat bowlingba-
nen veelal niet onder de uitsluitings-
bepaling zullen vallen. 

De heer Engwirda (D'66): Die krijgen 
dus wel WIR, om het in normaal 
Nederlands te zeggen. 

Staatssecretaris Koning: Ja. 
De heer Nijhuis heeft nog gesproken 

over lesauto's, zeeschepen en binnen-
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vaartschepen. De uitsluiting van 
lesauto's berust niet op de specifieke 
aanwendingsmogelijkheid van deze 
auto's, maar op het feit dat alle auto's 
zijn uitgesloten van het WIR-premie-
recht. Er is maar één uitzondering, en 
dat zijn de taxi's. Die zijn bestemd 
voor het beroepshalve vervoeren van 
personen. De controle daarop is vrij 
eenvoudig. Bij verruiming van deze 
uitzondering tot lesauto's zou uitslui-
ting van de mogelijkheden tot oneigen-
lijk gebruik alleen mogelijk zijn met 
een gedetailleerde en dus in strijd met 
de vereenvoudigingsgedachte zijnde 
regeling. Ik ben dan ook van mening 
dat wij daartoe niet moeten overgaan. 

Verder vroeg de heer Nijhuis of 
binnenvaartschepen evenals zeesche-
pen zullen worden uitgesloten. Voor 
alle duidelijkheid merk ik op dat 
zeeschepen in beginsel voor WIR-pre-
mie in aanmerking komen. Zij zijn 
alleen maar uitgesloten als zij onder 
vreemde vlag varen of niet in het 
centraal visserij-register geregistreerd 
zijn. Nederlandse zee- en zeevisserij-
schepen zijn niet uitgesloten. Met 
betrekking tot binnenvaartschepen 
kan ik mededelen dat hierover in het 
kader van de Sloopregeling Binnen-
vaart overleg wordt gepleegd tussen 
Verkeer en Waterstaat, Economische 
Zaken en Financiën. Het is duidelijk 
dat ik op het resultaat van dat overleg 
niet kan vooruitlopen. Ik kan de heer 
Nijhuis wel mededelen dat er zeker 
vanuit fiscaal oogpunt geen enkele 
aanleiding bestaat, binnenvaartsche-
pen van WIR-premiëring uit te sluiten. 

Ik kom tot het interessante punt van 
de naaste verwanten en de boedel-
scheidingen, waarover de heer Van 
Muiden vragen heeft gesteld. Het 
betreft een oude problematiek. Vanaf 
de invoering van de investeringsaftrek 
zijn deze uitsluitingsbepalingen in de 
wet opgenomen geweest. De wetgever 
heeft een cirkel om de familie willen 
trekken en transacties binnen de 
familie in eerste aanleg buiten 
beschouwing gelaten. 

Wel is de mogelijkheid opengelaten 
om in situaties waarin men elkaar 
toevallig als marktpartij ontmoet, 
ontheffing te verlenen van deze 
uitsluitingsbepalingen. Er moet dan 
wel sprake zijn van reële koopovereenv 
komsten. In de praktijk bleek het 
ontheffingenbeleid zeer ingewikkeld, 
zo niet onuitvoerbaar te zijn. Steeds 
moest een nieuwe formule worden 
gevonden om de zeer grote variëteit 
van 'verplichtingen' te bestrijken. 
Oorzaken waren problemen als een 
toerekening van de overbedelings-

schuld, legitieme portie, toedeling 
bestaande schulden, vennootschappe-
lijke verhoudingen enz. Gelet op deze 
problemen is bij invoering van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 het 
toen gevoerde ontheffingenbeleid 
verlaten en werd in het vervolg 
afgezien van het verlenen van onthef-
fing in deze situaties. 

Ondanks een op zich zelf begrijpelijk 
verzet - als ik dat bekijk vanuit het 
standpunt van de individuele erfge-
naam - , meen ik dat bij wijzigingen 
van het ontheffingenbeleid nogal wat 
problemen in de uitvoeringspraktijk 
opnieuw worden binnengehaald. 

Ik kom dan nu tot de transacties 
tussen de naaste verwanten. Het gaat 
daarbij, om ontheffing te verkrijgen, 
om verkrijgingen die geheel losstaan 
van de band van bloed- en aanverwant-
schap en die niet zijn aan te merken 
als een vooruitlopen op een boedel-
scheiding waarvan ik zoeven heb 
uiteengezet dat geen ontheffing wordt 
verleend. Bij de invoering van de WIR 
is geen wijziging beoogd. 

