
57ste vergadering Dinsdag 4 maart 1986 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 126 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
De Beer, Beinema, Van den Bergh, J. 
D. Blaauw, De Boer, De Boois, 
Borgman, Bosman, Braams, Brouwer, 
Bruggeman, Van der Burg, Buurmeij-
er, Castricum, Cornelissen, Couprie, 
Dales, Van Dam, Dees, Dijkman, 
Dijkstal, Van Dis, Dolman, Engwirda, 
Ernsting, Van Erp, Van Es, Eshuis, 
Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Frinking, Gerritse, De 
Grave, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van Heems-
kerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden, 
Herfkens, Hermans, Hermes, 
Hermsen, Hummel, Jabaaij, Jacobse, 
Janmaat, Joekes, Jorritsma-Lebbink, 
Kamp, Keja, Knol, De Kok, Kombrink, 
Konings, Van der Kooij, De Korte, 
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Leijnse, Van der Linden, 
ünschoten, Lucassen-Stauttener, 
Mateman, Meijer, Metz, Van Muiden, 
Nietsen, Van Nieuwenhoven, Nijhuis, 
Nypels, Van Ooijen, Oomen-Ruijten, 
Paulis, Poppe, De Pree, Rempt-Halm-
mans de Jongh, Van Rey, Rienks, 
Van Rossum, Salomons, Van der 
Sanden, Schartman, Scholten, 
Schutte, Sloots, Van der Spek, 
Spieker, Stemerdink, Terpstra, 
Tommei, Van den Toorn, Toussaint, 
Ubels-Veen, Ter Veld, Veldhoen, Te 
Veldhuis, De Visser, Van der Vlies, 
Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de 
Vries, K. G. de Vries, Weijers, 
Weisglas, Wessel-Tuinstra, Wieben-
ga, Willems, Wolters, Wöltgens, 
Worrell en Zijlstra, 

en de heren Van den Broek, minister 
van Buitenlandse Zaken, Korhals 
Altes, minister van Justitie, minister 
van Binnenlandse Zaken a.i.. De 
Ruiter, minister van Defensie, 
Brinkman, minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, en 
Brokx, staatssecretaris van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. 

De Voorzitter: Waarde medeleden! 
Dezer dagen overleed Klaas Smit, 
medewerker van onze Postkamer. In 
hem verliezen wij een rustige, trouwe 
en betrouwbare ambtenaar. 

Na werkkringen bij de spoorwegen 
en in het bedrijfsleven trad de heer 
Smit vijftien jaar geleden in dienst bij 
de Kamer als portier. Later ging hij 
over naar de postafdeling. Hij heeft 
daar een snel wassende stroom 
stukken helpen verstouwen, een 
wassende stroom die onder meer 
een verhuizing van die afdeling 
noodzakelijk maakte. 

In afwachting van de nieuwbouw 
wordt de post nu verzameld en 
verdeeld in de keuken van het 
stadhouderlijk paleis, het souterrain 
van waaruit de balzaal werd bediend. 
De arbeidsomstandigheden zijn daar 
niet optimaal, de persoonlijke 
verhoudingen wel. Was dat niet het 
geval, dan zou ook Smit jr. niet op 
dezelfde plek zijn gaan werken. 
Familiebanden tussen onze medewer-
kers zijn geen uitzondering. Zij 
bevestigen een goede sfeer. Wat 
jammer, dat Klaas Smit niet een 
langere loopbaan, een langer leven 
gegeven was! 

Wij gedenken zijn plichtsbetrach-
ting en wensen zijn echtgenote en 
kinderen de sterkte en de troost der 
herinnering. 

(De aanwezigen nemen enkele 
ogenblikken stilte in acht.) 

De vergadering wordt enige minuten 
geschorst. 

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

Stoffelen, wegens verblijf buitens-
lands: 

De Kwaadsteniet, wegens verblijf 
buitenslands, ook morgen; 

Franssen, Nijland, Van der Hek, Van 
Noord, Roethof, Hennekam en Den 
Uyl, wegens bezigheden elders; 

Wagenaar, wegens ziekte; 

Den Ouden-Dekkers, Mik, Müller-van 
Ast, Moor en Wallage, wegens 
ziekte, de hele week. 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

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

Ik geef het woord aan de heer Van 
der Sanden tot het uitbrengen van 
verslag namens de commissie voor 
het onderzoek van de geloofsbrieven. 

De heer Van der Sanden, voorzitter 
der commissie: Mijnheer de Voorzit-
ter! De commissie voor het onderzoek 
van de Geloofsbrieven heeft de eer te 
rapporteren, dat zij na onderzoek van 
de in haar handen gestelde stukken 
eenparig tot de conclusie is gekomen, 
dat de heer W. E. H. Sloots te 
Schiedam terecht benoemd is 
verklaard tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. De 
Commissie heeft derhalve de eer 
voor te stellen hem als lid der Kamer 
toe te laten, nadat hij de voorgeschre-
ven eden (verklaring en beloften) zal 
hebben afgelegd. De commissie 
verzoekt U, het volledige rapport in 
de Handelingen op te nemen. 

De Voorzitter: Ik bedank, namens 
de Kamer, de commissie voor haar 
verslag en stel voor, dienovereenkom-
stig te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

[Het rapport is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie]1 

De Voorzitter: De heer Sloots is in 
het gebouw der Kamer aanwezig. 

Ik verzoek de heer griffier hem 
binnen te leiden. 

Nadat de heer Sloots door de griffier 
is binnengeleid, legt hij in handen 
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Voorzitter 

van de Voorzitter de bij de Grondwet 
en het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden voorgeschreven 
verklaring en beloften af. 

De Voorzitter: Ik wens u geluk met 
uw benoeming en verzoek u, in ons 
midden plaats te nemen. 

Regeling van werkzaamheden 

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

a. de vaste commissie voor Ambte-
narenzaken: 

het wetsvoorstel Wijziging van de 
Algemene burgerlijke pensioenwet 
en enige andere wetten in verband 
met een wijziging van de bestuurlijke 
structuur van het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds (19 411); 

b. de vaste commissie voor het 
Wetenschapsbeleid: 

de nota Materialenbeleid (19416); 

c. de vaste commissie voor Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening: 

het wetsvoorstel Wijziging van de 
Woonwagenwet (19414); 

d. de vaste commissie voor Verkeer 
en Waterstaat: 

het wetsvoorstel Machtiging tot 
uitbreiding van deelneming in de 
N.V. Koninklijke Luchtvaart Maat-
schappij (19421) ; 

e. de vaste commissie voor Economi-
sche Zaken: 

het wetsvoorstel Goedkeuring van 
de ministeriële regelingen van 30 
december 1985 (Stcrt. 252) tot 
wijziging van de Aanwijzingsbeschik 
king milieutoeslag WIR en van de 
Aanwijzingsbeschikking energietoe-
slag WIR (19418) ; 

f. de vaste commissie voor het 
Midden- en Kleinbedrijf: 

het wetsvoorstel Wijziging van de 
Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 
386) (19419). 

Ik bepaal nader, dat de uitgebreide 
commissievergadering van de vaste 
commissie voor Onderwijs en 
Wetenschappen over de lnvoerings-
wet W W . O . van maandag 10 maart 
niet doorgaat. 

Ook bepaal ik dat maandag 10 maart 
van 10.1 5 tot - zo nodig maar 
hopelijk niet - uiterlijk 23.00 uur een 
uitgebreide commissievergadering 
zal worden gehouden van de vaste 
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commissies voor Justitie en voor de 
Volksgezondheid over: 

1. de brief inzake euthanasie 
(19359, nr. 2); 

2. het initiatief-voorstel-Wessel-
Tuinstra (18831). 

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

De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het betreft wetsvoorstel 
19 300, Wijziging van de inkomsten-
belasting. Ik stel het erg op prijs, als 
dit wetsvoorstel nog deze week op 
de agenda van de Kamer kan worden 
geplaatst. Ik denk hierbij aan donder-
dag. Het zal een uiterst korte 
behandeling zijn en ik stel uw 
medewerking op prijs. 

De Voorzitter: Ik zal zien wat ik 
doen kan. 

Aan de orde zijn de stemmingen 
over drie moties, ingediend in de 
UCV over de nota Archiefbeleid 
(19068) , te weten: 

- de motie-Poppe/Dijkstal over 
verbeteringen met betrekking tot 
overheidsarchieven (19068, nr. 4); 

- de motie-Poppe over wijziging 
van de Archiefwet 1962 (19 068, nr. 
5): 

- de motie-Dijkstal c.s. over 
tewerkstelling van WSW'ers (1 9 068, 
nr. 6). 

(Zie UCV 47 van 10 februari 1986.) 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

Op verzoek van de heer Poppe stel 
ik voor, zijn motie op stuk 1 9 068, nr. 
5 van de agenda af te voeren. 

Daartoe wc.uï besloten. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Dijkstal 
c.s. (19068, nr. 6) is in die zin 
gewijzigd, dat de eerste overweging 
thans luidt: «overwegende, dat de 
Wet Sociale Werkvoorziening 
dusdanig gewijzigd is, dat voor het 
relatief grote aantal WSW-ers, dat 
werkzaam is bij archieven en musea 
aanzienlijk hogere bedragen betaald 
zullen moeten worden. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7 (19 068). 

Leden 
Regeling van werkzaamheden 
Archiefbeleid 
Belastingheffing 
Gewapende conflicten 

Ik stel voor, aangezien het slechts 
een redactionele wijziging betreft, 
hierover aanstonds te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Zoals bij de ber enten 
van verhindering werd vermeld, is de 
heer Wagenaar afwezig. 

In stemming komt de motie-Poppe/ 
Dijkstal (19068, nr. 4). 

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

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Dijkstal c.s. (19 068, nr. 7). 

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

Ik stel voor, de stukken onder nr. 
19 068 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Op de agenda staat 
nu de stemming over de motie-Tom-
mel/Spieker over de oprichting van 
eenvrouwenvakschool (12 831 en 
1 5 550, nr. 124). Hierover is herope-
ning van de beraadslaging gevraagd. 
Dat onderwerp komt dus later aan de 
orde. 

Aan de orde is de eindstemming 
over het wetsvoorstel Internationale 
bijstandsverlening bij de heffing 
van belastingen (18852) . 

(Zie vergadering van 25 februari 
1986.) 

De Voorzitter: Ik stel voor, de door 
de regering voorgestelde wijzigingen 
(stuk nr. 16) aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de wetsvoorstellen: 

Goedkeuring van de op 12 de-
cember 1977 te Bern tot stand 
gekomen Aanvullende Protocol-
len bij de Verdragen van Genève 
van 12 augustus 1949, be t re f fen -
de de bescherming van slacht-
offers van internationale, respec 
tievelijk niet-internationale 
gewapende conflicten (Protocol 
I, met Bijlagen, respectievelijk 
Protocol II) (18277, R 1247); 
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Voorzitter 

Goedkeuring van het op 10 
oktober 1980 te Genève tot 
stand gekomen Verdrag inzake 
het verbod of de beperking van 
het gebruik van bepaalde conven-
tionele wapens die geacht 
kunnen worden buitensporig 
leed te veroorzaken of een 
niet-onderscheidende werking 
hebben, met drie Protocollen 
(18278, R 1248) 

en over: 
- de motie-De Waart over Aanvul-

lend Protocol I bij de Conventies van 
Genève (18277, R 1247 en 18278, 
R 1248, nr. 7); 

- de motie-Beckers-de Bruijn over 
de toetsing van nieuwe technologieën 
(18277, R 1247 en 18278, R 1248, 
nr. 8). 

(Zie vergadering van 25 februari 
1986.) 

De Voorzitter: Mevrouw Beckers-de 
Bruijn vraagt heropening van de 
beraadslaging? 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
verleden week een probleem 
aangemeld in verband met mijn 
motie op stuk nr. 8, maar ik heb nog 
steeds geen antwoord gekregen. Ik 
neem aan dat de minister van 
Buitenlandse Zaken in huis is 
vanwege de zo dadelijk te stellen 
vragen, maar nu zie ik hem niet. 

De Voorzitter: Ik stel het op prijs, 
wanneer er nog iets 'hangt', dat van 
tevoren te weten. Ik ben nu gedwon-
gen voor te stellen, de stemmingen 
nogmaals een week uit te stellen. Ik 
zal mij nu zelf op de hoogte stellen 
wat er dan wringt. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen 
over 10 moties, ingediend bij de 
behandeling van het Beleidsplan 
Emancipatie (19052) en de nota 
Anders Geregeld ( 1 5 4 0 1 , nr. 5), 
te weten: 

- de motie-Evenhuis-van Essen 
c.s. over aanpassing van de wetgeving 
aan het beginsel van gelijke behan-
deling (19052 en 15401 , nr. 6); 

- de motie-Kraaijeveld-Wouters/ 
Evenhuis-van Essen over een 
sollicitatieplicht (19052, nr. 7); 

- de motie-Groenman over 
emancipatie als zesde doelstelling 
van het sociaal-economisch beleid 
(19052, nr. 9) ; 

- de motie-Van der Vlies/Schutte 
over de participatie in de Emancipa-
tieraad (19052, nr. 10); 

- de gewijzigde motie-Leerling 
over afzien van het integraal uitvoeren 
van het beleidsplan en staken van de 
subsidiëring van emancipatie-activi-
teiten (19052, nr. 18); 

- de motie-Leerling over het 
behouden van de keuzemogelijkheid 
voor de gehuwde vrouw, zich 
volledig aan de verzorging van het 
gezin te wijden (19052, nr. 12); 

- de motie-Van Es c.s. over de 
herverdeling van het onbetaalde werk 
onder mannen en vrouwen (19052, 
nr. 13); 

- de motie-Schutte/Van der Vlies 
over een objectieve toetsing van 
subsidieaanvragen (19052, nr. 14); 

- de motie-Dales c.s. over het 
beleid inzake de bestrijding van 
sexueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes (19052, nr. 15); 

- de motie-Dales c.s. over de 
uitvoering van het Beleidsplan 
Emancipatie (19052, nr. 16). 

(Zie vergadering van 25 februari 
1986.) 

In stemming komt de motie-Evenhuis-
van Essen c.s. (19052 en 1 5 4 0 1 , nr. 
6). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, 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-Kraaije-
veld-Wouters/Evenhuis-van Essen 
(19052, nr. 7). 

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

In stemming komt de motie-Groen-
man (19052, nr. 9). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en 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-Van der 
Vlies/Schutte (19052, nr. 10). 

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

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Leerling (19052, nr. 18). 

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

In stemming komt de motie-Leerling 
(19052, nr. 12). 

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

In stemming komt de motie-Van Es 
c.s. (19052, nr. 13). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF en 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-Schutte/ 
Van der Vlies (19052, nr. 14). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het GPV, de RPF, de SGP en het CDA 
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-Dales 
c.s. (19052, nr. 15). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Janmaat tegen deze motie heeft 
gestemd en de aanwezige leden van 
de overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dales 
c.s. (19052, nr. 16). 

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

Ik stel voor, de stukken 1 5 4 0 1 , nr. 5 
en die onder nr. 19 052 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 
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Aan de orde zijn de stemmingen 
over drie moties, ingediend in de 
UCV over de nota Woonconsument 
en Volkshuisvesting (19016) en 
de brief van de staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer over de 
noodkopersproblematiek 
(19200-XI, nr. 65), te weten: 

- de motie-De Pree over de positie 
van de eigenaar-bewoners (19 016, 
nr. 6); 

- de motie-De Pree over een 
budget ten behoeve van huurdersac-
tiviteiten (19016, nr. 7); 

- de motie-De Pree over de positie 
van huurders t.o.v. verhuurders in de 
profitsector (19 016, nr. 8). 

(Zie UCV 44 van 3 februari 1986.) 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

Op verzoek van de heer De Pree 
stel ik voor, zijn motie (19016, nr. 7) 
van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-De Pree 
(19016, 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 
(19016, nr. 8). 

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. 

Ik stel voor, de stukken onder nr. 
19016 en stuk 19200-XI, nr. 65 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Aan de orde zouden 
nu zijn de stemmingen over drie 
moties, ingediend in de UCV over de 
nota Totaalweigernaars. Aangezien 
echter opening van de beraadslaging 
zal worden gevraagd, zal dit agenda-
punt straks aan de orde komen. 

Het volgende agendapunt is de 
afhandeling van het wetsvoorstel 
Wijziging van de Wet op de loonvor-
ming (Stb. 1970, 69) (19028). Mij is 
gebleken, dat er nog wordt gewerkt 
aan wijziging van amendementen. 
Derhalve stel ik voor, de stemmingen 
één week uit te stellen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 1 22 van het Reglement van 
Orde door het lid Beckers- de Bruijn 
aan de minister van Buitenlandse 
Zaken, over een vredesmacht in 
Midden-Amerika. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Ik heb de volgende vragen 
voor de minister van Buitenlandse 
Zaken, ter beantwoording. 

1. Hebt u kennis genomen van de 
plannen van de Contadora-groep 
over het instellen van een internationale 
vredesmacht langs de grens tussen 
Nicaragua en Costa Rica? 

2. Deelt u de mening dat het 
instellen van zo'n vredesmacht een 
positieve bijdrage kan zijn aan het 
verminderen van de spanning tussen 
Nicaragua en Costa Rica en de 
stabiliteit in Midden-Amerika kan 
vergroten? 

3. Bent u bereid uw toezegging 
gestand te doen, als de Contadora-
groep een verzoek doet tot het 
verlenen van een bijdrage, in welke 
vorm dan ook, aan zulk een internati-
onale vredesmacht? Dit verzoek is 
gedaan in de memorie van toelichting 
op de begroting voor dit jaar. 

4. Deelt u de mening dat steun 
van de Amerikaanse regering aan dit 
plan belangrijk is? 

5. Zo ja, bent u dan bereid, bij de 
Amerikaanse regering aan te dringen 
op een positieve reactie? 

D 
Minister Van den Broek: Voorzitter! 
Ik heb kennis genomen van de 
berichten dat de ministers van 
buitenlandse zaken van de Contado-
ra-landen en de contactgroep ertoe 
hebben besloten, een uit burgers van 
de Contadora-landen bestaande 
commissie voor waarneming, 
preventie en inspectie in te stellen. 
Deze commissie zou onderdeel 
uitmaken van een plan om de 
betrekkingen tussen Costa Rica en 
Nicaragua te normaliseren. Deze 
plannen zouden op 12 maart aan-
staande in San José met beide 
betrokken Middenamerikaanse 
landen worden uitgewerkt en op 1 5 
maart aanstaande in bespreking 
komen bij de landen van de Contadora 
en de zogenaamde steungroeplanden, 
die dan in Panama vergaderen. 

In antwoord op vraag 2 merk ik op 
dat mij van de kant van de Contadora-

en de steungroeplanden ter zake van 
dit initiatief nog geen nadere 
mededelingen hebben bereikt. Ik heb 
wel begrepen dat deze landen op een 
bijeenkomst in Punta del Este op 27 
en 28 februari hebben gesproken 
over mogelijkheden om onder andere 
de EPS-partners, Canada en Japan te 
gelegener tijd te verzoeken, ten 
behoeve van de commissie financiële 
en logistieke steun in de materiële en 
de personele sfeer ter beschikking te 
stellen. Ik ben doende, hierover 
nadere inlichtingen in te winnen. 

De geachte afgevaardigde zal 
inmiddels hebben Logrepen dat het 
woord vredesmacht n.^t helemaal 
correct is. De vraag dus of het 
instellen van een dergelijke commissie 
van toezicht een positieve bijdrage 
kan zijn aan het verminderen van de 
spanningen tussen Nicaragua en 
Costa Rica, beantwoord ik als volgt. 
Ik blijf mij op het standpunt stellen 
dat er gestreefd dient te worden naar 
de totstandkoming van een alomvat-
tende en voor alle partijen aanvaard-
bare vredesregeling, die uiteraard 
langs vreedzame weg moet worden 
bereikt. In dit verband zie ik de 
normalisatie van de betrekkingen 
tussen Costa Rica en Nicaragua wel 
degelijk als een positieve ontwikke-
ling. 

Mevrouw Beckers heeft in vraag 3 
verwezen naar uitlatingen die ik heb 
gedaan tijdens de behandeling van 
de begroting van Buitenlandse Zaken 
over mogelijke Europese steun. Zoals 
ik in de memorie van toelichting op 
de begroting van Buitenlandse Zaken 
heb gesteld, is Nederland ertoe 
bereid, in overleg met de Europese 
partners te zoeken naar mogelijkhe-
den om, zoals ik het toen formuleerde, 
positief te reageren op eventuele 
verzoeken van de zijde van de 
Middenamerikaanse landen en de 
Contadora-groep, steun te verlenen 
bij de uitvoering van een Middename-
rikaanse vredesregeling. Zonder 
vooruit te lopen op dit overleg met 
de partners en de betrokken landen, 
teken ik hierbij aan dat naar mijn 
opvatting eventuele Europese steun 
aanvullend dient te zijn en niet in de 
plaats moet treden van inspanningen 
die van de betrokken landen zelf 
mogen worden verwacht. 