Bij in de praktijk voorkomende 
gevallen van transacties onder de 
levenden is naar mijn oordeel nogal 
eens sprake van vooruitlopen op in de 
toekomst te verwachten vererving van 
de onderneming. Daarom lijkt het mij 
niet in de bedoeling van de wetgever 
te liggen, de uitsluitingsbepalingen 
die in 1953 werden ingevoerd, af te 
schaffen. De wetgever van 1964 en 
1978 heeft de uitsluitingsbepalingen 
uitdrukkelijk bevestigd. 

De heer Van Muiden (CDA): Ik meen 
dat het goed is, concreet aan te geven 
waarover het gaat. 

Ik lees in mijn Schuurman & 
Jordens-editie het volgende. Inspec-
teurs zijn gemachtigd - dat is dus een 
delegatie aan inspecteurs, nadat de 
wetgever de minister delegatie heeft 
verstrekt - om in de hier bedoelde 
gevallen - dat betreft overeenkomsten 
of aangegane verplichtingen tussen 
familieleden ter zake van aanschaffing 
of verbetering van bedrijfsmiddelen -
als dat het normale zakelijke karakter 
van die transactie betreft en daarover 
geen twijfel bestaat, namens de 
minister in gunstige zin te beschikken 
op een verzoek om de aangegane 
verplichting in aanmerking te nemen. 

Voor de argeloze lezer is dit heel 
duidelijk. Als er sprake is van een 
zakelijke verplichting, is WIR-premië-
ring aan de orde. 

Wat blijkt in de praktijk? Als men 
overdraagt tegen de boekwaarde 
- wat nog een behoorlijk bedrag kan 
zijn - die enigszins afwijkt van de 
waarde in het Economische verkeer, 

zegt de inspecteur, die geen wetgever 
is: ik weiger premiëring toe te staan. 
Deze zaak moeten wij als wetgever 
opnieuw tegen het lamplicht houden. 
Zo bedoelden wij het namelijk niet. 
Het gaat erom, niet-zakelijke transac-
ties van WIR-premiëring uit te bannen. 
Echte zakelijke transacties verdienen 
echter WIR-premiëring. Als alleen de 
hardvochtige vader en de keiharde 
zoon van WIR-premiëring worden 
voorzien, wordt het gezinsbedrijf toch 
niet zodanig onderkend als wij graag 
in Nederland zien. 

Staatssecretaris Koning: Bij overdracht 
tegen de boekwaarde is er vaak 
sprake van een niet onaanzienlijke 
bevoordeling. Het is duidelijk dat er 
dan niet kan worden gesproken van 
een tegen zakelijke termen tot stand 
gebrachte overeenkomst. Indien de 
vader voor de boekwaarde aan een 
willekeurige derde het desbetreffende 
bedrijfsmiddel wenst te verkopen, is 
op dat ogenblik de boekwaarde de 
werkelijke waarde en zal ook geen 
inspecteur bezwaar maken. 

Het gaat er namelijk om dat er een 
reële waarde wordt overeengekomen. 
De reële waarde is de waarde die in 
het economische verkeer kan worden 
bedongen. 

De heer Van Muiden (CDA): Dat staat 
niet in de tekst! Daarin staat: een 
normale zakelijke transactie waaraan 
niet kan worden getwijfeld. Het is een 
normale zakelijke transactie dat een 
betekenende boekwaarde onderwerp 
kan zijn van een verplichting waarvoor 
nadrukkelijk moet worden betaald. Ik 
heb het dus niet over leningen die in 
het jaar nul moeten worden afgelost; 
dat is niet zakelijk. Ik doel op normale 
zakelijke transacties. 

Staatssecretaris Koning: Een normale 
zakelijke transactie is niet zonder 
meer een transactie tegen de boek-
waarde. Dat moet worden bekeken 

De heer Van Muiden (CDA): Bij alle 
bierbrouwerijcontracten bent u dan 
ook verkeerd bezig. Op grond van 
leveranties kunnen bierbrouwerijen 
namelijk geneigd zijn om bedrijfsmid-
delen tegen een lagere waarde dan de 
economische in eigendom ter beschik-
king te stellen aan de desbetreffende 
horecamensen. Daarover maakt u 
geen moeilijkheden! 