Naar mijn opvatting is het van 
groot belang dat een alomvattende 
vredesregeling voor Midden-Amerika 
wordt gesteund door de landen die 
belangen in en banden met de regio 
hebben. Hiertoe behoren uit de aard 
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Van den Broek 

der zaak de Verenigde Staten. Met 
de regering van de Verenigde Staten 
wordt overigens, zoals de geachte 
afgevaardigde weet - ik heb het 
meermalen gezegd - regelmatig van 
gedachten gewisseld over ontwikke-
lingen die van belang zijn voor het tot 
stand brengen van een dergelijke 
vredesregeling. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn in principe positieve opstelling. Ik 
vraag hem nog hoe zijn antwoorden 
de vragen 4 en 5 zich verhouden met 
het plan van de president van de 
Verenigde Staten, meer militaire hulp 
te geven aan de contra's in Nicaragua. 

Komt een eventuele deelname aan 
zo'n commissie echter niet op heel 
gespannen voet te staan met de 
relaties met de Verenigde Staten? 
Die commissie moet immers ook de 
aanvoerlijnen van militaire hulpgoede-
ren en dergelijke bewaken en 
misschien wel afsnijden. 

D 
Minister Van den Broek: Het gaat 
hier om een eerste bericht over het 
mogelijkerwijs instellen van een 
dergelijke commissie en het mogelij-
kerwijs verlenen van materiële, 
personele of financiële steun, ook 
door Europese landen. Het is 
derhalve moeilijk, in dit stadium een 
antwoord te geven op de vraag van 
mevrouw Beckers. 

Ik herhaal dat het voor ons van 
belang is, te trachten een allesomvat-
de regeling te steunen. Een verbete-
ring van de betrekkingen tussen 
Costa Rica en Nicaragua kan daarvan 
een belangrijk onderdeel uitmaken, 
en dient ook positief te worden 
beoordeeld. Als ons meer concrete 
en gerichte vragen ter ondersteuning 
hiervan bereiken, zullen wij proberen, 
na overleg met de Europese partners, 
een positief antwoord te formuleren. 

D 
Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Vanuit de EPS zijn de 
afgelopen maanden enorm veel 
verklaringen afgelegd over Sri-Lanka, 
de Filippijnen, Zuid-Afrika enzovoorts, 
Over Midden-Amerika is steeds 
gezwegen, terwijl daar de afgelopen 
twee maanden positieve ontwikkelin-
gen hebben plaatsgevonden. 

Waarom moet er zo passief 
worden gewacht totdat er verzoeken 
komen? Kan er in EPS-verband niet 
eerder een positief ondersteunende 
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verklaring worden afgegeven over 
het Contadora-proces? 

De enige negatieve ontwikkeling is 
inderdaad het voorstel van president 
Reagan om de contra's opnieuw 
steun te geven. De ministers van 
Buitenlandse Zaken van de vier 
Latijnsamerikaanse landen hebben in 
Wshington een démarche gepleegd 
om te proberen, de Amerikaanse 
regering van dit idee af te brengen. 
Zou het geen goed idee zijn als 
geprobeerd wordt, de EG tot een 
zelfde type démarche te brengen? 
Gegeven de positieve ontwikkelingen 
in Midden-Amerika, is dit nu precies 
de stoorzender die het vredesproces 
weer zou kunnen verstoren. 

D 
Minister Van den Broek: Voorzitter! 
Het niet regelmatig afgeven van 
verklaringen door de EPS impliceert 
geen passiviteit en mag zo ook niet 
worden uitgelegd. 

Ik heb in antwoord op de vragen 
van mevrouw Beckers ook aangege-
ven dat er regelmatig contact bestaat 
met de Verenigde Staten over de 
problematiek in Centraal-Amerika. 
Hetzelfde geldt voor de Contadora-
landen. 

D 
De heer Wil lems (PSP): Voorzitter! 
In aansluiting op de aanvullende 
vragen van mevrouw Beckers en op 
hetgeen mevrouw Herfkens gezegd 
heeft, zou ik graag een beoordeling 
horen van de minister over het 
voornemen van de Amerikaanse 
president. De minister zou toch 
minstens kunnen vaststellen, dat een 
dergelijk voornemen geen bijdrage 
vormt tot een vreedzame ontwikkeling 
in Midden-Amerika en het Contado-
ra-proces zou kunnen doorkruisen? 

Ik wil dus graag het oordeel van de 
minister hierover. Bovendien verzoek 
ik hem, in het regelmatige overleg 
met de Amerikaanse regering dit 
punt uitdrukkelijk ter sprake te 
brengen. 

D 
Minister Van den Broek: Voorzitter! 
De opvattingen van de Europeese 
twaalf en van Nederland in het 
bijzonder ten aanzien van de Ameri-
kaanse opstelling inzake Midden-
Amerika zijn genoegzaam bekend. Ik 
heb er reeds op gewezen, dat er 
regelmatig contact bestaat met de 
Amerikaanse regering. 

Vragen 
ISP 
Totaalweigeraars 

Aan de orde is de stemming over 
een mot ie , ingediend in de UCV 
over de derde planperiode ISP, 
het zesde voortgangsverslag ISP 
en het ves t i g ingsbe le id r i j k sd i en -
sten, te weten: 

- de motie-Tommei/Spieker over 
oprichting van een vrouwenvakschool 
(12831 en 15550, nr. 124). 

(Zie vergadering van 25 februari 
1986.) 

De Voorzitter: Mij is gevraagd om 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Jacobse (VVD): Voorzitter! 
Ik heb om heropening gevraagd 
vanwege de toezeggingen die tijdens 
het debat door de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
hierover zijn gedaan. Ik had de 
indruk, dat hij bereid was hetgeen in 
de motie van de heer Tommei 
gevraagd wordt toe te zeggen. 

Vindt de heer Tommei het dan van 
belang dat zijn motie alsnog in 
stemming wordt gebracht of kan zij 
voorlopig van de agenda worden 
afgevoerd, tot het ogenblik dat 
duidelijk blijkt, of de minister zijn 
toezeggingen gestand doet? 

D 
De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Het antwoord kan even kort zijn als 
de vraag. Wij hebben vanochtend 
een brief gekregen van de initiatief-
neemsters van de vrouwenvakschool 
waaruit is gebleken dat nog geen 
overeenstemming is bereikt. Daarom 
lijkt het mij verstandig, zo snel 
mogelijk over de motie te stemmen, 
opdat er duidelijkheid komt. Ik stel 
dus prijs op stemming, zo snel 
mogelijk. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
stemming over de motie volgende 
week te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen 
over drie moties, ingediend in de 
UCV over de nota Totaalweige-
raars (18 934), te weten: 

- de motie-De Kwaadsteniet over 
de rechtsongelijkheid tussen Jehova's 
getuigen en andere totaalweigeraars 
(18934, nr. 3); 
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Voorzitter 

- de motie-Willems over een 
milder sanctiebeleid (18934, nr. 4); 

- de motie-De Waart over gewe-
tensbezwaarden die geen beroep op 
de WGMD wensen te doen (18934, 
nr. 5). 

(Zie UCV 46 van 3 februari 1986.) 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

De heer De Waart heeft mij meege-
deeld, dat hij zijn motie 18 934, nr. 5 
intrekt. 

Mij is gevraagd om opening van de 
beraadslaging. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Frinking (CDA): Voorzitter! 
Onder de leden is reeds verdeeld een 
voorstel tot wijziging van de motie op 
stuk nr. 3, waarvan de tekst hopelijk 
ook bij u aanwezig is. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-De 
Kwaadsteniet (18 934, nr. 3) is in die 
zin gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een nadere 
bepaling noodzakelijk is van de wijze 
waarop de benadering van totaalwei-
geraars zal plaatsvinden; 

overwegende, dat de huidige 
rechtsongelijkheid tussen Jehova's 
getuigen en de andere totaalweige-
raars onjuist is; 

spreekt als haar mening uit: 

dat daartoe hetzij een aangepaste 
procedure wenselijk is, waarbij na 
tussenvonnis de gewetensbezwaarde 
alsnog in de gelegenheid wordt 
gesteld vervangende dienst te 
verrichten, bij de vervulling waarvan 
de rechter - bij het opleggen van de 
straf daarmede rekening houdende -
er mede kan volstaan de gewetens-
bezwaarde uit militaire dienst te 
ontslaan, of bij de weigering daarvan 
de rechter gevangenisstraf oplegt, 
hetzij een procedure, waarbij de 
rechter de mogelijkheid wordt 
gegeven tot een voorwaardelijke 
veroordeling met nader geformuleer-

de bijzondere voorwaarden, die 
vergelijkbaar zijn met die van de 
vervangende dienst voor erkende 
gewetensbezwaarden; 
dat bij de bepaling van de duur van 
de gevangenisstraf niet zozeer gelet 
dient te worden op de duur van de 
vervangende dienst als wel op de 
ernst van het delict in verhouding 
ook tot andere delicten; 

dat de tijdelijke maatregel betreffende 
uitstel van eerste oefening ten 
gunste van gedoopte Jehova's 
getuigen, gebaseerd op artikel 51 
van het Dienstplichtbesluit vervolgens 
dient te worden ingetrokken; 

verzoekt de regering, in deze geest te 
handelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6 (18934). 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over de 
moties volgende week te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklarin-
gen achteraf over de onderwerpen, 
waarover zojuist is gestemd. 

Archiefbeleid 

D 
De heer Van der Heijden (CDA): 
Voorzitter! Over de gewijzigde motie 
van de heer Dijkstal op stuk nr. 6 wil 
mijn fractie graag aangeven, dat zij 
slechts na aarzeling akkoord is 
gegaan met het dictum. Wij willen 
graag waarschuwen voor de inciden-
tele aanpak van plaatsingen in de 
zogenaamde baten-opleverende 
objecten, vooral ook omdat voorko-
men moet worden dat er nu een 
oplossing komt die in wezen leidt tot 
budgetvervuiling. 

Ook het CDA hecht echter aan een 
sociaal verantwoord beleid, vooral 
ten aanzien van de extern geplaatste 
WSW-ers. Dat hebben wij ook 
duidelijk gemaakt in het debat dat 
hier over de zogenaamde WAG-wet 
is gevoerd. De problematiek zal zeker 
nog verder aan de orde komen in de 
UCV die voorgenomen is op 26 april 
aanstaande. Dan zal wat nu als een 
topje van de ijsberg boven water 
steekt veel verder aan de orde 
komen. Dat alles leidt ons er nu toe. 

steun te geven aan de motie van de 
heer Dijkstal. 

Beleidsplan Emancipatie 

D 
De heer Janmaat: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb tegen de motie op 
stuk nr. 15 van mevrouw Dales 
gestemd inzake de bestrijding van 
seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes. Daaruit zou ten onrechte de 
conclusie kunnen worden getrokken 
dat dit probleem geen aandacht 
verdient of dat wij daar afwijzend 
tegenover staan. Dat is niet het 
geval. Als echter dit onderwerp onder 
de aandacht van het regeringsbeleid 
moet worden gebracht, zie ik niet 
goed waarom geweld tegen anderen 
dan vrouwen en meisjes - te denken 
valt aan homoseksuelen - daar niet 
onder valt. Om dat hier aan de orde 
te stellen, heb ik tegen deze motie 
gestemd. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Mijn fractie heeft lang 
nagedacht over de motie op stuk nr. 
7 van de leden Kraaijeveld-Wouters 
en Evenhuis-van Essen, maarzij heeft 
er toch het volgende probleem mee. 
Wij willen niet alleen geen sollicita-
tieplicht voor één van beide echtge-
noten of partners met name de 
vrouw, maar wij willen geen sollicita-
tieplicht voor beide partners. 

Desondanks steunen wij de 
plannen van mevrouw Kappeyne van 
de Coppello om vanaf 1990 ook te 
zorgen, dat meisjes op de arbeids-
markt even veel aan bod komen. Die 
twee zaken wringen in deze motie. 
Wij vinden de motie toch wat te 
verwarrend, omdat wij het gevoel 
hebben dat ze de plannen van de 
staatssecretaris wat substantiëler 
aantast dan alleen maar in het 
tweede oordeel is weergegeven. 

D 
Mevrouw Van Nieuwenhoven 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
stemverklaring handelt over de 
motie-Kraaijeveld-Wouters/Evenhuis 
van Essen op stuk nr. 7 (19 052). Als 
de motie van het CDA zou willen 
bewerkstelligen dat bij de stelselher 
ziening sociale zekerheid geen 
verdere afhankelijkheid van mensen 
ten opzichte van elkaar zou worden 
gecreëerd door het opleggen van 
plichten, dan zouden wij daarmee 
kunnen instemmen. 
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Van Nieuwenhoven 

Wij constateren echter, dat deze 
motie ervoor wil zorgen dat op één 
van de meest belangrijke onderdelen 
van het beleidsplan emancipatie 
geen verdere stappen kunnen 
worden genomen. De fractie van de 
Partij van de Arbeid wil juist dat er op 
het punt van de individuele rechten 
en plichten ook in de sociale zekerheid 
nadere voorstellen worden voorbe-
reid. Daarbij willen wij nog eens 
uitdrukkelijk stellen, dat eerst de 
rechten geregeld moeten worden 
voordat de plichten behoren te 
worden opgelegd. 

D 
Mevrouw Rempt-Halmmans de 
Jongh (VVD): Voorzitter! Mijn fractie 
heeft tegen de motie-Kraaijeveld-
Wouters/Evenhuis-van Essen op stuk 
nr. 7 gestemd, omdat een strikte 
uitvoering van deze motie zou 
betekenen dat de toeslagenwet tot in 
de eeuwigheid moet blijven bestaan. 
Wi j accepteren de toeslagenwet 
slechts als een overgangsmaatregel. 

Wij hebben ook tegen de motie-
Groenman op stuk nr. 9 gestemd. Op 
zichzelf vinden wij het een goede 
zaak als het hele emancipatiebeleid 
geïntegreerd beleid is, maar om dat 
nu onmiddellijk tot de zesde doelstel-
ling van het sociaal-economisch 
beleid te maken lijkt ons te veel, 
aangezien wij dan bijna alle onderde-
len de zesde, zevende, achtste of 
negende doelstelling van het 
sociaal-economisch beleid moeten 
maken. 

Wij hebben ook tegen de motie-
Schutte/Van der Vlies op stuk nr. 14 
gestemd, aangezien wij tevreden zijn 
over de wijze waarop de staatssecre-
taris de subsidieactiviteiten toetst 
alvorens zij subsidie verleent. 

Nota Woonconsument en 
Volkshuisvesting 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! De 
VVD-fractie heeft tegen de motie-De 
Pree op stuk nr. 6 gestemd omdat 
deze volstrekt overbodig is. De 
regering is immers al op velerlei 
wijzen bezig, de positie van kopers te 
verbeteren. 

- Wijziging van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet en de 
Spoorwegpensioenwet (19000 ) ; 

- Wijziging van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet en de 
Spoorwegpensioenwet met 
betrekking tot aanspraken van 
deelgerechtigden die de leeftijd 
van 25 jaar nog niet hebben 
bereikt (19308) ; 

- Wijziging van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet en de 
Spoorwegpensioenwet (Wet 
invoering franchisesysteem) 
(19309) . 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Aan de orde zijn 
enkele wetsvoorstellen die betrekking 
hebben op een wijziging van de 
Algemene burgerlijke pensioenwet. 
Tegenover mij zit de minister van 
Binnenlandse Zaken ad interim, de 
heer Korthals Altes. Toen wij op 18 
december 1985 ook een zestal 
wijzigingsvoorstellen behandelden, 
zat daar een andere minister. Het 
ware mij liever geweest, als dat 
vandaag ook nog zo zou zijn. Als een 
hommage aan de man, waarmee ik 
gedurende enkele jaren bijzonder 
prettig heb mogen samenwerken, 
heb ik vandaag een das van BiZa om 
die ik van hem persoonlijk gekregen 
heb. 

Wij zijn bezig, een kous te breien. 
Vandaag worden de laatste steken 
gebreid. Dit is niet onbelangrijk, want 
als het hielstuk of het teenstuk niet 
aanwezig is, is de kous niet af. Het 
gaat om belangrijke wetsvoorstellen, 
waarbij ik denk aan de verhoging van 
de toetredingsleeftijd tot 25 jaar, 
alsmede aan de invoering van het 
franchisestelsel. Deze wetsvoorstel-
len maken onderdeel uit van een 
pakket van maatregelen dat gericht is 
op het terugdringen van de collectieve 
uitgaven. 

Ik begin met wetsvoorstel 19 308. 
De bezuinigingsdoelstelling wordt 
niet geheel gehaald. Van de te 
dekken 900 min. blijkt nog steeds 
250 min. niet 'gecoverd' te zijn. Wij 
moeten de bewindsman daarop 
blijven aanspreken. Ik weet dat het 
kabinet naar oplossingen zoekt. Mijn 
vraag is derhalve of er enig zicht is, 
wanneer en in welke omvang die 

gevonden kunnen worden. Ik denk 
dat wij die zaak niet te lang voor ons 
uit moeten schuiven. 

Het voorstel om üe toetredingsleef-
tijd tot 25 jaar te verhogen, leidt tot 
een betere afstemming op soortgelijke 
regelingen in de particuliere sector 
en verdient uit dien hoofde zeker 
onze instemming. Beneden-25-jari-
gen betalen een solidariteitspremie 
van 1 % voor hun aanspraken in 
verband met invaliderings- en 
overlijdensrisico. Het CDA kan 
hiermee instemmen. Daarbij let ik 
vooral op de overeenstemming op dit 
punt met de centrales van overheids-
personeel. Uitgangspunt is, dat alle 
ambtenaren in beginsel een volledig 
pensioen moeten kunnen opbouwen. 

Daarom stem ik in met het streven 
van het kabinet om ook voor de 
UKW-ers een soortgelijke regeling te 
treffen als voor de FLO-ers, in casu 
een honderd-procentspensioenop-
bouw tijdens FL0- en UKW-periode. 
Wat de VUT betreft, verwijst de 
minister terecht naar het arbeidsvoor-
waardenoverleg voor 1986. Worden 
op dit punt al enige vorderingen 
gemaakt? 

Onze zorgen over de wenselijkheid 
van een vloer in de berekeningsbasis 
van het invaliditeitspensioen zijn 
weggenomen, nu blijkt dat ook het 
netto invaliditeitspensioen op basis 
van schaal 1 van het BBRA hoger ligt 
dan het bedrag van het netto 
minimumloon. Het wetsvoorstel is, 
voor zover ik heb kunnen constateren, 
niet in strijd met de Derde EG-richtlijn 
en wij zien er geen vormen van 
indirecte discriminatie in. Door de 
Emancipatieraad is onder meer 
aandacht gevraagd voor de vierde 
concept-EG-richtlijn. 

Ik heb begrepen dat nog niet 
vaststaat, of die concept-richtlijn 
ongewijzigd zal worden vastgesteld 
en het lijkt mij daarom niet verstandig, 
daarop vooruit te lopen. Wij wachten 
rustig de inhoud van die richtlijn af, 
waarna wij te zijner tijd zullen bezien, 
of bijstelling plaats moet vinden. 

Ik ga over naar wetsvoorstel 
19 300. Het franchisesysteem, 
waarvoor nu wordt gekozen, is niet 
alleen technisch beter, maar het 
geeft ook een grotere aansluiting op 
de marktsector, waardoor vergelijkin-
gen tussen beide sectoren eenvoudi-
ger worden en de overdracht van 
pensioenaanspraken vergemakkelijkt 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 
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Paulis 

wordt. Het laatste vinden wij erg 
belangrijk. Ik verwijs in het kort naar 
wetsvoorstel 19 362, ter mitigering 
van de gevolgen van de pensioen-
breuk. Wij zijn eindelijk met dit punt 
op de goede weg. 

De kern van het voorstel is, de 
inbouwregeling-AOW/AAW - die 
bedraagt thans 2% per dienstjaar en 
dus maximaal 80% - om te bouwen 
tot een franchisesysteem dat ertoe 
leidt dat bij een volledige diensttijd 
de AOW/AAW volledig - dat wil dus 
zeggen voor 100% - wordt verdiscon-
teerd in het ouderdomspensioen. 

Het uitgangspunt hierbij is de norm 
van 70% van het eindloon bij een 
volledige diensttijd van 40 jaar. De 
fractie van het CDA acht het van 
essentieel belang dat de in het 
verleden opgebouwde rechten 
volledig worden gewaarborgd. Dit is 
een voorwaarde om met hetwetsvoor-
stel te kunnen instemmen. In het 
wetsvoorstel staat dit met zo veel 
woorden. Wat ons betreft, behoeft 
dus niet meer hierover gedelibereerd 
te worden. 

Een zeer belangrijk punt is een 
goede en duidelijke voorlichting in 
begrijpelijke taal. Is men hier al mee 
gevorderd? Ik heb bij herhaling 
gemerkt dat wij in deze Kamer - wij 
zijn daar zelf ook een beetje debet 
aan - te veel maatregelen hebben 
genomen die in die zin onvoldoende 
waren voorbereid, dat zij niet werden 
overgebracht naar degenen die 
ermee te maken kregen. Wij moeten 
bij de behandeling van deze wetsvoor^ 
stellen proberen, dit te vermijden. 

De fractie van het CDA heeft met 
belangstelling kennis genomen van 
het vergelijkend overzicht van de 
tekst van de Algemene burgerlijke 
pensioenwet, zoals die thans luidt en 
de tekst, zoals die na de diverse 
wijzigingsvoorstellen komt te luiden. 
Te zijner tijd willen wij aan de hand 
hiervan nog eens bezien of er nog 
mogelijkheden zijn om de pensioen-
wetgeving te stroomlijnen en 
eventueel te vereenvoudigen. Uit de 
reactie van de minister heb ik 
begrepen dat die vereenvoudiging 
niet zo simpel is. Ik meen echter dat 
als alle rook is opgetrokken en als 
alle veranderingen verwerkt zijn er op 
dit punt nog iets te verdienen is, als 
wij het rustig kunnen bezien. 

Wat moeten wij met de opmerking 
dat het voorlopig advies van 5 
december 1985 zodanig duidelijk 
gebleken is, dat daaruit noch voor de 
Raad van toezicht, noch voor de 
minister de definitieve gevolgen voor 

de vaststelling van de pensioenbijdra 
ge op dit onderdeel kan worden 
afgeleid? Als ik dit vrij mag vertalen, 
lijkt het mij een opmerking in de trant 
van 'daar kan ik geen chocolade van 
maken'. Ik hoor graag nader van de 
minister hoe deze zaak in elkaar zit. 

Uitgangspunt bij de regelingen van 
de overheidspensioenen is het stelsel 
van diensttijd/eindloon, in onverbre-
kelijke samenhang met anti-cumulatie 
van het AOW-pensioen. Dat is een 
fundament waar deze regeling op 
gebouwd is. Ik ben het daarom eens 
met de optie voor een gedifferenti-
eerde franchise. Het verschil in 
draagkracht wordt door de belasting 
en door sociale zekerheidswetgeving 
aangebracht. 

Met betrekking tot de gelijkberech-
tiging van mannen en vrouwen in de 
AOW en de invoering van een 
inkomensafhankelijke toeslag, is er 
tot 1988 tijd hierop in te spelen. Dit 
geldt zowel voor de overheid als voor 
de wereld van de particuliere 
pensioenen. Is deze materie in de 
particuliere sector inmiddels nog niet 
in beweging gekomen? 

Ik heb waardering voor de bereid-
heid van de bewindsman te gelegener 
tijd ter zake overleg met de marktsec-
tor te voeren. Dit lijkt mij zeer 
verstandig. Maar er is één punt 
waarbij in de ogen van de fractie van 
het CDA geen langer uitstel wordt 
geduld. Ik doel hierbij op het weduw-
naarspensioen. In het verleden is hier 
al zeer veel over gesproken. Naar 
onze mening is thans de tijd van 
handelen aangebroken. Mede 
namens de fractie van het CDA zal 
collega Alders nader op dit punt 
ingaan. 

De fractie van het CDA heeft er 
goede nota van genomen dat de 
voorkeur om bij de vaststelling van 
het bruto-pensioenresultaat voor 
weduwen met recht op de lage 
uitkering, uit te gaan van de voorge-
stelde franchiseregeling met een 
toeslag ten behoeve van de over het 
pensioen verschuldigde premie 
AOW/AWW. Het resultaat is van 
overeenstemming ter zake van de 
centrales van overheidspersoneel. 
Om die reden zal de fractie van het 
CDA niet blijven aandringen op een 
toeslag van 20% van de lage AWW-
uitkering. 

Ik heb begrepen dat dit wetsvoorstel 
verder niet strijdig is met de derde 
richtlijn van de EG. Ten aanzien van 
de concept vierde EG-richtlijn kan ik 
volstaan met hetgeen ik over het 
vorige wetsvoorstel ter zake heb 
opgemerkt. 

D 
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De wijzigingen 
in de pensioenwetgeving zoals die in 
wetsvoorstel nr. 19 000 worden 
voorgesteld, kunnen op sympathie 
van de fractie van het CDA rekenen, 
zeker wat de intentie betreft. Met het 
wetsvoorstel wordt beoogd de 
pensioenaanspraken voor mensen 
die in deeltijd werken te verbeteren. 
Op dit moment constateren wij dat 
bij de invulling van de herverdeling 
van arbeid, deeltijdarbeid een steeds 
grotere plaats inneemt. 

Deeltijdarbeid past bovendien in 
een samenleving die ons voor ogen 
staat; een samenleving waarin 
mannen en vrouwen samen de taken 
binnens- en buitenshuis oppakken. 
Wil die verdeling van arbeid, afge-
stemd op de individuele behoefte, 
ook tot haar recht komen, dan 
moeten de knelpunten op het vlak 
van de rechtspositie die degene die 
in deeltijd werkt nu nog ervaart, 
weggenomen worden. 

Er zijn nog vele problemen in de 
sociale zekerheidssfeer. Wij hebben 
daarover verleden jaar een UCV 
gehad en wachten op de door de 
regering toegezegde oplossingen van 
de knelpunten terzake. Op het terrein 
van het weduwen- en wezenpensioen, 
waarover al jarenlang in dit huis een 
discussie wordt gevoerd, is mijn 
collega Paulis net ingegaan. 

Voor ik nu enkele opmerkingen ga 
maken over het wetsvoorstel zelf wil 
ik terugkomen op een zaak die wij in 
de schriftelijke verslaglegging 
hebben ingebracht en waarop wij 
naar de mening van mijn fractie 
onvoldoende antwoord hebben 
gekregen. Het betreft de kwestie van 
de flexibele pensionering. De 
CDA-fractie heeft de regering 
gevraagd, te komen met een nota 
van wijziging, waardoor het in elk 
geval nu al voor ambtenaren mogelijk 
zal worden om vrijwillig uit te treden 
in de leeftijd van 55 tot 65 jaar en 
waarbij bovendien de mogelijkheid 
zal worden geopend, desgewenst tot 
de leeftijd van 67 jaar door te 
werken. 

Bij het stellen van die vraag 
realiseerden wij ons als fractie zeer 
wel, dat aan het individueel en 
flexibel pensioneren problemen 
zitten. Wij stellen echter vast, dat er 
een grote verscheidenheid is aan 
uitkeringsregelingen voor uittreden 
uit het arbeidsproces maar dat er 
nauwelijks een goed instrumentarium 
is dat is toegesneden op de behoefte 
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om individueel en flexibel te kunnen 
pensioneren aan het einde van het 
arbeidsproces. Wij hebben weliswaar 
VUT-regelingen en regelingen voor 
het functioneel leeftijdsontslag, 
terwijl er in het bedrijfsleven enkele 
regelingen zijn die vanwege de 
zwaarte van bepaalde functies 
vervroegd pensioen mogelijk maken. 

Wil of moet men op dit moment 
eerder uit het arbeidsproces treden, 
dan kan dat alleen via een beroep op 
de werkloosheids-, arbeidsongeschikt-
heids- en/of bijstandsregelingen. 
Het werken boven de pensioengerech-
tigde leeftijd tot onze fixatie van 67 
jaar is zeker in het ambtelijk bestaan 
niet mogelijk. Ik moge ook verwijzen 
naar een artikelenreeks in het sociaal 
maandblad Arbeid, waarin prof. Van 
Kessel behartigenswaardige opmer-
kingen maakt over de individuele en 
flexibele pensionering. 

Individueel, flexibel pensioneren 
speelt onzes inziens niet alleen in op 
de behoefte van de pensioengerech-
tigde zelf, maar kan ook positieve 
effecten hebben voor de totale 
arbeidsverdeling. Wij groeien dus 
naar een situatie waarin beide 
partners geheel of gedeeltelijk in het 
arbeidsproces staan. Dat gegeven 
noodzaakt nu al tot het scheppen van 
voorwaarden in de wetgeving. De 
regering kondigt een globale studie 
voor het einde van het jaar aan. 
Eigenlijk gaat men onderzoeken: 

is er flexibele pensionering nodig; 
kunnen wij het aan; 
durven wij het als overheid aan, of 

moeten wij gaan wachten op de 
marktpartijen? 

In de wijze waarop de regering nu 
argumenteert zien wij wat te veel 
terughoudendheid. Wij willen als 
CDA-fractie dat op korte termijn, zo 
mogelijk voor 1 juni 1986, een studie 
wordt verricht naar flexibele pensio-
nering. Daarin moeten zijn opgeno-
men een overzicht van inkomenscon-
sequenties en budgettaire conse-
quenties, met daarnaast het tijdpad 
en de wijze van realisatie. Ik overweeg, 
afhankelijk van het antwoord, in 
tweede termijn te zamen met collega 
Leijnse een motie op dit punt in te 
dienen. 

Ik kom vervolgens te spreken over 
de wetswijziging zelf. In de schriftelij-
ke voorbereiding hebben wij aange-
geven dat, vanwege het feit dat de 
pensioenbijdrage, de inhouding, voor 
de deeltijders al sinds juni 1983 
steunt op het proportionaliteitsbegin-
sel, per gelijke datum ook de 
gewijzigde hogere bijdrage vertaald 

zal moeten worden in de pensioenaan 
spraken. Wij hebben moeten 
begrijpen, dat het geven van terug-
werkende kracht aan dit wetsvoorstel 
niet alleen op financiële maar ook op 
technische problemen stuit, de 
franchiseproblematiek. Wij leggen 
ons nu noodgedwongen neer bij de 
ingangsdatum 1 januari 1986. 

Met betrekking tot de wijze van 
invoering hebben de vaste Commissie 
voor Ambtenarenzaken van de zijde 
van de VNG berichten bereikt over 
het niet, of nog niet, kunnen voldoen 
aan de uitvoeringsmaatregelen in de 
salarisadministraties. De reactie die 
de regering daarop geeft, heeft ons 
niet geheel bevredigd, reden waarom 
wij te zamen met de PvdA een 
amendement hebben ingediend. De 
heer Leijnse zal het toelichten. 

Bij de behandeling van wetsvoorstel 
18 124 heb ik al geklaagd over de 
ingewikkeldheid van de materie, die 
zeker nog eens wordt versterkt door 
de vele nota's van wijzigingen die wij 
telkenmale ontvangen. Op de kritiek 
die wij op dat moment hadden, heeft 
de regering goed ingespeeld. Wij 
brengen haar daarvoor hulde. Wij 
zeggen dus dank voor het tekstverge-
lijkend overzicht dat wij nu van de 
regering mochten ontvangen. 

D 
De heer Leijnse (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verschijnsel deeltijd-
arbeid heeft in de afgelopen tien jaar 

een geweldige vlucht genomen. In 
Nederland werkte anno 1985 reeds 
een kwart van alle werknemers 
minder dan de gebruikelijke arbeids-
tijd. De overheid is als werkgeefster 
weliswaar ver bij dat getal achterge-
bleven, maar er bestaat, ook in dit 
Huis, brede eensgezindheid over de 
opvatting dat deeltijdwerk waar 
mogelijk bevorderd moet worden. In 
dit kader is het vanzelfsprekend dat 
ook de pensioenaanspraken van 
deeltijdwerkers bevredigend geregeld 
worden. Een niet onbelangrijk 
knelpunt in de rechtspositie zou 
daarmee opgeruimd kunnen worden. 

Vanuit dit gezichtspunt komt het 
wetsvoorstel 19 000 als geroepen. 
Het wijzigt immers de systematiek 
van de pensioenopbouw voor 
ambtenaren zodanig dat in deeltijd 
gewerkte dienstjaren naar rato 
doorwerken. Als uitvloeisel hiervan 
kan voor de pensioenberekening een 
eindloon gehanteerd worden dat 
gebaseerd is op het volle-functieloon. 
Een belangrijk obstakel voor deeltijd-
arbeid in het laatste deel van de 
beroepsloopbaan wordt hiermee 
weggenomen. Wie immers in de 
oude systematiek kort voor de 
pensionering in deeltijd ging werken 
verlaagde daarmee het eindloon voor 
de pensioenberekening aanzienlijk. 

Dit nu wordt in de nieuwe systema-
tiek vookomen, waardoor het 
pensioen een meer evenredig 
verband gaat vertonen met de 

De heer Leijnse (PvdA) 
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bijdrage die in alle jaren van de 
beroepsloopbaan, in volle tijd of in 
deeltijd, is geleverd. Het is nodig en 
nuttig dergelijke starheden, die 
voortvloeien uit de systematiek van 
de pensioenopbouw en die de keuze 
van het individuele arbeidspatroon 
beperken, te doorbreken. Dat geldt 
niet alleen voor het wetsvoorstel dat 
nu voor ons ligt, maar ook in meer 
algemene zin. In dat licht zien wij 
reikhalzend uit naar de aangekondigde 
studie over de flexibele pensionerings-
leeftijd en geleidelijke pensionering. 
Met vreugde heeft mijn fractie 
geconstateerd dat deze kwestie door 
de fractie van het CDA in de schrifte-
lijke voorbereiding en nu in het debat 
nadrukkelijk aan de orde is gesteld. Ik 
neem aan dat wij verder in het debat 
nog ampel de gelegenheid zullen 
krijgen daarop terug te komen. 

Een gevolg van de voor ons 
liggende wetswijziging zal zijn dat de 
deeltijdwerker in bepaalde gevallen 
netto een hoger pensioen kan 
genieten dan het laatst verdiende 
salaris. Wie bij voorbeeld 35 jaar in 
volledige dienstverband werkt en 
vervolgens nog vijf jaar halve dagen 
heeft in die periode zoveel pensioen-
rechten opgebouwd dat het netto-
pensioen waarschijnlijk het laatste 
netto-deeltijdsalaris zal overtreffen. 
Dat is geen onbedoeld neveneffect 
van het wetsvoorstel, maar eerder 
een zaak van eenvoudige rechtvaar-
digheid, gezien de totale beroepsloop-
baan van de betrokkene. 

In de schriftelijke voorbereiding is 
hierop van verschillende zijde 
gewezen. De regering is in dat 
verband gevraagd nog eens aan te 
geven dat het niet meer in het 
voornemen ligt een maximering van 
het pensioen, bij voorbeeld op 90% 
van het laatstgenoten netto-salaris in 
te voeren. Het antwoord van de 
regering hierop is niet volstrekt 
ondubbelzinnig. Het suggereert dat 
door verschillende leden gevraagd 
zou zijn om waarborgen tegen een 
'specifiek op deeltijdwerkers gericht 
pensioenmaximum'. 

In reactie daarop wil de regering 
wel toezeggen dat eventueel uit het 
voorliggende wetsvoorstel voortvloei-
ende hogere pensioenaanspraken op 
zich geen aanleiding zullen zijn tot 
invoering van een pensioenmaximum. 
Daar gaat het natuurlijk niet om. De 
vraag is of bij de invoering van een 
algemeen pensioenmaximum de uit 
dit wetsvoorstel in redelijkheid 
voortvloeiende hogere aanspraken 
beschermd zullen worden. Deze 

aanspraken hebben immers een relatie 
tot hogere pensioenbijdragen in het 
verleden. Zij kunnen dan ook als 
opgebouwde rechten worden 
beschouwd. 

Een algemeen pensioenmaximum 
uit anderen hoofde zou hierop 
normaliter geen inbreuk moeten 
maken. Ik zou het op prijs stellen, 
wanneer de minister op dit punt wat 
meer duidelijkheid verschafte dan in 
de schriftelijke antwoorden is 
gegeven, wel wetende, dat zekerhe-
den voor de eeuwigheid niet bestaan. 

Een van de meer opvallende 
onderdelen van het wetsvoorstel is 
de ingangsdatum. Deze is gesteld op 
1 januari 1986, met terugwerkende 
kracht. Het is de meeste fracties in 
dit Huis echter niet ontgaan, dat 
reeds op 1 juni 1983 een wijziging 
van het verhaalsbesluit is doorge-
voerd, die het evenredigheidsbeginsel 
aan de kant van de pensioenbijdrage 
realiseerde. Deze wijziging van de 
door de werkgever op de werknemer 
verhaalde pensioenpremie betekende 
voor vele deeltijdwerkers een 
aanzienlijke verlaging van het netto 
loon. Deze ingreep is steeds gerecht-
vaardigd met een verwijzing naar het 
evenredigheidsbeginsel: de deeltijd-
werker ging daardoor een per 
gewerkt uur even hoge pensioenbij-
drage betalen als de voltijdwerker. 

Er is in deze regeling een opmerke-
lijke gelijkenis met de rechtvaardi-
gingsgrond voor het onderhavige 
wetsvoorstel. Waar in 1983 de 
evenredigheid van de pensioenbijdra-
ge is gerealiseerd, wordt nu de 
evenredigheid van het pensioenrecht 
voorgesteld. Anders gezegd: de 
deeltijdwerker krijgt nu eerst de 
pensioenrechten waarvoor hij - of 
beter gezegd: zij, want de meeste 
deeltijdwerkers zijn vrouwen - al 
sinds 1983 betaalt. 

In de schriftelijke voorbereiding 
heeft de regering zich nogal gemak-
kelijk van dat probleempje afgemaakt 
door erop te wijzen, dat formeel geen 
verband bestaat tussen de op de 
werknemer verhaalde pensioenbijdra-
ge en de pensioenrechten. De 
werkgever betaalt immers een 
totaalpremie aan het fonds en 
verhaalt daarvan een deel, volgens 
een bepaalde formule, op de werkne-
mer. Er is dus in formele zin geen 
sprake van een individueel toereken 
bare pensioenbijdrage. Dit zal 
ongetwijfeld waar zijn, maar gaat 
natuurlijk aan het wezenlijk probleem 
voorbij. Dat is: krijgen de deeltijdwer-
kers ingaande 1 juni 1983 pensioen-
rechten naar rato van de door hen 
geleverde hogere bijdrage of niet? 

In haar schriftelijke antwoorden 
geeft de regering aan, dat per 1 juni 
1983 niet de pensioenbijdrage van 
de overheidswerkgever aan het ABP 
is gewijzigd, maar uitsluitend het 
verhaal op de werknemer. De 
conclusie ligt dan voor de hand, dat 
de overheid de afgelopen tweeënhalf 
jaar een aanzienlijk bedrag heeft 
overgehouden aan de pensioenbijdra-
ge van de deeltijdwerkers. Genoemd 
wordt een bedrag van 90 min., dat 
klaarblijkelijk in de overheidskas, de 
algemene middelen is verdwenen. Bij 
terugwerking tot 1 juni 1983 van dat 
gedeelte van de voorgestelde 
wetswijziging, dat betrekking heeft 
op dienstjarenopbouw en eindloon 
- de kern van het wetsontwerp - zou 
dit bedrag van 90 min. weer op tafel 
moeten komen. 

Het spreekt vanzelf, dat deze 
ingangsdatum niet behoort te gelden 
voor het gedeelte van de wetswijzi-
ging, dat niet tot de kern behoort en 
betrekking heeft op de overgang naar 
een franchisesysteem voor het 
AOW-gedeelte. Ik zou op dit punt 
graag de visie van de minister willen 
vernemen, omdat ik overweeg een 
amendement van bovengenoemde 
strekking aan de Kamer voor te 
leggen. 

Ten slotte wil ik kort nog iets 
opmerken over de procedurele 
uitwerking van de voorgestelde 
wijzigingen. In artikel IV van het 
wetsvoorstel, handelend over artikel 
C2, derde lid van de ABP-wet, wordt 
aangegeven, dat de directie van het 
fonds de betrokken werkgevers kan 
opleggen om met ingang van een 
bepaalde datum opgave te verstrek-
ken van de benodigde gegevens. Na 
enige druk vanuit de Kamer en ook 
van de zijde van de Vereniging van 
Nederlandse gemeenten is hieraan 
toegevoegd, dat zulks 'na overleg' 
met de betrokken organen zou 
geschieden. Hiermee is echter een 
ongewenste eenzijdigheid in het 
verkeer van het ABP met bedoelde 
organen niet weggenomen. 