Staatssecretaris Koning: De geachte 
afgevaardigde vergist zich. Dat heeft 
namelijk de heel andere zakelijke 
achtergrond dat er gebruik wordt 
gemaakt van die bedrijfsmiddelen om 
goederen van degene die de bedrijfs-
middelen verkocht heeft, aan de man 
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te brengen. Dat is een heel ander 
uitgangspunt. 

De heer Van Muiden (CDA): En in de 
verhouding vader-zoon kan het thuis 
best werken nog een rol spelen. Dat is 
volkomen zakelijk. Daarover denken 
wij tegenwoordig zakelijk: thuis best 
werken moet een keer betaald 
worden. 

Staatssecretaris Koning: Dat kan best 
een keer betaald moeten worden, 
maar dat moet op een andere manier 
tot uitdrukking worden gebracht. Op 
zich zelf kan dus een verkoop tegen 
boekwaarde een zakelijke transactie 
zijn, indien degene die de transactie 
verricht ook tegen de boekwaarde aan 
een derde wil verkopen. Daarin zit een 
verschil. Als men bij de aanbieding 
- op zich zelf ben je dan nog helemaal 
geen harde vader - aan een derde een 
hoger bedrag vraagt, is een transactie 
tegen de boekwaarde geen zakelijke 
transactie. Daarin zit dan een bevoor-
deling. 

De heer Van Muiden (CDA): Thuis-
best-werken is geen bevoordeling! 

De Voorzitter: Zouden de leden 
langzamerhand hun reacties kunnen 
beperken tot de tweede termijn? 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Het probleem van het 
thuis-best-werken en het gehele 
blijversrecht, zoals zich dat in oost 
Gelderland voordoet, is zodanig 
ingewikkeld dat het voor mij niet 
mogelijk is om het proefschrift van 
notaris Cohen kort uiteen te zetten. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Vermeend heeft aandacht besteed 
aan de zogenaamde Holland-routing 
van met name transportmiddelen. 

Het betreft bedrijfsmiddelen 
waarin wordt geïnvesteerd door een 
Nederlandse vennootschap met 
achterliggende buitenlandse belangen 
en die vervolgens weer aan buitenlan-
ders ter beschikking worden gesteld. 
In dit verband wees hij ook op 
verschijnselen van winstverschuiving 
enzovoort. 

De wet bevat uitsluitingsbepalingen 
waardoor geen investeringsbijdragen 
kunnen worden verkregen voor 
bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk 
aan buitenlanders ter beschikking 
worden gesteld dan wel worden 
gebruikt in een onderneming of een 
gedeelte van een onderneming 
waarvooreen regeling ter voorkoming 
van dubbele belasting geldt. In deze 
gevallen bestaat wel de mogelijkheid 
tot het verlenen van ontheffing van de 
uitsluitingsbepaling. Hiervoor moet 

aan twee criteria worden voldaan: in 
Nederland belastbare winst en een 
bijdrage aan de Nederlandse werkge-
legenheid. Bij de beoordeling van de 
verzoeken is in de praktijk aan deze 
criteria nadere inhoud gegeven. 

In beginsel wordt uitgegaan van 
een zodanige opbrengst uit de 
activiteiten van bij voorbeeld schepen 
dat, in verhouding tot de levensduur, 
binnen redelijke, overzienbare termijn 
in Nederland aan te berekenen 
belasting een bedrag wordt bereikt 
dat ten minste overeenkomt met de 
toegekende WIR-premie. Het 
werkgelegenheidscriterium is als 
volgt uitgewerkt. Voor het aantal 
arbeidsplaatsen wordt gekeken naar 
de directe werkgelegenheid, de 
bemanning van de schepen, inclusief 
de bovenrol, en de direct met de 
activiteiten van het in beginsel uitgeslo-
ten bedrijfsmiddel rechtstreeks samen-
hangende werkgelegenheid op de wal. 
De investering wordt in dit kader 
beoordeeld op haar belang voor 
Nederland, waarbij de gecreëerde 
werkgelegenheid wordt bezien tegen 
de achtergrond van de te verlenen 
investeringsbijdrage. De arbeidsplaat-
sen moeten geheel of nagenoeg 
geheel, per ter beschikking gesteld jaar 
gemeten, door Nederlanders of 
ingezetenen worden bezet. 