'Na overleg' betekent in laatste 
instantie toch eenzijdige vaststelling 
van de datum, waarop men bepaalde 
gegevens beschikbaar moet hebben. 
Eerst wanneer gesproken zou worden 
over 'in overleg', is voldoende 
gewaarborgd, dat een besluit op 
wederzijdse goedkeuring zal zijn 
gebaseerd. In het goede verkeer 
tussen ambtelijke organisaties lijkt 
dat noodzakelijk. Het lijkt dan ook 
noodzakelijk, een wijziging van artikel 
IV, onderdeel A in deze zin te 
overwegen. Mevrouw Oomen en ik 
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hebben de Kamer een daartoe 
strekkend amendement voorgelegd. 

D 
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin met de ontwerp-
Wet invoering franchisesysteem 
(1 9 309). De koppeling van het weer 
zelf betalen van de premies AOW/ 
AWW met de dienovereenkomstige 
verhoging van de salarissen en het 
rekening houden met die verhoging 
bij de berekening van het pensioen is 
verdedigbaar. Het is wat moeilijker 
geworden toen het kabinet de 
voorstellen die voortvloeien uit de 
aanbevelingen van de Commissie 
pensioenproblematiek van het 
karakter dat de commissie eraan had 
gegeven ontdeed. De commissie 
stelde voor, de hele operatie zowel 
budgettair als inkomensneutraal te 
laten verlopen. Dat gold voor de 
gehele AOW-operatie. 

Bekijken wij de voorstellen, dan 
moeten wij wel tot de verzuchting 
komen dat de technische ingewikkeld-

heid van het onderhavige wets-
ontwerp velen van ons ertoe zou 
moeten brengen, dit soort zaken in 
de toekomst over te laten aan de 
organen van het ABP zelve. Het zijn 
typisch zaken die betrekking hebben 
op een pensioenreglement, waarbij 
de hoofdlijnen, als je ervan uitgaat 
dat er een Algemene burgelijke 
pensioenwet moet zijn, hier kunnen 
worden behandeld, maar de uitwer-
king kan worden gedelegeerd aan de 
organen van het ABP zelve. In de 
huidige structuur kan worden 
gedacht aan de raad van toezicht. Ik 
merk het vooraf maar even op. 

Wil je de voorstellen beoordelen, 
dan moet je ze plaatsen in het totaal 
van het arbeidsvoorwaardenpakket. 
De voorstellen van de Commissie 
pensioenproblematiek betroffen een 
budgettair en inkomensneutrale 
operatie. De ambtenaar gaat weer 
zelf premie AOW-AWW betalen. Hij 
ontvangt hiervoor een compensatie 
die tot het pensioen gevende salaris 
gaat behoren. Je kunt dan kiezen uit 
twee modellen. In het bruto-netto-tra-

ject worden overigens zodanige 
wijzigingen aangebracht, dat er in de 
hoogte van het netto salaris geen 
verandering komt. 

Vanuit de invalshoek, dat het 
wenselijk is tot een beteren vergelijk-
baarheid met de overige sectoren 
van de maatschappij te komen, zijn 
de voorstellen te verdedigen. 
Doordat echter het inkomens- en 
budgettair neutrale karakter is 
vervallen, kan de beoordeling van het 
onderhavige voorstel alleen plaatsvin-
den in het kader van het totale 
arbeidsvoorwaardenbeleid. 

De bezuinigingen op de arbeids-
voorwaarden zijn geen resultaat van 
onderhandelingen met de centrales 
van overheidspersoneel op basis van 
gelijkwaardigheid, maar op basis van 
een dictaat. Het bedrag staat van 
tevoren vast. De centrales mogen 
meepraten over de invulling. 
Dat is op zichzelf al voldoende reden 
om een negatief oordeel te vellen 
over dit soort voorstellen. Het 
voorstel kan namelijk niet geïsoleerd 
worden beschouwd. 

De heer Alders (PvdA) 
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Laten wij bezuinigingen in de 
afgelopen periode eens de reveu 
laten passeren: in 1983 f 2900 min., 
in 1 984 f 3020 min., in 1 985 f 2500 
min. en in 1986 f 2000 min. Daarover 
hebben wij het als wij het hebben 
over het arbeidsvoorwaardenpakket 
voor ambtenaren en trendvolgers. 

Als wij het voorstel plaatsen in het 
kader waarin het thuishoort, moeten 
wij in koopkracht uitgedrukt de 
verschillen weergeven. Wij kunnen 
vaststellen dat de werkgevers bij de 
overheid aanzienlijk zijn achtergeble-
ven bij de werknemers in het 
bedrijfsleven. Ter illustratie: het 
minimumniveau is 6,2% in koopkracht 
achtergebleven bij de marktsector, 
het modale niveau 6,5%, twee keer 
modaal 6,3% en, dit ten behoeve van 
de heer Nijhuis, vier keer modaal 
5,4%. In dat kader moeten alle 
voorstellen worden beoordeeld. 

Het bezien van het beleid van het 
kabinet in die totale context leidt tot 
de conclusie, dat het personeelsbeleid 
van de overheid niet meer voldoet 
aan de toetsingscriteria: het waarbor-
gen van kwantitatief en kwalitatief 
voldoende personeel, het waarborgen 
van redelijke inkomensverhoudingen 
zowel binnen de collectieve sector 
als ten opzichte van de particuliere 
sector en het vermijden van een ad 
hoc beleid in die zin, dat de loonont-
wikkeling binnen de collectieve 
sector geen sluitpost van de jaarlijkse 
begroting mag vormen. 

Daar het pensioenstelsel gebaseerd 
is op de welvaartvastheid, werken de 
mutaties in de arbeidsvoorwaarden 
rechtstreeks door in de pensioenen 
In het geheel van de arbeidsvoorwaar-
den is er dan ook geen rechtvaardiging 
voor de onderhavige voorstellen, 
want die voorstellen leiden in de 
meeste gevallen tot een verslechte-
ring van het pensioenresultaat. 

Die verslechtering moet geteld 
worden bij de verslechteringen die 
rechtstreeks voortvloeien uit het 
arbeidsvoorwaardenbeleid. Het feit, 
dat de verslechtering eerst op termijn 
in volle omvang optreedt, is voor de 
beoordeling niet relevant daar het 
hier gaat om uitgesteld loon. 

Ik kijk even naar de inkomenseffect 
ten van de onderhavige wetsvoorsteL 
len en stel vast, dat die effecten met 
name optreden voor de laagste 
inkomens. Allereerst schaal 1 met 
een maximum van 30.453 gulden, 
inkomensachteruitgang van 6,7%, 
1405 gulden pensioenresultaat. 
Vervolgens schaal 4 met een 
maximum van 38.185 gulden, 

achteruitgang 7,5%. Schaal 9 heeft 
als maximum 60.691 gulden, 
achteruitgang 0,2%. Schaal 12 kent 
als maximum 88.416 gulden en - je 
raadt het al - de mensen in deze 
schaal gaan erop vooruit! 

Dus als je de voorstellen in het 
totale kader bekijkt, en ook als je ze 
op zich bekijkt, moet je tot de 
conclusie komen dat het arbeidsvoor-
waardenbeleid een negatieve 
uitwerking heeft gehad voor de 
onderkant van het loongebouw. Via 
de welvaartsvastheid werkt dat direct 
door in de pensioenen. Daarenboven 
wordt nog een extra tik uitgedeeld 
aan degenen, die verhoudingsgewijs 
toch al de minste aanspraak op 
pensioen hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Die twee 
zaken moeten haast wel leiden tot 
een negatief oordeel over deze 
voorstellen. Mijn fractie overweegt 
een amendement in te dienen met 
betrekking tot de inkomensgrenzen 
waarbinnen een hoger pensioentarief 
geldt. Wij willen nagaan of het 
mogelijk is de negatieve effecten 
voor bepaalde categorieën ietwat te 
verminderen. 

De heer Paulis (CDA): Wat de 
heer Alders vertelt is niet onjuist. 
Maar als je uitgaat van 20% nominaal 
voor iedereen, werkt dat natuurlijk 
verschillend uit. Dat had de heer 
Alders ook kunnen zeggen. Hij heeft 
echter weer zijn bekende verhaal 
afgestoken in de zin van: Er deugt 
helemaal niets van. Maar hoe 
benadert de heer Alders dit probleem 
precies zonder almaar 'nee' te 
zeggen? Het moet natuurlijk wel 
betaalbaar blijven. Waar haalt de 
heer Alders het geld vandaan? 

De heer Alders (PvdA): het wordt 
nu een herhaling van zetten, maar 
deze minister kan het dan ook nog 
eens meemaken. Wij zijn snel 
uitgepraat als wij de voorstellen stuk 
voor stuk beoordelen. Ik kijk daarom 
naar het totale arbeidsvoorwaarden-
beleid, zoals dat is ingebed in het 
totale sociaal-economische beleid. 
Mijn fractie heeft diverse malen 
precies aangegeven op welke punten 
het een ander beleid zou voeren. 
Sommigen hebben gezegd: Dat is 
weliswaar een alternatief, maar dat 
willen wij niet omdat wij andere 
uitgangspunten hanteren. Daar heb 
ik waardering voor. Anderen hebben 
gezegd, dat het lariekoek was. 

De PvdA heeft echter telkenmale 
zichtbaar gemaakt op welke andere 
manier de arbeidsvoorwaarden in de 
collectieve sector kunnen worden 
ingevuld. Bovendien moet de heer 

Paulis met mij vaststellen dat de 
onderhavige voorstellen niet het 
resultaat zijn van onderhandelingen, 
maar van een dictaat! 

De heer Paulis (CDA): Dat klinkt 
natuurlijk mooi, maar het is baarlijke 
nonsens. In deze Kamer is op een 
gegeven ogenblik door politieke 
verantwoordelijkheden besloten 
welke bezuinigingen zouden worden 
doorgevoerd. Dat heeft onder andere 
zijn vertaling in deze voorstellen 
gevonden. Een en andermaal is 
betoogd, dat over de invulling 
daarvan een open en reëel overleg 
mogelijk was. Die systematiek 
kennen wij nu eenmaal en ik heb niet 
de indruk dat de Kamer van plan is, 
afstand te gaan doen van haar 
budgetrecht. 

De heer Alders moet dan niet 
spreken overeen 'dictaat'. De Kamer 
is verantwoordelijk en de invulling 
van haar beslissing heeft in goed 
overleg plaatsgevonden. Zoeven ben 
ik nog vergeten mijn waardering uit 
te spreken voor de centrales van 
overheidspersoneel voor hun 
constructieve opstelling in deze 
bepaald niet gemakkelijke situatie. 

De heer Alders (PvdA): Ik wil 
beginnen met het laatste. Je bindt 
iemand aan handen en voeten en 
vervolgens zeg je: wij gaan eens 
praten over de manier waarop wij 
een aantal zaken gaan regelen. Je 
kunt dan kiezen. Je kunt binnen die 
gegeven omstandigheden bekijken 
hoe je daar het beste van kunt 
maken, onder vermelding dat je je 
verzet tegen wat er gebeurt. Wat 
deden de centrales van overheids-
personeel? 

Zij meldden aan deze Kamer dat zij 
er ernstige bezwaren tegen hadden 
dat deze regering had vastgesteld 
dat er f2 ,5 miljard werd bezuinigd op 
de arbeidsvoorwaarden. Onder die 
kanttekening meldden zij vervolgens 
dat zij binnen dat gegeven, dat zij 
dus moesten afwijzen, moesten 
onderhandelen met de minister van 
Binnenlandse Zaken. De heer Paulis 
vergeet voortdurend dat de centrales 
tijdens die onderhandelingen 
bezwaar aantekenden tegen het te 
bezuinigen bedrag. 

De heer Paulis zei: geen dictaat. 
Nu wordt de naam van de mogelijk 
nieuwe ministervan Binnenlandse 
Zaken al gefluisterd. Laat ik deze man 
citeren. Hij was toen minister van 
Binnenlandse Zaken. Dezelfde 
vraagstelling werd in de Kamer 
behandeld. Toen interrumpeerde het 
toenmalige Kamerlid Bakker, die zich 
het volgende vroeg. 
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Indien de rijksbegroting is vastge-
steld, waarna onderhandelingen 
plaatsvinden tussen de minister van 
Binnenlandse Zaken als werkgever en 
de centrales voor overheidspersoneel 
namens de gemeenten en zij komen 
tot afspraken die tot overschrijding 
van het vastgestelde budget leiden, 
is dan niet de minister van Binnen-
landse Zaken verplicht, een nota van 
wijziging in te dienen op de begroting? 
Met andere woorden: het budgetrecht 
telt niet alleen op die ene dag, maar 
gedurende het gehele jaar. 

De toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken, de heer Wiegel, 
zei dat hij het met niemand eens was 
in de Kamer, behalve met de heer 
Bakker. Het moment waarop wij hier 
de Miljoenennota behandelen en met 
elkaar het budget vaststellen, is op 
zich zelf niet bepalend. De minister 
van Binnenlandse Zaken als werkgever 
onderhandelt met de werknemers. 
Als die tot een ander resultaat komt, 
neemt hij daarvoor zijn verantwoorde-
lijkheid. En dan is de Kamer weer aan 
het woord, ledere keer wordt dit 
weggepoetst. De ongelijkheid wordt 
benadrukt. Met elkaar is een bedrag 
van f 3 miljard vastgesteld, waarbin-
nen naar oplossingen mocht worden 
gezocht. Het dictaat zit in het 
bedrag! Over de invulling is nog een 
beetje gestoeid. 

De heer Paulis (CDA): Het is een 
hypothetische kwestie. Het is 
inderdaad theoretisch mogelijk dat 
de minister, na vaststelling van het 
budget door de Kamer, optreedt als 
werkgever en tot een ander resultaat 
komt. Dan heeft hij dat inderdaad 
hier te melden en de politieke 
consequenties daarvan te aanvaar-
den. Zo is het inderdaad volgens het 
boekje, maar het leven is wel eens 
sterker dan de leer! 

De heer Alders (PvdA): Ja, mijn 
leven ziet er anders uit. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom bij 
het franchisesysteem en het ouder-
domspensioen. De fractie van de 
PvdA kan in de huidige situatie de 
regering volgen daar waar het gaat 
om de keuze voor een gedifferen-
tieerde franchise. Het betreft hier 
uitdrukkelijk een instemming op dit 
moment. Met instemming citeer ik 
dan ook datgene wat in de paragraaf 
over de gedifferentieerde franchise 
wordt gemeld: 'In ieder geval leidt 
gedurende drie jaren de inwerkingtre-
ding van de gewijzigde AOW niet tot 
verhoging van aanspraken, rechten 
en verplichtingen, zoals die voor 

degenen die betrokken zijn bij een 
pensioenregeling luiden voor die 
wetswijziging'. Dat betekent dat je in 
de huidige situatie, als je overgaat 
van een inbouw- naar een franchise-
systeem, in principe aansluiting zoekt 
bij het gedifferentieerde stelsel dat 
ook al in de inbouw verwerkt is. Het 
betekent niet dat daarmee een keuze 
is gemaakt voor de lange termijn. 

Feitelijk moeten wij in de komende 
tijd een zeer fundamentele discussie 
voeren over de vraag hoe de franchise 
moet worden gehanteerd. Moet je 
dan uitgaan van de lijn van de 
volstrekte verzelfstandiging en 
individualisering? Dit moet dan 
onherroepelijk leiden tot een gelijke 
franchise voor iedereen, gebaseerd 
op het individuele percentage. In de 
huidige situatie leidt dat tot 70%. 

Er kan in dat kader nog de heel 
andere vraag aan de orde komen, of 
het een juist uitgangspunt is om de 
franchise op de AOW te baseren. 
Kortom, dat is ook aan de orde in de 
komende discussie. Met het feit dat 
er van een inbouw naar een franchise 
wordt overgegaan onder gelijktijdige 
vermelding dat de zaak in de komende 
jaren weer ter discussie staat, kan 
men weliswaar instemmen, maar 
daarmee behoeft men een discussie 
niet uit de weg te gaan. 

Tegen deze achtergrond verbaas ik 
mij over de bepaling die in artikel V 
van het wetsontwerp is opgenomen. 
Toen wij de gelijke behandeling in de 
AOW in de ABP-wet vertaalden, 
werd een amendement ingediend 
met als strekking dat aansluiting 
moest worden gezocht bij datgene 
wat ook voor de marktsector gold. Er 
moest een overgangstermijn van drie 
jaar komen, opdat in die tijd kon 
worden gezocht naar nieuwe wegen 
om aansluiting te zoeken bij de 
gevolgen van de wetgeving inzake 
gelijke behandeling. 

Zelfs wanneer die termijn van drie 
jaar met name betrekking heeft op de 
inkomensafhankelijke toeslag, dan 
moet nog worden geconstateerd, dat 
deze kwestie niet wordt opgelost in 
de onderhavige wet. Met het oog op 
de motivatie voor het desbetreffende 
amendement op de wet van 25 april 
1985, kunnen die bepalingen niet 
vervallen in deze wet. Immers, in 
deze wet wordt ter zake geen 
regeling getroffen. 

In het onderhavige wetsontwerp 
wordt gekozen voor een verslechte^ 
ring van de positie van de gehuwde 
vrouw. Op het ogenblik geldt voor de 
gehuwde vrouw de ongehuwdenfran-
chise van 70%. Nu wordt voorgesteld, 

voor de gehuwde vrouw een franchise 
te hanteren die gelijk is aan die voor 
de gehuwde man, en wel van 100%. 
Op zichzelf lijkt dat logisch, maar dat 
zou alleen het geval zijn, wanneer de 
pakketten van pensioenaanspraken in 
de volle breedte voor alle partijen 
gelijk waren. Vastgesteld moet 
worden, dat dit niet zo is. 

Waar aan de pensioenrechten van 
de gehuwde man het weduwenpensi-
oen gekoppeld is, is er van het 
omgekeerde geen sprake: aan de 
pensioenrechten van de gehuwde 
vrouw is geen weduwnaarspensioen 
gekoppeld. Je kunt het lijntje iets 
doortrekken: de ongehuwd 
samenwonenden worden mogelijk 
behandeld als de gehuwden. Ook op 
dat punt blijft er een verschil in de 
wetgeving. Zij worden wat de 
franchise betreft namelijk wel gelijk 
behandeld, maar niet aangaande de 
rechten. 

Daarbij komt in brede zin de 
volgende vraag, die wij in de komende 
jaren ook moeten beantwoorden: hoe 
moet een nabestaandenpensioen zijn 
opgebouwd? Moet dat gekoppeld 
worden aan de eerste stelling die ik 
zojuist naar voren heb gebracht, dat 
de discussie moet gaan over de 
vraag, of er niet moet worden 
gestreefd naar een volstrekt individu-
eel stelsel dat zowel voor het 
hoofdpensioen als het nabestaanden-
pensioen moet gelden? 

Gesteld wordt dat de nu aan de 
orde zijnde wijzigingen niet mogen 
leiden tot verhoging van aanspraken, 
verhoging van rechten en verhoging 
van verplichtingen. Geldt dit ook niet 
a contrario? Moet in de overgangster-
mijn dus niet ook precies het 
tegenovergestelde gebeuren, als je 
tussen de derde en vierde richtlijn in 
op zoek bent naar een oplossing op 
alle onderdelen van de gelijke 
behandeling? Binnen de huidige 
systematiek zou hetgeen is voorge-
steld nog te verdedigen zijn, als de 
pakketten gelijk waren. Dat is echter 
niet zo. 

Waar ongelijkheid heerst, kan toch 
niet gelijke behandeling worden 
gepreekt voor een onderdeel onder 
voorbijgaan aan andere zaken? Het is 
opvallend dat in de stukken het 
advies van de Emancipatieraad 
slechts één keer met instemming 
wordt geciteerd: het nabestaanden 
pensioen valt buiten de derde 
richtlijn. Het is ook opvallend dat het 
citaat, natuurlijk weer, niet volledig 
is. De Emancipatieraad adviseert de 
regering namelijk om de onderdelen 
ouderdoms- en invaliditeitspensioen 
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èn het onderdeel nabestaandenpen-
sioen in de ABP-wet alsnog - let wel! 
- expliciet te toetsen aan de boven-
genoemde internationale regelgeving 
inzake gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen. 