Voor de beantwoording van de 
vraag of er sprake is van Holland-rou-
ting, is ons gebleken dat deze criteria 
vooral in de gevallen waarin het gaat 
om achterliggende buitenlandse 
belangen in Nederlandse rechtsperso-
nen, niet altijd tot een bevredigend 
resultaat leiden. De mogelijkheid 
bestaat dat aan de vereisten wordt 
voldaan, zonder dat er enige zekerheid 
is dat een eventuele desinvesterings-
betaling kan worden geëffectueerd. 

Daarom wordt om Holland routing 
tegen te gaan en de zekerheid te 
verkrijgen dat er geen sprake is van 
een hit-and-run-situatie - dat wil 
zeggen: premie halen en onmiddellijk 
vertrekken - door ons verlangd dat in 
het kader van het onderhavige 
ontheffingenbeleid in dergelijke 
gevallen de investering naast eventu-
ele WIR- en IPZ-premies, zodanig door 
middel van eigen vermogen wordt 
gefinancierd, dat de financieringsbe-
hoefte aan externe middelen niet 
groter is dan ongeveer 60%, zoals 
ook wordt verlangd door scheepshy-
potheekbanken. 

Gedurende de desinvesteringster-
mijn dient te worden gegarandeerd 
dat geen terugbetaling van kapitaal 
aan de aandeelhouders of onttrekkin-
gen plaatsvinden. Wellicht kunnen in 

bepaalde gevallen ook anderszins 
garanties worden gevraagd. 

Op deze wijze worden op Financiën 
aan de door de geachte afgevaardigde 
Vermeend gesignaleerde problemen 
van rente-routing en winstverschui-
ving in dit verband grenzen gesteld. 
Naar aanleiding van zijn algemene 
opmerkingen hierover merk ik op dat 
deze kwesties onderwerp vormen van 
de in hoofdstuk IXB genoemde 
coördinatiegroep tax-havens. Als 
hiertoe aanleiding bestaat, zal de 
werkgroep mij hierover inlichten. 

Ik kom tot het slot: het overgangs-
recht. De heer Nijhuis heeft een 
kanttekening geplaatst bij een deel 
van het voorgestelde overgangsrecht 
en wel bij letter b van het voorgestelde 
artikel 83 van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964. Dit onderdeel bepaalt 
dat een desinvesteringsbetaling 
verschuldigd wordt ingeval een 
gebouw waarin vóór 1 januari 1984 is 
geïnvesteerd en waarvoor toen een 
WIR-premie is verkregen omdat het 
voor eigen gebruik was bestemd, na 1 
januari 1984 en binnen de desinveste-
ringsbetalingstermijn alsnog wordt 
verhuurd. De belastingplichtige kan in 
deze situatie niet opteren voor het 
oude desinvesteringsbetalingsregime. 
Volgens dit regime zou hij geen 
desinvesteringsbetaling verschuldigd 
zijn. De heer Nijhuis ziet hierin een 
materiële terugwerkende kracht en 
acht deze strijdig met het opgewekte 
vertrouwen dat wijziging in het 
regime pas geldt voor toekomstige 
investeringen. 

De zienwijze van de heer Nijhuis 
kwalificeer ik als een mogelijke 
zienswijze. Mijn zienswijze is geba-
seerd op het volgende. Onder het 
voorgestelde regime is een belasting-
plichtige die na 1 januari 1984 inves-
teert in een gebouw voor eigen 
gebruik en dit gebouw binnen de 
desinvesteringsbetalingstermijn 
alsnog ter beschikking aan derden 
stelt, een desinvesteringsbetaling 
verschuldigd. Gelijkheid van behande-
ling brengt mijns inziens mee dat dit 
niet anders is, indien de investering 
voor 1984 heeft plaatsgevonden. 
Beide zienswijzen acht ik valabel. Bij 
de totstandkoming van het wetsvoor-
stel heb ik, beide zienswijzen tegen 
elkaar afwegend, de voorkeur gegeven 
aan de in het wetsvoorstel neergelegde 
visie. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Sluiting 22.50 uur. 
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Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. een Koninklijke boodschap, ten 
geleide van het volgende voorstel van 
wet: 

Wijziging van hoofdstuk VII (minis-
terie van Binnenlandse Zaken) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1982 (slotwet, eerste 
wijzigingsvoorstel) (18748); 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken is al gedrukt. 

2. de volgende brieven: 
een, van de minister voor Neder-

lands-Antilliaanse Zaken, over de 
begroting voor 1980 (18 336, nr. 7); 

een, van de minister van Buitenland-
se Zaken, over het N.I.K. te Israël 
(18 675, nr. 3); 

drie, van de minister van Binnen-
landse Zaken, te weten: 

een, over de feitelijke organieke 
sterkte gemeentepolitie (18600-VI, VII, 
nr. 29); 

een, over de sterkte van de korpsen 
van gemeentepolitie (18 600-VI, VII, nr. 
28); 
een, over een grenswijziging Noord-
Brabant, Zeeland en Zuid-Holland 
(18745); 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, over de UNESCO 
(18471, nr. 2); 

een, van de ministers van Onderwijs 
en Wetenschappen en van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over 
volwasseneneducatie (18042, nr. 14); 

een, van de minister van Financiën, 
over privatisering (17 938, nr. 8); 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, over warmte/krachtrege-
ling (18 600-XIII, nr. 66); 

drie, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van Zeil, 
te weten; 

een, over het structuurschema 
Buisleidingen (17 375, nr. 26); 

een, over aspirant-ondernemers 
(17 553, nr. 44); 

een, over casinovestigingen (17 971, 
nr. 5); 

een, ten geleide van het rapport van 
het comité van deskunidgen van het 
Europees Sociaal Handvest (18 600-XV, 
nr. 28); 

drie, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te van 
weten: 

een, over het Minderhedenbeleid 
(16102, nr. 106); 

een, kinderopvang (18 600-XVI, nr. 
45); 

een, over moties en amendementen 
op de begroting (18600-XVI, nr. 89); 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en gemeen-
tebestuur over de A.W.B.Z. (18600-XVI, 
nr. 99). 

Deze brieven zijn al gedrukt. 

3. de volgende brieven: 
een, van de minister voor Ontwikke-

lingssamenwerking, ten geleide van 
een overzicht verleende nood- en 
humanitaire hulp in het eerste halfjaar 
1984. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niette drukken en voor kennisgeving 
aan Wet nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

4. de volgende adressen: 
een, van C. C. van der Wilt te 

Utrecht, met tot octrooirecht; 
een, van dr. G. W. Th. Groenendijk 

te Kranenburg (DDR), met betrekking 
tot de wet tweeverdieners; 

een, van J. B. L. van der Linden te 
Valkenswaard, met betrekking tot een 
opleiding in Amerika;gemeentebe-
stuur een, van de heren H. en S. J. 
Weststeijn te Woubrugge, met 
betrekking tot de belastingen; 

een, van mevrouw M. Th. Jans-Bus 
een motie St. Anthonis, met 

betrekking tot een uitkering;comité's, 
een, van P. H. G. Meesters te Vaals, 

met betrekking tot zijn belastingen; 
een, van R. J. M. van den Eijnden te 

Geleen, met betrekking tot een 
vlieginstructeursopleiding in Amerika; 

een, van J. R. Muller te Utrecht, met 
betrekking tot zijn belastingen; 

een, van J. van Dalfsen te Heerlen, 
met betrekking tot zijn belastingen; 

een, van F. Schilingmann te Breda, 
met betrekking tot zijn belastingen; 

een, van O. Chuttoo te Vlaardin-
gen,de met betrekking tot een finan-
ciering; 

een, van H. A. Katuin te Boertange, 
met betrekking tot zijn belastingen; 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften. 

5. een brief van Kurt Hellmuth, over 
'Kennwort: Verrücker' und emigran-
ten; 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage. 