Een ander citaat: bij de toetsing 
van de ABP-wet aan de derde 
EG-richtlijn dient naar de mening van 
de raad tevens te worden gelet op de 
inhoud van de voorgestelde richtlijn 
beroepsregelingen, in het bijzonder 
op artikel 6, dat een aantal specifieke 
vormen van verboden discriminatie 
noemt. Maar het mag als bekend 
worden verondersteld dat die vierde 
dan wel zesde richtlijn betrekking 
heeft op het nabestaandenpensioen. 
Nogmaals, dit zijn toch opvallende 
zaken. 

De PvdA is van mening dat voor de 
gehuwde vrouw de ongehuwdenfran-
chise moet worden toegepast. Deze 
bevoorrechte regeling dient te 
worden herzien op het moment dat 
overigens de rechten gelijk worden 
gesteld. In deze zin zal ik tijdens deze 
behandeling een amendement 
indienen. 

Van de zijde van de Kamer is reeds 
gedurende zeer lange tijd benadrukt 
dat er gelijkschakeling moet komen 
tussen het weduwen- en het weduw-
naarspensioen. Dit is gaande de 
discussie meer en meer in het kader 
komen te staan van een breder 
nabestaandenpensioen, zeker als het 
gaat om het gelijk behandelen van 
huwelijkssamenlevingsverbanden en 
ongehuwd samenwonenden. In deze 
zin is het opmerkelijk dat vele 
beroepen van de Kamer op de 
regering nooit echt zijn gehonoreerd, 
zelfs niet als de Kamer zeer voorzichtig 
was en vroeg om een studie, te 
verrichten door het ABP, om de 
kosten eens in beeld te brengen. Wij 
hebben deze nooit mogen zien. 

In aansluiting op datgene wat de 
heer Paulis heeft gezegd, meen ik dat 
de Kamer duidelijkheid moet bieden. 
Wij moeten elkaar echter een kans 
geven. In het kader van de voorstellen 
van de commissie OOW en overigens 
van de goede verhoudingen tussen 
de Kamer en de regering is het niet 
de gewoonte, in eerste termijn al 
moties in te dienen. Ik houd mij 
hieraan en vraag de minister expliciet 
mede namens de heer Paulis, 
wetende dat er een motie in de lucht 
hangt, of de regering voornemens is, 
op zeer korte termijn een weduwnaars-
pensioen in het kader van een 
nabestaandenpensioen in te voeren. 

Als wij het over de korte termijn 
hebben en het jaargangenstelsel 
aanhouden, zou het op 1 januari 
1987 een feit moeten zijn. Het 
antwoord van de regering hierop zal 
duidelijk maken of een uitspraak van 
de Kamer nodig is of niet. 

De fractie van de PvdA stemt in 
met de regelingen die zijn getroffen 
om de niet bedoelde effecten voor 
invaliden en weduwen te mitigeren. 
Helderheid willen wij verkrijgen over 
de kosten die hiermee zijn gemoeid 
en over de wijze waarop deze worden 
opgevangen. In stuk 18 600, nr. 30, 
wordt gemeld dat bij de genoemde 
uitkomsten geen rekening is gehou-
den met kosten die voortvloeien uit 
verdubbeling van het leerlingwezen 
bij de overheid en overige opleidings-
kosten, noch met extra uitgaven die 
zijn gemoeid met een verzachting 
van effecten van maatregelen in de 
sfeer van de invaliditeits- en wedu-
wenpensioenen. 

In de nu gepresenteerde cijfers in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is nergens aan te treffen 
de post kosten verbonden aan het 
mitigeren van deze effecten. Ik stel 
het daarom op prijs, te vernemen op 
welke wijze de voetnoot haar 
vertaling in de werkelijke cijfers heeft 
gekregen. Er wordt in de stukken die 
wij nu hebben ontvangen, gesugge-
reerd dat er alleen voordelen zijn en 
dus geen nadelen. 

In dit kader kan de minister er 
misschien ook opheldering over 
verschaffen dat de verlaging van de 
invaliditeitspensioenen aanvankelijk 
werd geraamd op structureel 160 
miljoen gulden en dat uit de nieuwe 
cijfers die nu zijn gepresenteerd, 
blijkt dat de opbrengst het dubbele 
bedraagt. Misschien kan worden 
aangegeven of er sprake is van een 
onbedoeld negatief effect waarvoor 
mitigering nodig is. 

De fractie van de PvdA heeft 
bedenkingen tegen de voorstellen, 
gelet op de samenhang met de 
overige arbeidsvoorwaarden, de 
negatieve effecten vooral voor lage 
inkomenscategorieën en de indruk 
die wordt gewekt dat gelijke behan 
deling het uitgangspunt is, terwijl 
ongelijkheden voor gehuwde 
vrouwen en ongehuwd samenwonen-
den niet worden gecorrigeerd. 

De fractie van de PvdA nodigt, 
samen met die van het CDA, naar ik 
heb begrepen, de regering ertoe uit, 
nadere mededelingen te doen over 
het weduwnaars- en nabestaanden 
pensioen. Indien op dit punt gelijke 
behandeling wordt ingevoerd, kan 

ook overigens uitvoering worden 
gegeven aan gelijke franchise in 
gelijke gevallen. 

Ziekte van mijn fractiegenoot de 
heer Frans Moor brengt mij ertoe, 
ook over het wetsontwerp 1 9 308 
het woord te voeren. Dit wetsontwerp 
heeft betrekking op het stellen van de 
intredeleeftijd in het ABP op 25 jaar, 
voortvloeiende uit eerdere afspraken 
en studies en uit instemming van de 
vakcentrales op dit punt. Wij zijn 
hiermee gekomen aan een van de 
belangrijkste bestanddelen van de 
invulling van de zogenaamde 900 
miljoen gulden. De desbetreffende 
motie van de heer Lubbers, indertijd 
fractievoorzitter van het CDA, wordt 
hiermee voor een deel uitgevoerd. 

Een deel van de bezuinigingen is al 
gerealiseerd in het kader van 
wetsvoorstel 18 1 24. Er rest echter 
nog een staartje. De discussie 
daarover hebben wij onlangs 
gevoerd. 

Op zich zelf lijkt het dus zeer 
aannemelijk, in te stemmen met de 
voorstellen om de intredeleeftijd op 
25 jaar te stellen. Omdat de pensi-
oenleeftijd vooralsnog op 65 jaar is 
gesteld, correspondeert dit met een 
pensioenopbouw van veertig jaar. 

Voor FLO en UKW zullen wij 
waarschijnlijk wel tot een oplossing 
komen. Dat is ook terecht. 

In het kader van deze uitkeringen 
blijft er echter nog een vraag over en 
die betreft de VUT. Ik heb sterk de 
indruk dat de regering al te gemakke-
lijk over dit punt heen loopt. Zij stelt 
dat de VUT een vrijwillige regeling is. 
Dat is juist. Laten wij echter wel 
bekijken hoe de VUT op dit moment 
wordt toegepast; wat daarvan 
precies het karakter is geworden. 

Gebruikmaking van de VUT-rege-
ling wordt in het kader van een veel 
breder sociaal-economisch beleid in 
werkgelegenheidsbeleid aangemoe-
digd. Het is niet onbekend, dat er 
vaak druk op de mensen wordt 
uitgeoefend om van de VUT-regeling 
gebruik te maken en op die manier 
plaats te maken voor jongeren. Dat 
betekent dus, dat men geen veertig 
dienstjaren kan verzamelen. Dan rijst 
toch de vraag of het geen overweging 
verdient daarvoor alsnog een 
regeling te treffen. 

Gaande de discussie over de 
herziening van de VUT-regeling en 
het op 'horizon zetten' van de VUT in 
het kader van de VUT nota kan de 
vraag aan de orde komen of, als het 
karakter van de VUT-regeling weer 
wordt zoals oorspronkelijk bedoeld 
was, daarmee dan deze bepaling 
weer expliciet zou moeten vervallen. 
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Het is op dit moment nog een open 
vraag. Ik heb daarover ook nog geen 
afgerond oordeel. 

De heer Paulis (CDA): De heer 
Alders zal het toch met mij eens zijn, 
dat deze zaak primair besproken 
dient te worden in het kader van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid? 

De heer Alders (PvdA): Dat is juist. 
Het gaat hier ook om de intentie 
waarmee dat overleg gevoerd wordt. 
Het is natuurlijk wel wat waard als nu 
de afspraak gemaakt zou worden, dat 
in het kader van het arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1986 aandacht aan deze 
zaak besteed zal worden vanuit de 
positieve intentie, een oplossing te 
vinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is een 
tweede categorie waaraan expliciet 
aandacht besteed moet worden: de 
vrouwen. Er zijn tal van situaties 
waarin vrouwen hun maatschappelijke 
carrière onderbreken omdat zij 
ervoor kiezen, kinderen te krijgen en 
een deel van de verzorging van die 
kinderen voor hun rekening te 
nemen. In dit verband spreken wij 
niet alleen over het zwangerschaps-
verlof, maar ook meer en meer over 
de introductie van een ouderschaps-
verlof. 

Wanneer de leeftijdsgrenzen 
gesteld worden op 25 jaar voor het 
intreden en op 65 jaar voor het 
uittreden, zou daardoor een pensioen-
breuk kunnen optreden. Dat is 
natuurlijk niet van het ene op het 
andere moment op te lossen. Als je 
echter een herziening aanbrengt 
waardoor voor een bepaalde groep 
het perspectief op een volledige 
pensioenopbouw verdwijnt, is het 
gerechtvaardigd, daaraan expliciet 
aandacht te besteden. Deze maatregel 
zou namelijk discriminerend kunnen 
werken voor deze groep vrouwen. 

Ik vraag de minister dan ook, een 
onderzoek ter zake te entameren, in 
combinatie met de voornemens tot 
een studie over het ouderschapsver-
lof. In een dergelijke studie zal ook 
naar de gevolgen voor de pensioenop-
bouw gekeken moeten worden, in 
relatie tot de vraag, of men in een 
dergelijke situatie wel een volledig 
pensioen kan opbouwen. Ik wacht 
het antwoord van de minister af. Ik 
overweeg, indien ik geen antwoord 
krijg op mijn vraag, in tweede termijn 
een uitspraak van de Kamer te 
vragen. 

De heer Nijhuis (VVD) 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zouden de voorliggen-
de wetsontwerpen eigenlijk voor 
kerstmis behandeld moeten hebben. 
Om die reden had ook minister 
Rietkerk een aantal keren gevraagd, 
met deze wetsontwerpen haast te 
maken. Wij zouden ze eigenlijk vorige 
week behandeld hebben. Helaas 
mocht het niet zo zijn. Wij zullen 
minister Rietkerk bepaald missen. 
Wij zullen even moeten wennen aan 
een ander persoon bij deze onderwer-
pen, maar dat geeft ook gelegenheid 
om te zeggen dat wij respect hebben 
voor minister Korthals Altes, die deze 
wetsontwerpen zal moeten verdedi-
gen. Het gaat om ingewikkelde 
wetsontwerpen, maar hij zal ongetwij-
feld steun krijgen van zijn ambtenaren. 

Zoals ik al zei: aanvankelijk zouden 
wij voor kerstmis een tiental ABP-wet-
ten behandelen, waarvan deze drie 
als het ware een onderdeel van het 
totale pakket waren. Deze wetsont-
werpen waren echter niet op tijd 
gereed. Dat gold in het bijzonder 
voor het nogal ingewikkelde wets-
ontwerp betreffende het franchisesys-
teem. Dat geeft nog eens gelegenheid 
om onze zorg uit te spreken over de 
wetgevende capaciteit op het 
departement. 

Wij weten dat het niet altijd 
eenvoudig is om zoveel wetten 
tegelijkertijd klaarte stomen, maar 
wij hebben al eens vaker gezegd: het 

komt wel wat laat. Die zorg wil ik 
toch graag uitspreken. De samenhang 
van deze wetsontwerpen is niet 
zozeer een inhoudelijke, maar slechts 
een technische, omdat de andere 
twee wetsontwerpen in technische 
zin samenhangen met de invoering 
van het franchisesysteem. 

De voorlopige kameragenda sprak 
over 'ABP-wetjes . Dat was ook voor 
kerstmis het geval, toen er ook over 
werd gesproken. Het is heel begrijpe-
lijk dat het wel eens zo gebeurt, maar 
ik moet toch zeggen dat het voor 
kerstmis ging om een heel majeure 
ombuiging van vier miljard. In de 
publiciteit werd geen enkele aandacht 
geschonken aan deze majeure 
ombuiging, terwijl je, als je ruzie 
maakt over een klein bedrag aan 
subsidies, wel de aandacht krijgt. Dat 
is hierbij echter niet het geval 
geweest. 

Ook nu gaat het om een forse 
ombuiging, in totaal meer dan een 
half miljard. Bovendien gaat het om 
heel ingewikkelde wetgeving. Wij 
kregen een wetsvergelijkend overzicht 
van zo'n 250 pagina's. Nogmaals mijn 
dank daarvoor; het geeft wel aan hoe 
ingewikkeld de materie is. 

In het verlengde daarvan wil ik 
toch mijn zorg uitspreken over de 
ingewikkeldheid in het algemeen van 
de ABP-pensioenwetgeving, want die 
is inmiddels alleen nog maar toegan-
kelijk voor de gespecialiseerde 
insiders. Het zou maar ons oordeel 
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toch goed zijn als het volgende 
kabinet zich hierover ging beraden. 
Misschien zou het nog veel beter zijn 
als wij kwamen tot een soort kaderwet, 
waarbij wij aan het pensioenbestuur 
zouden overlaten wat zo verschrikke-
lijk ingewikkeld is. 

Ik begrijp dat ik daarmee op 
dezelfde lijn zit als de heer Alders. 
Kunnen wij niet een zodanig systeem 
vinden, dat al die uitvoeringstechni-
sche regelgeving kan worden 
overgelaten aan dat pensioenbestuur 
nieuwe stijl waarover wij binnenkort 
gaan praten in dit Huis? Dat past ook 
een beetje, want het gaat om het 
ABP-bestuur op afstand, zoals wij 
hebben bepleit. 

Ik kom tot het wetsontwerp 
betreffende de invoering van een 
minimum toetredingsleeftijd van 25 
jaar. De commissie-Bosman heeft 
reeds in 1980 daartoe geadviseerd. 
Dat was een onderdeel van de 
structurele dekking ten behoeve van 
de uitname van de inmiddels bekende 
en soms ook beruchte 900 miljoen. 
Dit voorstel heeft onze instemming, 
omdat het ook in de marktsector 
toch min of meer gebruik is dat er 
geen sprake is van een toetredings-
leeftijd. Het voorstel levert dan in 
totaal 550 miljoen op. 

Nu moet ik wel zeggen dat wij op 
dat punt aanvankelijk een ietwat 
verkeerde indruk hadden gekregen, 
want pas uit het wetsontwerp bleek 
glashelder dat het ging om een 
saldobedrag. Tegelijkertijd gaat 
namelijk ook de premie omhoog, 
omdat het draagvlak voor de pensi-
oengerechtigden geringer wordt. Dat 
moet dan betaald worden door 
middel van die premiestijging van 
een half procent. Tot 25 jaar zal in 
het vervolg een solidariteitsbijdrage 
worden betaald ten behoeve van 
invaliditeits- en overlijdensrisico. 
Aanvankelijk was dat 2%, maar door 
de AOW-operatie is dat verlaagd tot 
1%; een soort automatisme. 

Ook in de memorie van toelichting 
en de memorie van antwoord blijkt 
overduidelijk dat er geen enkele 
relatie meer is in dit opzicht met het 
zogenaamde equivalentieprincipe, de 
verzekeringsgedachte. Dat geeft 
onzes inziens toch wel te denken. 
Zou het dan niet veel beter zijn om 
de verzekering tegen invaliditeit en 
die tegen overlijden, die nu zowel 
uitvoeringstechnisch als in de premie 
zijn ingebouwd in het ABP, van elkaar 
los te koppelen? 

Dat zou wellicht ook verstandig zijn 
in het kader van de stelselwijziging 

sociale zekerheid, want wij beogen 
toch ambtenaren en niet-ambtenaren 
uiteindelijk in één stelsel onder te 
brengen. Daarbij zou tevens - ook de 
heer Alders heeft daar eerder op 
gewezen ~ het toch wat verwarrende 
woord 'invaliditeitspensioen' kunnen 
verdwijnen. 

Ik kom dan op het wetsvoorstel op 
stuk nr. 1 9 000: de wijzigingen en 
verbeteringen in de pensioenrechten 
van deeltijdwerkers. Wij hebben in 
een uitgebreide commissievergade 
ring uitvoerig gesproken over de 
positie van de deeltijdwerkers en 
over de bevordering van deeltijdwerk 
als meest succesvolle vorm van 
herverdeling van arbeid. Ik zal dat 
allemaal niet herhalen. Ik verwijs naar 
de Handelingen van die UCV. 

Het voorstel van de regering is om 
de pensioenaanspraken van deeltijd-
werkers in het vervolg te berekenen 
naar evenredigheid - proportioneel, 
zoals dat deftig heet - van voltijdsba-
nen in plaats van de huidige metho-
diek, waarbij wordt gekeken naar het 
feitelijk genoten loon. Uiteindelijk 
levert dit nieuwe systeem een 
gunstiger pensioenrecht op voor de 
premiesfeer. Ik hoef dat niet uit te 
leggen, want dat is al voldoende 
duidelijk in de stukken gedaan. Het is 
wel een logisch nadeel; het ligt in 
eikaars verlengde. 

Nu had de VVD-fractie aanvankelijk 
wel enige voorkeur voor een relatie 
met dat feitelijk inkomen, maar de 
Kamer is eerder akkoord gegaan met 
dat proportionaliteitsbeginsel in de 
sfeer van de pensioenpremie. Het 
spreekwoord zegt: wie a zegt, moet b 
zeggen. Nu kiezen voor de relatie met 
het feitelijk loon, zou het terugdraaien 
van het andere voorstel betekenen. 
Wij vragen de minister, wat daarvan 
dan de consequenties zijn. Naar 
aanleiding van het antwoord daarop 
zullen wij ons uiteindelijk oordeel 
uitspreken. De PvdA- en CDA-fractie 
hebben in de schriftelijke voorberei-
ding gepleit voor terugwerkende 
kracht. Het kabinet heeft daartegen 
een aantal bezwaren ingevoerd. De 
VVD-fractie deelt die bezwaren. 

Ik kom op de flexibele pensionering. 
De VVD heeft reeds jarenlang samen 
met D'66 gepleit voor de flexibele 
pensionering. Ik verwijs naar onze 
verkiezingsprgogramma's van de 
vorige keer, de keer daarvoor en de 
keer daarvoor. Nu hebben het CDA 
en ook de PvdA gepleit voor flexibele 
pensionering. Daarmee zijn wij 
uiteraard ontzettend gelukkig, want 
dat zou kunnen betekenen dat er in 
dit huis een meerderheid ontstaat 
voor zo'n flexibel pensioensysteem. 

De CDA-fractie heeft laten blijken 
- ook in eerste termijn bij monde van 
mevrouw Oomen - dat het onderzoek 
dat wordt gedaan, moet worden 
vervroegd teneinde afspraken te 
kunnen maken in het regeerakkoord. 

Op zichzelf is dat een heel loffelijk 
streven Ik zal dat niet ontkennen. Ik 
ben er echter toch bang voor, dat de 
CDA-fractie dan het onmogelijke 
vraagt van de regering. Het gaat 
namelijk om een uiterst complex en 
ingewikkeld vraagstuk. Er zijn allerlei 
relaties met de AOW en de VUT, 
Flexibele pensionering stelt, op z'n 
Hollands gezegd, geen fluit voor 
zonder flexibilisering van de AOW. Ik 
verwijs naar de voorbeelden in de 
memorie van antwoord. Wij zullen 
ook zeker moeten kijken naar de 
relatie met de VUT. Juist om die 
relatie met de VUT hebben wij tijdens 
de UCV over deeltijdarbeid samen 
met het CDA gevraagd om een 
studie naar de combinatie van 
deeltijdbanen en gedeeltelijke VUT. 

Wij hebben dat gedaan als eerste 
stap in de richting van flexibele 
pensionering. Dat onderzoek is nog 
niet afgerond. Ik vraag dan heel 
simpel: is het nu wel verstandig om 
een onderzoek bovenop een onder-
zoek te stapelen, nog even afgezien 
van de vraag of het, gelet op de 
complexiteit van de materie, über-
haupt haalbaar is om zo'n onderzoek 
op zo korte termijn af te ronden? 