6. de volgende brieven e.d.: 
een, van M. Chr. van Holtz, t.g.v. 

een kopie inzake deskundigen post-
universitaire studie; 

een, van H. J. Bauer, inzake een 
aanklacht tegen R.W. Buikhuiser; 

een, van het gemeentebestuur 
Leiden, over de voorgenomen 

bezuiningingsmaatregelen tegen 
diverse uitkeringen; 

een telegram van de werknemers 
van de cokesfabriek 2 van Hoogovens, 
over de bezuinigingsmaatregelen 
t.a.v. WAO-ers, werklozen en zieken; 

een, van het gemeentebestuur 
problematiek Wet op de stads- en 

een, van het gemeentebestuur van 
voor kleinverbruikers in 1985; 

een, van Hans Toes, over de 
bezuinigingen t.a.v. WAO, WW en 
WWV; 

een, van J. van Roon, over de 
veiligheid van waterwegen bij o.a. het 
1984; 

een, van het gemeentebestuur van 
Wymbritseradeel, over de overgangs-
problematiek Wet op de stads- en 
dorpsvernieuwing; 

een, van het gasbedrijf Oost-Gronin-
gen, over de gasprijs voor het jaar 
1985; 

een, van het gemeentebestuur 
van Den Helder, over de sociale 
zekerheid; 

een, van (DBR), F. Guit, over de 
WWV-uitkering en Wet rekening 
houden met de 13e maands-uitkering 
bij de berekening daarvan; 

een, van het gemeente-bestuur van 
Losser, t.g.v. een motie over de 
voorgenomen regeringsmaatregelen 
betreffende kortingen op de sociale 
uitkeringen; 

een motie van diverse organiserende 
verenigingen en comité's, over 
maatregelen ter verhoging van de 
koopkracht van werkenden en 
uitkeringsgerechtigden; 

een, van de Stuurgroep Ontwikke-
lings Projekten, t.g.v. het vijftiende 
advies van de Stuurgroep Ontwikke-
lings Projekten; 

een resolutie van de Unie van 
Volksdemocratie Suriname, over de 
eenzijdige stopzetting van Schling-
mann lingsgelden voor Suriname; 

een, van het Raadgevend Buro voor 
de Kunsten, over wetswijziging WIR, 
Vpb, wet IB/uitsluiting WIR-premiëring 
gebouwen met culturele functie;bela-
t ingen; een, van het gemeentebe-
stuur van Waspik, t.g.v. een motie 
over de schriften. 

een, van het gemeentebestuur van 
Ooststellingwerf, t.g.v. een motie 
inzake de bezuinigingen op de 
uitkeringen uit het gemeentefonds; 

een, van de Dienst in de Industriële 
Samenleving vanwege de Kerken, 
over het RSV-concern; 

een, van de Industriebond FNV, 
over kortingen op de sociale uitkerin-
gen; 

een, van J. R. Schraa-Strijken, over 
bestrijdingsmiddelen; 
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een telex van de raad van de 
gemeente Deventer, over de gevolgen 
van de bezuinigingen; 

een, van de Emancipatieraad, t.g.v. 
het voorontwerp van Wet op het 
democratisch functioneren van 
instellingen; 

een, van het Landbouwschap, over 
de UCV over de Interimwet beperking 
varkens- en pluimveehouderijbedrij-
ven; 

een, van Hotel Simone, t.g.v. The 
truth about truth' ; 

een, van VEGIN, t.g.v. een motie 
over een buitengewone algemene 
ledenvergadering; 

een, van de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid, over 'Ambulante 
geestelijke gezondheidszorg en haar 
raakvlakken'; 

een telex van de wethouders van 
Ruimtelijke Ordening, van Sociale 
Zaken, en van Financiën van de 
gemeente Enschede, over de aantas-
ting van de koopkracht; 

een, van de FNV, over regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen; 

een, van de Stichting Bestrijding 
Antisemitisme, t.g.v. een schrijven 
aan de staatssecretaris van Landbouw 
en Visserij, over diens uitspraken 
over ritueel slachten; 

een, van de Stuurgroep Ontwikke-
lings Projekten, t.g.v. het zeventiende 
en achttiende advies van de Stuur-
groep Ontwikkelingsprojekten; 

een, van R. J. Lucassen, t.g.v. 
'Staatsrechtelijke Aspecten van de 
Planologische Kernbeslissing' een 
doctoraalscriptie Nederlands Recht 
door Joachim Fleury & Robert Jan 
Lucassen. 

Deze brieven e.d. liggen op de griffie 
ter inzage. 

Tweede Kamer 
27 november 1984 Ingekomen stukken 



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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