Er zijn nog een paar argumenten te 
geven. De minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft, mede op 
verzoek van de VVD-fractie tijdens 
die UCV, de zaak aan de orde laten 
stellen in de Stichting van de Arbeid. 
Daarin hoort het naar ons oordeel 
ook thuis, want als overheid kun je die 
flexibele pensionering niet zomaar 
invoeren, dus los van de marktsector. 
Dat zou niet verstandig zijn; het zou 
zelfs zeer onverstandig zijn. Wij 
vinden dan ook dat wij de zaak 
te zamen - dus én overheid én 
marktsector- moeten aanpakken. Ik 
heb voor mijn tweede termijn 
hierover een motie klaarliggen. 

Ik wil alvast duidelijk zeggen, dat ik 
op dit punt toch van oordeel verschil 
met de CDA-fractie. Ik denk dat de 
oogmerken dezelfden zijn, maar de 
weg daar naartoe verschilt. Het lijkt 
mij goed als de minister via zijn 
collega van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid die discussie in de 
Stichting van de Arbeid wil intensive-
ren en wil pleiten voor een gezamenlijk 
onderzoek van overheid en sociale 
partners - dus werkgeversorganisa-
ties te zamen met werknemersorga-
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nisaties - teneinde gezamenlijk die 
klus te kunnen klaren. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): U 
suggereerde net dat in de VVD-pro-
gramma's - u noemt niet alleen het 
huidige programma, maar ook die uit 
het verleden - aandacht is besteed 
en nog wordt besteed aan de 
flexibele pensionering. Is dat wel 
juist? Ik heb de programma's er nog 
eens nageslagen en daaruit consta-
teer ik, dat de VVD van mening is dat 
iedere burger tijdens zijn actieve 
leven behoort te werken. Deze 
omschrijving laat onzes inziens geen 
ruimte voor verschillende pensioen-
leeftijden. 

Een tweede vraag is dit: wanneer 
overleg in de Stichting van de Arbeid 
over verbeteringen in rechtspositione-
le zaken in het algemeen erg lang 
duurt, zou de overheid dan niet 
voorop kunnen lopen bij de flexibele 
pensionering? 

De heer Nijpels (VVD): De tweede 
vraag heb ik al volstrekt duidelijk 
beantwoord. Ik vind dat de overheid 
dat niet moet doen. De overheid 
moet dit soort maatregelen niet los 
van de marktsector invullen; dit moet 
in goed overleg gebeuren. Dat is veel 
verstandiger, want het gaat om de 
belangen van de werknemers bij de 
overheid en in de marktsector. 

Ik kom toe aan uw eerste vraag. Er 
staan natuurlijk meer zaken in het 
VVD-programma. Ik heb alleen 
gezegd dat wij ook in eerdere 
verkiezingsprogramma's al gepleit 
hebben voor flexibele pensionering. 
Dit is ook niet in strijd met dat punt. 
Het is maar de vraag, wat je verstaat 
onder actief leven. Bovendien is 
vooral de laatste jaren - ik verwijs in 
dit verband naar een rapport van de 
Terldersstichting - gezegd: laten wij 
proberen, op verstandige wijze herver-
deling van arbeid te bereiken. Een 
van die methodes is de flexibele 
pensionering. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Ik 
zou nog verder kunnen citeren uit het 
VVD-programma. Daarin staat onder 
andere dat de VVD vormen van 
vervroegde uittreding alleen accepta-
bel acht indien zij niet leiden tot 
produktieverlies en mits sprake is van 
een evenredige inkomensverminde-
ring. Het lijkt mij daarom ten minste 
enigszins overtrokken om het nu te 
doen voorkomen, alsof flexibele 
pensionering al jarenlang beleidsuit-
gangspunt is voor de VVD-fractie. 

De heer Nijpels (VVD): Het is uw 
goed recht om een exegese van onze 
verkiezingsprogramma's te geven. 
Het is echter ook mijn goed recht om 
te vertellen, wat mijn partij al 
jarenlang heeft gezegd. Ik heb op dit 
punt nog eens bekeken, wat er is 
gezegd in de UCV-deeltijdarbeid: ook 
toen hebben wij al aangegeven, dat 
het niet de eerste keer was dat wij 
hebben gepleit voor flexibele 
pensionering. Collega Linschoten en 
anderen hebben daarop gewezen. 
Het is uw goed recht, daarop kritiek 
te uiten. 

Ik heb slechts vastgesteld dat de 
VVD en haar fractie jarenlang dit 
standpunt hebben bepleit, waarbij zij 
er tevens op hebben gewezen dat 
een en ander moet gebeuren met de 
beide benen op de grond. Wij 
moeten ervoor oppassen dat wij niet 
op voorhand de nog te bakken koek 
opeten. 

Ik kom op de brief van de VNG. 
Deze vereniging had nogal wat kritiek 
op één van de onderdelen van het 
wetsvoorstel. Zij vond dat zij gedwon-
gen werd tot invoering van het 
salariscomponentensysteem. Het is 
heel gebruikelijk dat pensioenfondsen 
aan de diverse leden voorschrijven, 
hoe zij hun informatie moeten 
aanreiken. Als dat niet gebeurt, wordt 
het immers een ratjetoe. Het is verder 
heel gebruikelijk en normaal, dat 
daarover goed overleg wordt gevoerd. 
De VNG vraagt nu in een andere brief 
of niet wat verder kan worden gegaan: 
zij vraagt of in onderdeel a van artikel 
IV 'na overleg' kan worden veranderd 
in 'in overleg'. Op dit punt hebben 
Partij van de Arbeid en CDA een 
amendement ingediend. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal dit 
amendement namens mijn fractie 
niet steunen. Ik vind hetgeen hierin 
wordt voorgesteld ook staatsrechtelijk 
gezien geen goede zaak . Het lijkt 
zo'n kleine wijziging, maar het 
betekent dat je de zaak in feite laat 
blokkeren - je biedt daartoe althans 
de mogelijkheid - of dat je de VNG 
een klein gedeelte van je spoel als 
medewetgever laat bezetten. Ik vind 
dat 'na overleg' moet worden 
gehandhaafd. 

Indien blijkt dat de regering het 
overleg niet op de juiste wijze heeft 
gevoerd en de VNG heeft daar kritiek 
op, dan heeft de VNG alle mogelijk-
heden dat aan de Kamer mee te 
delen, waarna wij alle gelegenheid 
hebben om de minister hier ter 
verantwoording te roepen. Kortom, ik 
denk dat ik dit amendement op 
goede gronden niet steun. Ik neem 

overigens aan dat de minister daarop 
nog zal ingaan. 

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter! 
De heer Nijhuis neemt het woord 
'staatsrechtelijk' in de mond. Kan hij 
uitleggen wat zich in het staatsrecht 
verzet tegen het vastleggen van een 
regeling waarbij twee zelfstandige 
organen die een zakelijke afspraak 
moeten maken in een zodanige 
positie worden geplaatst, dat die 
afspraak wederzijds moet worden 
goedgekeurd en niet door één van de 
twee organen eenzijdig kan worden 
opgezegd? 

De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben al eerder een 
dergelijke discussie gehad, naar 
aanleiding van het wetsvoorstel 
inzake de WSW. Ook toen was de 
vraag aan de orde of iets 'in overleg' 
of 'na overleg' geregeld moest 
worden. Er is een wezenlijk verschil 
tussen beide begrippen, ook staats-
rechtelijk. In de ene situatie heb je 
alleen maar te maken met goed 
overleg, en hierna moeten uiteindelijk 
de regering en de medewetgever hun 
verantwoordelijkheid nemen. 

In de andere situatie, als er sprake 
is van 'in overleg', is het alleen 
mogelijk iets te regelen als men het 
er unaniem over eens is. Dit laatste 
gaat mij te ver. Ik heb al aangegeven 
dat het volstrekt gebruikelijk is dat de 
pensioen-organisaties bepalen, op 
welke wijze de leden-bedrijven - en 
in ons geval de leden-overheden - de 
gegevens moeten aanleveren ten 
einde hun werk te kunnen doen. Dit 
mag je niet laten blokkeren door welk 
lid dan ook. Dat is mijn standpunt. 

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter! 
Het betoog van de heer Nijhuis gaat 
voorbij aan mijn vraag. Het is 
duidelijk dat er een enorm verschil is 
tussen de begrippen 'in overleg' en 
'na overleg'. Dit gaat echter over de 
relatie van het fonds met de leden. 
Wat heeft dit nu met het staatsrecht 
te maken? 

D heer Nijhuis (VVD): Dat is heel 
simpel. De VNG kan namelijk de zaak 
blokkeren als er 'in overleg' staat. De 
medewetgever is dan uitgepraat. Als 
er geen unanieme overeenstemming 
in het overleg wordt bereikt, dan 
gebeurt er niets. Het is heel goed 
mogelijk dat het alleszins gewenst is, 
dat de zaak wel gewoon doorgaat en 
dat er op een gegeven moment een 
knoop wordt doorgehakt. Ik pleit voor 
de laatste mogelijkheid. 

Als er 'in overleg' staat, kun je als 
regering en als medewetgever geen 
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knoop meer doorhakken. Je bent dan 
afhankelijk van een ander. Ik weiger 
mij als parlementariër, als lid van een 
medewetgevend orgaan, afhankelijk 
te maken van wiens opvatting dan 
ook. Ik meen dat het parlement op 
een gegeven moment zijn verantwoor-
delijkheid moet kunnen nemen. 

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter! 
Is de heer Nijhuis het met mij eens 
dat niet gaat om een situatie waarin 
de medewetgever betrokkene is, 
maar puur om een zakelijke relatie 
tussen het fonds en zijn leden? . 

De heer Nijhuis (VVD): Het gaat 
puur om een zakelijke relatie. Het 
gaat echter tegelijkertijd om de 
beantwoording van de vraag, op 
welke wijze hieraan juridisch wordt 
vorm gegeven. Daarbij is de keuze 
tussen de begrippen 'in overleg' en 
'na overleg' aan de orde. Ik heb mijn 
standpunt helder weergegeven. Ik 
denk overigens dat de heer Leijnse 
en ik hetzelfde oogmerk hebben. 

Wij vinden beiden dat er sprake 
moet zijn van goed overleg. Hierover 
mag geen misverstand bestaan. 
Daarbij is echter de vraag aan de 
orde op welke wijze dit in de wet 
moet worden vastgelegd, en daarover 
heb ik een andere opvattingen dan 
de heer Leijnse. 

Voorzitter! Ik kom nu toe aan het 
wetsvoorstel inzake invoering van 
een franchisesysteem. Momenteel 
kent het ABP het AOW-inbouwsys-
teem. Dit geldt overigens maar voor 
80%, en dit zou 100% moeten 
worden. In verband met de gelijkbe-
rechtiging in de AOW en de invoering 
van de afhankelijkheid van het 
inkomen daarbij, zal het AOW-in-
bouwsysteem door een ander 
systeem moeten worden vervangen, 
namelijk door het franchisesysteem 
voor de volle 100%. 

De regering heeft gekozen voor het 
systeem dat in de marktsector het 
meest voorkomt, namelijk de 
gedifferentieerde franchise. Hierbij 
bestaat overigens een verschil in 
benadering als men ongehuwd is ten 
opzichte van gehuwden. Andere 
sprekers hebben dit al uitgelegd. 

Het is volstrekt onduidelijk of men 
in de marktsector, in verband met de 
daadwerkelijke invoering van de 
gelijkberechtiging en inkomensafhan-
kelijkheid in 1988, het systeem van 
gedifferentieerde franchise zal 
handhaven, of dat men zal overgaan 
op het eveneens voorkomende 
uniforme franchisesysteem. In dit 
licht in de keuze wellicht prematuur. 

Hierbij zal ook het financiële voordeel 
een rol hebben gespeeld. In ieder 
geval lijkt mij dat er sprake is van 
koffiedik kijken. 

De fractie van de VVD heeft 
gevoelsmatig - ik zeg het heel 
oprecht - voorkeur voor het uniforme 
systeem. Wij kunnen daarvoor echter 
geen echt harde argumenten 
aandragen. Wij kijken hooguit iets 
anders tegen het 'koffiedik' aan. 
Daarom geven wij de regering het 
voordeel van de twijfel, mede omdat 
de bonden van overheidspersoneel 
hiermee hebben ingestemd. Het is 
misschien goed als de minister in 
heldere bewoordingen ingaat op de 
kritiek van de Emancipatieraad en die 
kritiek weerlegt. 

In ieder geval vonden wij de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
op dit punt bepaald niet erg overtui-
gend. Op zijn minst wordt de indruk 
gewekt, dat de regering om het 
probleem heenwandelt. Zij gaat een 
beetje uit van de fictie 'gelijke 
premies, gelijke prestaties'. Vervol-
gens zegt zij dat die fictie klopt, dus 
dat er sprake is van gelijke behande-
ling. Ik stel het simplistisch voor, 
maar zo heb ik het geproefd uit de 
stukken. Ik denk toch dat dit verhaal, 
om het voorzichtig uit te drukken, 
enige verheldering behoeft. Ik zou in 
ieder geval nog eens de vraag willen 
stellen, of hier wellicht sprake is van 
een academische en theoretische 
discussie. 

Het gaat uiteindelijk om het 
70%-van-het-eindloonstelsel. Dat is 
toch waar het per slot van rekening 
om draait bij pensioenen. In ieder 
geval vindt mijn fractie, dat de 
Emancipatieraad gelijk heeft waar het 
gaat om de kritiek op de ongelijke 
behandeling met betrekking tot het 
nabestaandenpensioen. De regering 
zegt - wij delen die opvatting - dat 
die discussie enigszins los staat van 
het wetsontwerp. Dat neemt niet 
weg, dat ook wij vinden, dat de 
discussie over de gelijke behandeling 
in dat verband spoedig zal moeten 
worden gevoerd. 

Tot slot is helder en duidelijk uit ds 
stukken naar voren gekomen, dat dit 
wetsontwerp zal leiden tot enige 
mate van denivellering. De VVD kijkt 
er zoals bekend anders tegenaan dan 
de PvdA. In ieder geval vinden wij de 
opvatting van de regering te onder-
schrijven. Wi j constateren, dat die 
effecten er inzitten. Bovendien 
erkennen wi j , dat die effecten pas 
over veertig jaar tot gelding zullen 
komen. 

D 
De heer Nypels (D'66): De om-
standigheden waaronder wij over 
deze drie voorstellen moeten 
discussiëren, betreuren wij bijzonder, 
mijnheer de Voorzitter. Voor minister 
Rietkerk hebben wij altijd respect en 
waardering gehad, speciaal ook 
wegens zijn sportiviteit, waardoor hij 
altijd de inbreng van alle deelnemers 
aan het debat tot zijn recht deed 
komen. Op minister Korthals Altes 
rust de niet gemakkelijke taak, de 
wetsvoorstellen te verdedigen. Ik 
wens hem er uiteraard veel succes 
bij. 

Wetsvoorstel 19 308, met betrek-
king tot de toetredingsleeftijd van 25 
jaar voor de pensioenregelingen van 
de overheid en de spoorwegen, zal 
de steun van mijn fractie verkrijgen. 
Hierdoor zal een aanpassing van de 
toetredingsleeftijd voor het ouder-
domspensioen plaatsvinden aan de 
gebruikelijke leeftijd in het particuliere 
bedrijfsleven. Wij vinden de voorge-
stelde maatregel tevens aanvaardbaar 
in het kader van het streven naar 
beperking van de pensioenkosten als 
onderdeel van de zogenaamde 
900-mln. "bezuiniging. 

Van betekenis is verder, dat 
beneden-25-jarigen terecht verzekerd 
zullen blijven voor invaliditeit en 
overlijden. Wel vinden wij het onjuist, 
dat de regering de bedoeling heeft, 
de jongeren onder de 25 jaar een 
premie te laten betalen die de kosten 
van het voor hen nog te verzekeren 
invaliditeitsrisico overtreft. Deze 
zogenaamde solidariteitspremie zal 
1% bedragen. 

In de memorie van antwoord wordt 
opgemerkt, dat de ambtenaar voor 
zijn pensioenvoorziening een premie 
betaalt die geen rechtstreekse relatie 
vertoont met de omvang van de 
aanspraken die er tegenover staan. 
Het evenredigheidsbeginsel heeft 
daarom ook niet vooropgestaan bij 
de besluitvorming over de hoogte 
van de solidariteitspremie. Overwe-
gingen van solidariteit met andere 
premiebetalers zijn meer bepalend 
geweest, aldus de memorie van 
antwoord. 

De fractie van D'66 staat echter op 
het standpunt, dat in de pensioenre-
gelingen, waaronder die van de 
overheid, het evenredigheidsbeginsel 
een veel zwaarder accent moet gaan 
krijgen. Het ter wille van de solidariteit 
afwijken van een evenredigheidsbe-
ginsel heeft een aantal ernstige 
nadelen. Hierdoor wordt het inzicht 
in de werkelijke inkomensverhoudin-
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gen vertroebeld als gevolg van vele 
onzichtbare inkomensverhevelingen. 
Het betekent ook een afwijking van 
het beginsel van gelijke behandeling 
van de verschillende groepen 
pensioengerechtigden. 

Bij dit regeringsvoorstel is verder 
niet of nauwelijks gemotiveerd, 
waarom aan de beneden-25-jarigen 
een solidariteitsheffing wordt 
gevraagd ten gunste van de boven-
25-jarigen. Wij zien daarom geen 
rechtsgrond voor deze extra premie-
heffing. Wij verzoeken de regering 
alsnog van deze solidariteitspremie 
voor beneden-25-jarigen af te zien. 

Ik kom nu bij het tweede wetsvoor-
stel, nr. 19 309, tot invoering van het 
franchisesysteem in de pensioenrege-
lingen bij de overheid en de spoor-
wegen. De fractie van D'66 is in het 
kader van de emancipatie en de 
individualisering voorstander van 
invoering van een franchisesysteem. 
Wij vinden echter de uitwerking, 
zoals deze in het wetsvoorstel tot 
uitdrukking komt, in beginsel onjuist. 
Wij staan op het standpunt dat bij de 
realisering van werkelijke gelijke 
berechtiging geslacht en burgerlijke 
staat geen rol behoren te spelen. Dit 
geldt zowel voor de AOW als voor de 
aanvullende ABP-regeling. 

Binnen de huidige AOW-regeling is 
dit principe helaas nog niet volledig 
ingevoerd. In de aanvullende 
ABP-regeling is het daarom extra 
dringend gewenst uit te gaan van een 
systeem waarbij pensioenresultaten 
tot stand komen ongeacht geslacht 
of burgerlijke staat. Anders ontstaat 
een cumulatie van ongewenste 
effecten, omdat in de aanvullende 
ABP-regelingen nog meer vormen 
van ongelijke behandeling voorkomen, 
bij voorbeeld het weduwenpensioen 
dat niet voor ongehuwden geldt. 

Bij de aanvullende ABP-regeling 
behoort op de een of andere wijze 
rekening te worden gehouden met de 
AOW/AWW-regel ingen. Uit het 
oogpunt van gelijke behandeling 
achten wij het principieel vereist voor 
gehuwden en ongehuwden één 
gelijke franchise toe te passen. 
Hiervoor kan een beleidsmatig nader 
vast te stellen franchisebedrag 
genomen worden. Omdat binnen de 
nieuwe AOW-regeling de gehuwde in 
beginsel geen recht heeft op de 50% 
die zijn of haar partner krijgt, is het, 
naar onze mening, ook niet logisch 
bij de bepaling van de franchise uit te 
gaan van de nieuwe AOW-uitkeringen 
van beide huwelijkspartners tezamen, 

dat wil zeggen van 100% van de 
oude AOW-uitkering voor gehuwden. 

Zoals reeds in het voorlopig 
verslag is aangegeven zijn wij, in de 
lijn van de door de fractie in juni 
1984 gepubliceerde nota: 'Naar een 
geïndividualiseerd en geëmancipeerd 
pensioenstelsel', voorstanders van 
een andere oplossing. Hierin wordt 
gekozen voor een voor iedereen op 
gelijke wijze geldende AOW-inbouw-
methode door toepassing van voor 
iedereen gelijke franchise. De hoogte 
van de inbouw, die beleidsmatig 
moet worden vastgesteld, hoeft geen 
formeel verband met de AOW te 
houden. De franchise bedraagt dan 
100/70 maalhet inbouwbedrag en 
dient te worden geïndexeerd, bij 
voorkeur aan de lonen. Indexering 
aan de AOW is echter eveneens 
denkbaar. Op deze wijze krijgt 
Iedereen een gelijk aanvullende 
ouderdomspensioen. 

Wij staan op het standpunt dat 
gestreeft moet worden naar één 
franchise op basis van de A0W-uitke-
ring voor ongehuwden, dus met een 
toeslag van 20%. De daaruit voort-
vloeiende hogere pensioenkosten 
kunnen geheel of gedeeltelijk worden 
opgevangen door een besparing als 
gevolg van de invoering van een 
standaard-eindloonstelsel, waarin 
alleen verhoging van pensioenaan-
spraken bij positieverbeteringen 
plaatsvindt voor toekomstige jaren 
en niet over verstreken dienstjaren. 
Daarnaast valt zo nodig te denken 
aan een verlaging van het pensioen-
percentage voor enkele salarisni-
veaus. 

De overheidspensioenregeling 
kent, evenals vele particuliere 
pensioenregelingen, verschillen in 
behandeling tussen mannen en 
vrouwen en tussen gehuwden en 
ongehuwden. Verschillende sprekers 
hebben daarop reeds gewezen. Tot 
onze teleurstelling wordt er vrij 
algemeen van uit gegaan dat 
invoering van een partnerpensioen 
de oplossing is om die ongelijke 
behandeling te verminderen. De 
fractie van D'66 betwijfelt dat. Om 
de volgende redenen plaatsen wij 
vraagtekens bij weduwen , weduw-
naars- of partnerpensioen. 

Het partnerpensioen doet de echte 
alleenstaande nog steeds te kort. Het 
partnerpensioen roept praktische en 
formele bezwaren op, bij voorbeeld 
bij de privacybescherming. Het 
partnerpensioen bevestigt, evenals 
het weduwenpensioen, de financiële 
afhankelijkheid. Het is daarom 
principieel juister de weg in te slaan. 

die de Emancipatieraad in het advies 
over de wijzigingen van de ABP-wet 
aangeeft, namelijk door loskoppeling 
van het partnerpensioen van de 
overige onderdelen van het ABP. Een 
dergelijke loskoppeling leidt tot 
opheffing van de verplichte deelname 
daaraan, zodat de deelnemers aan 
het ABP, afhankelijk van hun indivi-
duele situatie, zelf kunnen bepalen, 
of de keuze, die hun nu nog wordt 
opgelegd, ook voor hen zinvol is. 

Wanneer onverhoopt toch wordt 
vastgehouden aan het partnerpensi-
oen, zal voor gehuwde vrouwen ook 
een weduwnaarspensioen ingevoerd 
moeten worden. Tevens is het 
essentieel, dat alleenstaanden niet 
worden gediscrimineerd. Hiervoor is 
het vereist, dat ongehuwden, al dan 
niet samenwonend, ongeveer 5 a 7% 
van de pensioengrondslag tot hun 
beschikking krijgen, die zij, man of 
vrouw, ter keuze kunnen besteden, 
bij voorbeeld voor een nabestaanden-
voorziening ten behoeve van een 
door hem/haar aan te wijzen persoon, 
of een verhoging van het ouderdoms-
pensioen of een vroeger flexibele 
pensionering. Ik kijk dan vooral in de 
richting van de heer Nijhuis. 

Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de 
schriftelijke behandeling hebben wij 
erop gewezen, dat het vreemd is, dat 
het advies van de Emancipatieraad 
niet werd gevraagd. Het antwoord, 
namelijk dat de Emancipatieraad niet 
behoort tot de instanties, waarvan 
het inwinnen van een advies verplicht 
is gesteld, was natuurlijk onvoldoen-
de. Bij de invoering van het franchi-
sestelsel speelt het principe van de 
gelijke behandeling een belangrijke 
rol. Dat geldt nog sterker, als men 
zich realiseert, dat de overheidspen-
sioenregeling nog verschillende 
andere vormen van ongelijke behan-
deling kent. 

Alleen in een samenhangend 
beleid kunnen die worden weggeno-
men. Het was dan ook vanzelfspre-
kend bij de voorbereiding van het 
wetsvoorstel de inzichten van de 
Emancipatieraad zwaarte laten 
wegen. Het inmiddels door de Raad 
uitgebrachte advies toont dit ook 
aan. Ernstige bezwaren worden door 
de Raad tegen het wetsvoorstel 
ingebracht. De Emancipatieraad is 
van mening, dat aanvullende ouder-
domspensioenen en invaliditeitspen-
sioenen individueel bepaald behoren 
te zijn en dat er, ongeacht sekse, 
burgerlijke staat of leefvorm, een 
voor iedere deelnemer gelijke 
equivalentie moet gelden. De Raad 
wijst derhalve, evenals de fractie van 
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D'66, het systeem van een gedifferen-
tieerde franchise af. 

De regering merkt bij de schriftelijke 
behandeling op, dat het huidige 
pensioenstelsel niet op het equivalen-
tiebeginsel is gebaseerd. Dat mag op 
zich zelf juist zijn, maar wanneer men 
werkelijk de verschillende groepen 
van verzekerden op een gelijke wijze 
wil behandelen, dan is het onvermij-
delijk het equivalentiebeginsel een 
veel grotere nadruk te gaan geven. 
De regering kiest voor een pensioen-
systeem in de ABP-wet, dat zich 
baseert op het totale pensioenresul-
taat, inclusief de AOW of AWW. Een 
dergelijk systeem beoogt volgens de 
regering geen onderscheid te maken 
naar burgerlijke staat of ander 
criterium. 

De Emancipatieraad wijst er 
evenwel terecht op, dat deze 
doelstelling niet bereikt wordt en 
zelfs niet bereikt kan worden door de 
onderhavige wijzigingsvoorstellen. 
Immers, in gelijke gevallen, afhankelijk 
van het aantal dienstjaren en de 
salarishoogte, zullen de deelnemers, 
al naargelang hun burgelijke staat 
of leefvorm, en al naargelang het 
pensioenresultaat van hun partner, 
een hoger of lager totaal pensioenre-
sultaat behalen. Dat komt met 
name, doordat de regering ten 
onrechte het AOW-pensioen van de 
partner bij de bepaling van het totale 
pensioenresultaat meetelt. 

De fractie van D'66 blijft daarom 
gesterkt door het advies van de 
Emancipatieraad, op het standpunt 
staan dat ter wille van een echte 
gelijke behandeling gestreefd moet 
worden naar één franchise, op basis 
van de AOW-uitkering voor ongehuw-
den. Wij vinden het gewenst alle 
vormen van ongelijke behandeling in 
de overheidspensioenwetgeving, dat 
wil zeggen de achterstelling van 
vrouwen, alleenstaanden en deeltijd-
werkers te zamen, in één samenhan-
gend pakket wijzigingsvoorstellen 
wettelijk af te schaffen. Op grond 
hiervan zullen wij onze stem niet 
kunnen geven aan het wetsvoorstel. 

Hiermee, mijnheer de Voorzitter, is 
tevens al een oordeel uitgesproken 
over het derde wetsvoorstel, nr. 
19 000, met betrekking tot de 
pensioenen van deeltijdwerkers. 

De heer Alders (PvdA): Veel van 
hetgeen de heer Nypels naar voren 
brengt kan mijn fractie volgen. Voor 
mijzelf wil ik even een vraag stellen. 
De AOW operatie bestaat uit twee 
delen: het zelf betalen van de premie 

met een verhoging van het salaris en 
het betrekken van de verhoging in de 
pensioenberekeningsbasis. Afgezien 
van welke ingewikkelde wijziging van 
het pensioenstelsel dan ook, moet er 
een equivalent zijn voor het deel van 
de actieven. Dat wordt met het 
wetsvoorstel beoogd. 

Doordat ook de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW 
een uitgangspunt is, moet er nog wat 
anders gebeuren. Wat ik zojuist zei 
heeft betrekking op een A0W-opera-
tie in de ambtelijke wereld. Het 
tweede heeft betrekking op een 
periode van drie jaar, waarin de 
gelijke behandeling moet worden 
verwerkt in het pensioenstelsel als 
zodanig. Ik heb daar zelf aan gere-
fereerd. Is het niet mogelijk, een 
oordeel over het wetsvoorstel te 
vellen met het oog op de AOW-ope-
ratie en de wijzigingen te plaatsen in 
het kader van de overgangstermijn 
van drie jaar, die in de AOW en in de 
Algemene burgerlijke pensioenwet is 
opgenomen? 

De heer Nypels (D'66): Dat is 
mogelijk, maar het is een kwestie van 
afweging of men die weg inslaat of 
niet. Op grond van de eerste factoren 
die u hebt genoemd, is op dit 
moment een wetswijziging vereist. 
Wij hebben er natuurlijk geen enkel 
bezwaar tegen dat de regering is 
gekomen met een wetsvoorstel. Wij 
vinden het echter, als zij toch met 
zo'n voorstel komt, onjuist dat niet 
meteen rekening wordt gehouden 
met de voorstellen die straks moeten 
worden gedaan met het oog op de 
gelijke behandeling. Wij wijzen de 
methodiek waarin eerst wordt 
gekomen met wijzigingen op grond 
van de eerste reeks factoren af. 

Zij komt nu met de invoering van 
een in onze ogen verkeerde vorm van 
franchise. Zij had beter kunnen 
trachten, de bezwaren zoveel 
mogelijk in één pakket weg te 
nemen. Zij had desnoods kunnen 
komen met een voorlopige wetgeving 
die later wordt herzien. Daarin had 
dan de gelijkheid van de franchise 
opgenomen kunnen zijn. Dit punt 
heeft onderwerp uitgemaakt van het 
georganiseerd overleg. Het is zeker 
niet onzinnig. Wij maken een andere 
afweging. Als de regering toch bezig 
is met een wijziging, moet zij het 
meteen goed doen. 

De heer Alders (PvdA): In de 
wijziging van de AOW is een over-
gangstermijn van drie jaar voorzien. 
In die drie jaar ontstaat er geen 
vermeerdering van rechten, plichten 

of aanspraken. Die bepaling is 
overgenomen in de Algemene 
burgerlijke pensioenwet. Daarover 
wil ik helderheid hebben. Er zijn twee 
fasen ingebouwd. De heer Nypels 
zegt eigenlijk, dat er rekening moet 
worden gehouden met 100% van de 
AOW, omdat er een koppeling is met 
de AOW-operatie. Hij wil tevens 
andere rechten en plichten, die 
leiden tot een vermeerdering van 
aanspraken, ook al wordt later de 
systematiek gewijzigd. Hij loopt dan 
feitelijk vooruit. 

Ik ben uitgegaan van de twee 
fasen. Kan de heer Nypels onderken-
nen, dat die operatie in twee stappen 
kan worden uitgevoerd als nu geen 
wijzigingen voor de gehuwde vrouw, 
dus geen verslechtering, wordt 
doorgevoerd? 

De heer Nypels (D'66): Die moge-
lijkheid is er wel, maar het is een 
beleidsvraag of je daarvan gebruik-
maakt. Ik wijs dat af. Dat is een 
kwestie van afwegen. 

Ik zei net al dat ik tot wetsvoorstel 
nr. 19 000, inzake de pensioenen 
voor deeltijdwerkers, kom. 

Weliswaar beoordelen wij het in 
beginsel positief dat er met dit 
wetsvoorstel een evenredigheid tot 
stand wordt gebracht tussen premie-
betaling en uitkeringsrechten voor 
deeltijders bij de overheid, maar de 
wijze waarop dit gebeurt, wijzen wij 
af. Door de nota van wijzigingen 
wordt in het wetsvoorstel aangesloten 
bij het door mij besproken en 
afgewezen regeringsvoorstel met 
betrekking tot de invoering van het 
franchisesysteem. Maar ook afgezien 
hiervan, vinden wij de inhoud van het 
wetsvoorstel onjuist. 

Bij de berekening van de pensioen-
aanspraken van deeltijders wordt 
het evenredigheidsbeginsel op een 
zodanige wijze toegepast, dat de 
hoogte van het pensioen evenredig 
wordt aan de omvang van de 
werktijd. Dit heeft tot gevolg dat de 
deeltijders een hoger pensioen 
ontvangen dan volletijders met 
hetzelfde inkomen. De fractie van 
D'66 vindt het meer voor de hand 
liggend om in het algemeen het 
feitelijk inkomen van deeltijdwerkers 
als uitgangspunt te nemen in de 
berekeningsgrondslag in plaats van 
een fictief inkomen, behorend bij een 
volledige werkweek. Hierdoor krijgen 
ambtenaren met hetzelfde inkomen 
ongeacht de omvang van hun 
werkweek dezelfde pensioenaanspra-
ken en verplichtingen. 

Volgens de regering rechtvaardigt 
het evenredige pensioenbijdragever-
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haal de evenredige pensioenaanspra-
ken, die voor deeltijdwerkers hoger 
zijn dan voor volletijdwerkers met 
eenzelfde inkomen. Hiervoor valt iets 
te zeggen als het gaat om personen, 
die meer dan één deeltijdfunctie ver-
vullen zoals in het onderwijs. Voor 
personen, die slechts één deeltijd-
functie vervullen, ligt het anders. Zij 
maken veelal bezwaren tegen de in 
hun ogen geforceerde, niet gevraagde 
hogere opbouwvan rechten in de 
aanvullende pensioenregeling. Het 
Comité Verontruste Deeltijders wijst 
daarom dit regeringsvoorstel af. 

Een verantwoorde oplossing is te 
vinden door een keuzemogelijkheid 
te openen rnet betrekking tot de 
hoogte van de pensioenfranchise en 
de op te bouwen uitkeringsrechten 
uit de twee genoemde berekenings-
methoden. Ik vraag de regering bij 
deze alsnog te overwegen een 
dergelijke keuzemogelijkheid te 
creëren. Alleen in dat geval is de 
fractie van D'66 bereid, steun te 
geven aan dit wetsvoorstel en daarbij 
voorbij te gaan aan haar bezwaren 
tegen het opgenomen franchisestel-
sel. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik maak 
een slotopmerking. De verhoogde 
pensioenpremie voor deeltijdwerkers 
geldt reeds vanaf 1 juni 1983. Tot de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet 
hebben deeltijders dus een extra 
hoge pensioenpremie betaald zonder 
het daarbij behorende recht op een 
overeenkomstig hoger pensioen. Het 
is daarom gewenst, dat de te veel 
betaalde premie wordt gerestitueerd 
of dat de voorgestelde regeling 
terugwerkende kracht krijgt. 

Het tegenargument van de 
regering, dat de pensioenregeling 
niet op het equivalentiebeginsel is 
gebaseerd, is ons inziens onvoldoen-
de. De voorgestelde wet tracht 
immers een grotere equivalentie dan 
in het verleden voor deeltijders te 
realiseren. Daarom past hierin ook 
een verrekening van de sinds 1 juni 
1983 te veel betaalde premie. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De minister zal 
morgenochtend antwoorden. 

Aan de orde is de behandeling van: 
- de brief inzake het huurbeleid 

1 9 8 6 ( 1 9 3 5 0 ) ; 

- het wetsvoorstel Wijziging 
van het percentage van de 
huurverhoging in 1986 (19406) . 

Hierbij is tevens aan de orde: 
- de motie-De Pree/Vos over de 

aanvangshuren per 1 januari 1986 
(19 200-XI, nr. 46). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Wol ters (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Een aantal malen spreken 
wij in dit Huis over het te voeren 
beleid met betrekking tot de huurprijs 
van woningen. Bij de begrotingsbe-
handeling spreken wij over het 
globale financiële kader van het 
huurbeleid, terwijl wij tijdens de 
behandeling van de huurbrief iets 
meer in detail over de concreet 
voorgestelde wijzigingen praten. 
Uiteraard zal ik in mijn betoog 
aandacht besteden aan de diverse 
aspecten van het te voeren huurbe-
leid, zoals de huurprijswijzigingen per 
1 juli aanstaande, de kwestie van de 
aanvangshuren, de per 1 juli verbe-
terde systematiek van de woningwaar-
dering en een aantal andere zaken. 

Allereerst wil ik nog eens terugko-
men op de laatste begrotingsbehan-
deling. Bij de algemene beschouwin-
gen heeft de voorzitter van mijn 
fractie bij de regering aangedrongen 
op een gematigd woonlastenbeleid. 
In de maanden die voorbij zijn 
hebben wij kunnen constateren dat 
bepaalde woonlasten een positieve 
ontwikkeling doormaken. De elektrici-
teitstarieven zijn gedaald en een 
verlaging van de gasprijs per 1 juli 
a.s. is tot de reële mogelijkheden 
gaan behoren. 

De tot nu toe bekende gegevens 
laten zien dat ook de ontwikkeling 
van de huurprijzen een positief beeld 
vertoont. Uit de ons verstrekte 
gegevens blijkt dat sinds 1 980 en 
vooral sinds 1982 een daling heeft 
plaatsgevonden in de trendmatige en 
de feitelijke gemiddelde huurverho-
gingen. De positieve ontwikkeling 
met betrekking tot de huren wordt 
ook geïllustreerd door de daling van 
het huuraandeel in de stijging van 
het prijsindexcijfer. 

Voorzitter! De CDA-fractie wil de 
matiging van de woonlasten voortzet-
ten. Vanuit dat idee zullen wij 
vandaag de te behandelen stukken 
beoordelen. Eerst kom ik daarbij te 
spreken over de trendmatige 
huurverhoging. De regering stelt 
voor, deze op 2% te stellen. Vanuit 
volkshuisvestingsoogpunt bezien is 

dit percentage logisch. Immers, het 
is van groot belang dat de huren in 
de bestaande voorraad aansluiten op 
die van de nieuwbouwwoningen. De 
staatssecretaris geeft in zijn brief en 
in antwoord op vragen naar aanleiding 
van deze brief aan dat er een 
stichtingskostenstijging van 3% te 
verwachten is. 

Vanuit inkomensoogpunt bezien, 
lijken er weinig bezwaren te kleven 
aan het percentage van 2. Met 
weinig bezwaren bedoel ik: in 
vergelijking met voorgaande jaren. 
De gemiddelde huurstijging immers 
wordt met een dergelijk percentage 
de laagste sinds een aantal jaren. De 
cijfers van deze huurbrief geven aan 
dat daarbij en mede daardoor ook de 
inkomensontwikkeling in Nederland 
positiever is dan in de afgelopen 
jaren. Alles overziend, acht de 
CDA-fractie een trendmatige 
huurstijging van 2% vanuit volkshuis-
vestingsoogpunt wenselijk en vanuit 
het oogpunt van de bestedingsmoge-
lijkheden van de huurders aanvaard-
baar. 

Ik kom tot een tweede belangrijke 
aspect van het huurbeleid voor 
1986 en dat is de boventrendmatige 
huurverhoging die voorgesteld wordt 
voor woningen met een huurprijs die 
onder de minimaal redelijke grens 
ligt. Het CDA hecht - zie o.a. ons 
nieuwe verkiezingsprogramma - veel 
belang aan de harmonisatie. 

Het is voor de financiering van de 
volkshuisvesting in Nederland van 
groot belang dat de huurders een 
prijs betalen voor hun woning die in 
redelijke overeenstemming is met de 
kwaliteit daarvan. De regering stelt 
voor om de boventrendmatige 
huurstijging vast te stellen op 2% 
voor woningen met een gemiddelde 
huur per kwaliteitspunt van f 2,35 en 
hoger. Ons is niet geheel duidelijk 
geworden waarom deze puntprijs 
gehanteerd wordt. Wellicht kan de 
staatssecretaris wat uitgebreider 
ingaan op dit punt. 

Voor woningen met een gemiddelde 
puntprijs van minder dan f2,35 stelt 
de regering voor, een boventrend-
matig percentage van 4 te hanteren. 
Ik stel vast, dat het hierbij gaat om 
een relatief gering deel: circa 1 1 % 
van het huurwoningenbestand. 
Gegeven de noodzaak om de 
harmonisatie voort te zetten, acht de 
CDA-fractie de genoemde percenta-
ges in principe aanvaardbaar. 
Overigens pleiten wij er wel voor om 
de mogelijkheid van aftopping van 
het boventrendmatige percentage te 
behouden. Dan kan het niet voorko-

Tweede Kamer 
4 maart 1986 

Pensioenen 
Huurbeleid 3843 



Wolters 

men dat een woning die geharmoni-
seerd wordt boven de minimaal 
redelijke huur uitkomt. 

Sprekend over de harmonisatie-
kloof wil ik nog twee opmerkingen 
maken. Ik hoor hierop graag de 
reactie van de staatssecretaris. Ik 
wijs in de eerste plaats op de 
schatting van de omvang van de 
harmonisatiekloof. Komen de cijfers 
die het ministerie ter zake hanteert 
overeen met de feitelijke harmonisa-
tiekloof, zoals die o.a. door het CBS 
wordt berekend? 

In de tweede plaats hoor ik graag 
een reactie van de staatssecretaris 
op de mening van sommigen, en ik 
denk met name aan het NVH, dat 
door de wijziging van het woningwaar-
deringsstelsel per 1 juli a.s. de 
harmonisatiekloof zal toenemen. 
Indien dat gebeurt, kunnen er 
ongewenste schokeffecten optreden. 
Wij hebben van de zomer afgesproken 
dat dit niet de bedoeling is. 

Een derde belangrijk onderwerp 
dat wij vanmiddag bespreken, is de 
vaststelling van de minimale maximaal 
redelijke huren. Over de systematiek 
kan ik kort zijn. Die is eerder besproken 
in commissieverband. De regering 
presenteert nu de geactualiseerde 
puntprijzen, alsmede de geactuali-
seerde lijst van nulpunten en relatieve 
nulpunten. De nu gepresenteerde 
beleidsvoornemens zijn naar onze 
mening terecht gebaseerd op de 
bestaande systematiek en geven dan 
ook geen aanleiding tot verdere 
opmerkingen. Onze fractie is ingeno-
men met het nieuwe syteem van 
nulpunten en relatieve nulpunten, die 
kunnen leiden tot huurbevriezing. 

Een vierde belangrijk onderwerp 
ter bespreking vanaag is het beleid 
inzake de aanvangshuren van 
nieuwbouwwoningen. De regering 
stelt wederom voor, de aanvangs-
vraaghuurpercentages te verhogen 
met 0,25 procentpunt. Daarmee 
voert zij een afspraak uit die reeds in 
het regeerakkoord gemaakt is. 
Inmiddels - ik heb dit ook al verleden 
jaar en het jaar daarvoor betoogd -
lijkt de noodzaak voor een dergelijke 
verhoging echter niet erg manifest. 

Het antwoord op vraag 1 6 uit de 
schriftelijke voorbereiding toont 
duidelijk aan dat inmiddels de 
objectsubsidies, in het eerste jaar, 
voor nieuw gebouwde woningen zeer 
substantieel zijn gedaald. Ik begrijp 
best dat een lagere verhoging van 
het vraaghuurpercentage budgettaire 
gevolgen heeft, maar misschien wil 

de staatssecretaris nog eens ingaan 
op de nu gepresenteerde verhoging. 
Er zal in tweede termijn overigens 
nog voldoende gelegenheid zijn om 
over dit onderwerp met elkaar van 
gedachten te wisselen, mede naar 
aanleiding van het interruptiedebat in 
de begrotingsbehandeling, eind vorig 
jaar. 

De regering stelt voor om de 
vergelijkingshuren van de in 1986 te 
gunnen woningen met 3% extra te 
verhogen. De argumentatie daarvoor 
is dat vergelijkingshuren dezelfde 
ontwikkeling dienen door te maken 
als de normale aanvangshuren. Onze 
fractie kan die argumentatie onder-
schrijven. De staatssecretaris schrijft 
in antwoord op de vragen 25 en 26 
dat de normale aanvangshuren in 
1 986 toch meer zullen stijgen dan de 
vergelijkingshuren als gevolg van 
gestegen kostenramingen. Kan de 
staatssecretaris aangeven hoe groot 
het verschil is tussen de nu voorge-
stelde verhoging van de vergelijkings-
huren en de verhoging zoals die op 
grond van de meest actuele gegevens 
berekend zou moeten worden? 

Bij deze gelegenheid vraag ik de 
staatssecretaris wat de eerste 
ervaringen zijn met de NKS-proef. 
Komt de nieuwbouwproduktie in de 
proefgemeente in voldoende mate 
van de grond? 

De huurbrief van de regering gaat 
nog in op een aantal zaken die in een 
ander kader uitgebreid aan de orde 
zijn geweest of nog zullen komen. 
Deze zaken hebben echter wel een 
relatie met het te voeren huurbeleid. 
Daarom maak ik in dit verband 
enkele opmerkingen, en wel allereerst 
over de oneigenlijke servicekosten. 
Door de huurcommissies wordt een 
aantal kosten voor voorzieningen die 
deel uitmaken van het onroerend 
goed in toenemende mate niet 
opgenomen in de berekening van de 
servicekosten voor de huurder. Deze 
kosten behoren immers in de 
huurprijs tot uitdrukking te komen. 
Een wettelijke voorziening die beoogt 
dergelijke kosten over te hevelen van 
de servicekosten naar de huurprijs 
heeft in principe onze instemming. 
Met belangstelling zien wij de 
voorstellen op dit punt van de 
regering tegemoet. 

Wij nemen er kennis van dat de 
regering voornemens is om in de 
Voorjaarsnota maatregelen aan te 
kondigen ter oplossing van de 
problematiek van de onderhoudsnor 
men. Wij hopen en verwachten dat 
daarmee gevolg kan worden gegeven 
aan de bij de begrotingsbehandeling 

aangenomen motie-Van Baars over 
deze kwestie. 

Mijn fractie heeft ook bij de 
begrotingsbehandeling gepleit voor 
een gecoördineerde en creatieve 
aanpak van de leegstandproblema-
tiek. De in de huurbrief aan de 
leegstand gewijde passage achten 
wij daarom nog te summier en te 
vaag. Wij vragen de staatssecretaris 
om bij het voorbereiden van de 
notitie van de regering over de 
leegstandsproblemen met een aantal 
aspecten rekening te houden. Zo 
dient deze problematiek genuanceerd 
te worden bekeken. 

Bovendien mag deze problematiek 
zeker niet leiden, zoals al op enkele 
plaatsen is gebeurd, tot schrikreac-
ties. Daar de leegstandsproblematiek 
zich in bepaalde steden en dan vaak 
nog in bepaalde wijken of in delen 
daarvan manifesteert, is die niet 
alleen via volkshuisvestingsmiddelen 
op te lossen. Immers, de oorzaken 
zijn ook niet alleen maar gelegen in 
de volkshuisvestingsinzet. Om die 
redenen pleit ik dus voor een bredere 
aanpak. Mocht de notitie waarover ik 
het zojuist had er komen, dan dient 
die in dit licht te zijn geschreven. 

Ik kom tot de afronding van mijn 
betoog in eerste termijn. Aan het 
begin van mijn betoog heb ik gezegd 
dat wij de voorstellen van de regering 
vooral zullen beoordelen tegen de 
achtergrond van onze opvattingen 
over een gematigd woonlastenbeleid. 
Wij menen dat de gedane voorstellen 
in grote lijnen de opvattingen van de 
fractie van het CDA weerspiegelen. 
Ons eindoordeel zullen wij opmaken 
aan de hand van het antwoord in 
eerste termijn van de staatssecretaris. 
Hij zal hebben begrepen dat onze 
eerste reactie vrij positief is. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Daar staan wij weer, 
om nog eens het huurbeleid en het 
woonlastenbeleid van dit kabinet en 
van deze staatssecretaris te kritiseren. 
Hij zal het niet anders verwachten 
vandaag. Weer is er sprake van een 
huurverhoging, terwijl de gasprijs per 
1 januari jongstleden ondanks de 
daling van de olieprijzen omhoog is 
gegaan en elektriciteit duurder is 
geworden. Kortom, met de woonlas-
ten gaat het nog steeds buitengewoon 
slecht voor vele mensen. 

De heer Wolters (CDA): Ik vermoed 
dat de heer Lankhorst een vergissing 
heeft gemaakt. Hij sprak over een 
verhoging van de elektriciteitstarie-
ven. 
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De heer Lankhorst (PPR): Ja. 

De heer Wolters (CDA): Kunt u 
duidelijk maken hoe u hieraan komt? 

De heer Lankhorst (PPR): Ik sprak 
over de afgelopen jaren. Als wij zien 
wat in de afgelopen jaren met de 
elektriciteitstarieven, de gasprijzen 
en de huren is gebeurd en wij 
hiertegenover de inkomsten en de 
uitkeringen, vooral de laagste, zetten, 
is het beeld volstrekt helder. Ik denk 
aan alle zwartboeken, grijsboeken, 
roodboeken en welke kleuren zij 
verder ook hadden, alle inkomens-
staatjes die de mensen ook u, 
mijnheer Wolters, hebben gegeven 
en de bijeenkomsten waarop ik u, 
helaas, steeds minder zie en waar zij 
u ervan proberen te overtuigen dat 
het op deze wijze werkelijk niet meer 
mogelijk is, nadat de vaste lasten zijn 
betaald, op een fatsoenlijke manier 
iets over te houden. Over deze 
situatie sprak ik en daarom begon ik 
met te zeggen: daar staan wij weer. 

De heer De Beer (VVD): De daling 
van de olieprijs is van het laatste 
halfjaar. U moet tomaten met 
tomaten vergelijken. 

De heer Lankhorst (PPR): Wij zullen 
hierover deze week nog spreken. 
Twee weken geleden hebben wij 
hierover nog met de minister van 
Economische Zaken gesproken. Voor 
de aardgasprijs voor kleinverbruikers, 
die is gekoppeld aan de prijs van 
huisbrandolie, bepleit ik al jaren het 
volgende: 

1. Er is een koppeling met huisbrand-
olie. 

2. Er moet worden gelet op de 
ontwikkeling van de woonlasten. 

3. Er moet worden gelet op de 
inkomsten van het Rijk. Over deze 
genuanceerde gedachte heb ik twee 
weken geleden een motie ingediend, 
die de minister van Economische 
Zaken heeft afgewezen. Het zou om 
een politieke prijs gaan, wat niet 
mocht; wij moesten de markt volgen. 
Dus de fracties van de VVD en het 
CDA hebben tegen mijn motie 
gestemd. 

Nu de olieprijs verder daalt en dus 
ook de aardgasprijzen voor kleinver-
bruikers verder zouden moeten 
dalen, hoor ik de heer Ruding opeens 
zeggen dat het te snel gaat. Nu zou 
het opeens wel een politieke prijs 
mogen zijn. Ik ben zeer benieuwd 
naar de discussie die wij deze week 
nog met de heer Ruding hierover 
zullen voeren. 

De heer De Beer (VVD): Wat wilde u 
tegen mij zeggen, Voorzitter? 

De Voorzitter: Dat ik uw volgende 
interruptie niet toesta. Ik heb er één 
toegestaan, maar ik wil om zes uur 
klaar zijn. 

De heer De Beer (VVD): Dat wordt 
leuk. 

De heer Lankhorst (PPR): Kortom, 
ik kom opnieuw met mijn motie en 
ben benieuwd naar de reactie die de 
fractie van de VVD dan erop zal 
geven. 

De heer De Beer (VVD): Die krijgt u 
in mijn betoog in eerste termijn. 

De Voorzitter: Opschieten. 

De heer Lankhorst (PPR): Wij zijn 
een dag eerder met dit debat 
begonnen, mijnheer de Voorzitter. Ik 
dacht dat wij enige tijd hadden. 

De Voorzitter: Dat is dan verkeerd 
gedacht! 

De heer Lankhorst (PPR): Minister 
Ruding gaat door met zijn opmerkin-
gen dat op de individuele huursubsidie 
verder moet worden bezuinigd, ook 
nadat de wet met algemene stemmen 
in de Kamer is aangenomen. 

Het zou prettig zijn als het kabinet 
met één mond zou spreken. De 
staatssecretaris heeft bij de behande-
ling van de Wet op de individuele 
huursubsidie duidelijke en goede 
zaken gezegd; ik ben benieuwd wat 
zijn reactie is op hetgeen de heer 
Ruding gezegd heeft. Ik zou nu het 
standpunt van het kabinet willen 
hebben over de vraag of de Wet op 
de individuele huursubsidie, die door 
dit kabinet is ingediend en door de 
Kamer is aangenomen, door het 
kabinet serieus genomen wordt. 
Kunnen de mensen die afhankelijk 
zijn van deze wet erop rekenen, dat 
die wet ook door dit kabinet serieus 
genomen wordt? 

Mijnheer de Voorzitter! De staats-
secretaris schrijft in zijn huurbrief, 
dat er sprake is van een afname van 
de stijging van de woonlasten 1985, 
onder andere door een vermindering 
van de huurverhoging van 5% naar 
3%. Let wel: afname van de stijging! 
Er is dus nog steeds sprake van een 
stijging van de woonlasten. De 
laagste inkomens en uitkeringen 
stijgen echter nog steeds niet. 
Modale inkomens gaan dit jaar 
misschien enigszins vooruit. 

Ik zou graag willen weten wat deze 
huurverhoging en de verhoging van 
de aardgasprijs betekenen voor de 
woonlasten van de mensen met de 

laagste inkomens en uitkeringen. Je 
krijgt dan weer het bekende beeld, 
namelijk dat die groepen er, ook door 
de verslechtering van de individuele 
huursubsidie, in koopkracht op 
achteruitgegaan zijn. De situatie is 
dus nog bedroevender dan een 
aantal jaren geleden het geval was. 
De zaak wordt er niet beter op, de 
zaak wordt er slechter op. De 
huurverhoging mag dan minder groot 
zijn, als je echter kijkt naar de 
uitkeringen en de inkomens dan 
wordt de zaak er niet beter op. 

In de beantwoording op de 
schriftelijke vragen staat: stichtings-
kostenontwikkeling: - 1 % . En wat 
gebeurt er dan? Een trendmatige 
huurverhoging van 2%! Onverklaar-
baar, onredelijk, en de fractie van de 
PPR wijst die verhoging dan ook 
volstrekt af, zoals wij dat de afgelopen 
jaren ook gedaan hebben. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de verhoging van 
de aanvangshuren en de verhoging 
van de vergelijkingshuren. 

Boventrendmatige huurverhoging: 
2% of 4%. Het standpunt van de 
fractie van de PPR is dat op zich zelf 
h'armonisatie oftewel boventrendma-
tige huurverhoging principieel niet 
afgewezen dient te worden. Wij 
hebben echter altijd gezegd, dat een 
en ander moet gebeuren in combinatie 
met de inkomens van de mensen. 
Voor iemand met een hoog inkomen 
en een lage huur kan een boventrend-
matige huurverhoging redelijk zijn. 
Iemand met een laag inkomen of een 
lage uitkering kan echter door een 
boventrendmatige huurverhoging 
verder in financiële moeilijkheden 
komen. In die gevallen wijzen wij die 
boventrendmatige huurverhoging 
dan ook af. 

Dit jaar kan 6% huurverhoging het 
maximum zijn. Voor hoeveel mensen 
gaat dit percentage gelden? De 
gemiddelde huurstijging is berekend 
op 2,9%. Dat betekent dat de 
staatssecretaris weet hoe dit bedrag 
opgebouwd is. Hij weet dus ook 
hoeveel mensen in dit land per 1 juli 
een huurverhoging van 6% krijgen. 
Zal door het nieuwe woningwaarde-
ringselsel dat aantal groter zijn, zoals 
onder andere gebleken is uit een 
onderzoek van het Nederlands 
verbond van huurders? Wij hebben 
daarover al eerder gesproken. Wij 
hebben het ene cijfervoorbeeld na 
het andere cijfervoorbeeld ontvangen. 

De staatssecretaris heeft uiteinde-
lijk gezegd dat het allemaal wel mee 
zal vallen; dat er in totaliteit niet iets 
ergs zal gebeuren. Ik ben benieuwd 
naar de reactie van de staatssecreta-
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ris. Het is natuurlijk juist, dat instel-
lingen de Kamer waarschuwen dat 
het per 1 juli wel mis kan gaan. Het 
betekent ook, dat mensen ongerust 
worden, omdat zij denken dat zij een 
extra huurverhoging krijgen. Ik hecht 
derhalve aan een duidelijke reactie 
van de staatssecretaris op de 
resultaten van dit onderzoek. Ik wil 
graag horen hoe het er feitelijk 
voorstaat. 

Ten slotte wil ik reageren op 
hetgeen vermeld staat over de 
leegstand. De staatssecretaris zegt, 
dat er misschien gedacht kan worden 
aan huurbevriezing c.q. -verlaging. 
Een dergelijk voorstel moet eerst 
naar de gemeente en uiteindelijk 
moet de staatssecretaris zijn toestem-
ming geven. Hij is ook van mening, 
dat er naar de leefomgeving gekeken 
moet worden en dat de mogelijkheid 
van een eventuele flatsplitsing 
overwogen moet worden. Corporaties 
kunnen echter in zeer grote financiële 
moeilijkheden komen. Ook als zij de 
niet meer te verhuren panden willen 
slopen, zegt de staatssecretaris: dat 
gaat natuurlijk niet zo maar; dat is 
kapitaalvernietiging. 

Dat is het natuurlijk ook, maar dat 
neemt niet weg dat corporaties in 
zeer grote moeilijkheden komen, 
doordat ze eigenlijk geen kant uit 
kunnen. Ik vraag mij af of die 
corporaties niet wat meer ruimte, 
wat meer mogelijkheden moeten 
krijgen dan ze op dit ogenblik hebben 
door het zeer centralistische beleid 
van de staatssecretaris. Het is de 
staatssecretaris die uiteindelijk 
uitmaakt of een corporatie tot 
huurbevriezing of huurverlaging mag 
overgaan. 

Ik vraag mij af, bij het toch zo 
gedecentraliseerde beleid, of dit 
niet erg centralistisch is. Ik pleit 
voorzichtig - hoewel ik best ook de 
haken en de ogen zie, alsook de 
consequenties, van huurverlaging 
voor de flats die je nog tegen andere 
huren verhuurt - bij de staatssecreta-
ris voor wat meer ruimte voor de 
woningbouwcorporaties. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Het huurbeleid 
is sinds jaar en dag een regelmatig 
punt van discussie in de Kamer. De 
wet verplicht ons overigens daartoe. 
Het huurbeleid van de overheid 
brengt ook steeds veel pennen in 
beweging. Regelmatig verschijnen 
artikelen in de vakbladen over dit 
onderwerp. 

Voegen wij daarbij de adressen 
van diverse organisaties - ik denk 
aan het NCIV en de Nationale 
woningraad - dan is daarmee 
kennelijk het maatschappelijk belang 
van dit onderwerp aangetoond. Mijn 
fractie heeft een- en andermaal haar 
steun gegeven aan het huurbeleid 
dat dit kabinet heeft opgebouwd. 
Ook nu zal ik de mening van mijn 
fractie weergeven over het nu 
voorgestelde pakket rond het 
huurbeleid. 

Dat wordt voorgesteld de trendma-
tige huurverhoging op 2% te bepalen, 
heeft na afweging uiteindelijk onze 
instemming. Voor grote groepen 
lagere inkomens is dat een in 
verhouding - ik denk dan aan eerdere 
beelden en verwachtingspatronen -
gunstige ontwikkeling. De trendmati-
ge huurverhoging is van invloed op 
het bestedingspatroon. Nu is 
de inkomensontwikkeling een 
belangrijk gegeven, dat de aandacht 
van de regering moet blijven houden. 

Er zijn echter ook andere factoren: 
de exploitatiekostenontwikkeling en 
de bouwkosten- of stichtingskosten-
ontwikkeling. Ik ben van mening dat 
beide kostencomponenten als 
factoren de eerste plaats innemen en 
moeten blijven innemen. De verlaging 
van de trendmatige huurverhoging 
heeft in de meerjarenramingen 
budgettaire gevolgen. De objectsub-
sidies nemen namelijk toe. Ik kom 
daarop nog terug. 

Nu wordt van jaar tot jaar bezien of 
een lagere trendmatige huurverho-
ging mogelijk is dan de 4% in de 
meerjarenramingen. Ik vraag mij af of 
een lagere trend dan 4% ook in de 
komende jaren kan worden gehand-
haafd. Naar mijn inzicht dient te 
worden voorkomen dat de trendmati-
ge huurverhogingen met schokken 
gepaard gaan. Een lage trend moet 
als dat maar enigszins kan niet 
worden gevolgd door een hoge. Ook 
de huurder immers moet met enige 
zekerheid kunnen rekenen op een 
regelmatig terugkerende trend zonder 
sterke schommelingen; reden om het 
percentage van 2 toch ook in het 
licht te zien van het beleid van de 
achterliggende jaren: eerst 6, daarna 
4, 3 en nu 2%. 

In de memorie van toelichting op 
de begroting is gesteld dat ter wille 
van evenwichtige huurverhogingen 
vergelijkingshuren dezelfde ontwikke-
lingen zullen doormaken als de 
aanvangshuren. Uit de huurbrief is 
verder af te leiden dat een ongelijke 
huurontwikkeling moet worden 
voorkomen. Vooral moet worden 

voorkomen dat de vergelijkingshuren 
dezelfde ontwikkeling doormaken als 
de huren van nieuwbouw en van 
woningen uit de voorraad. Wel vraag 
ik mij af of de afstand tussen de 
aanvangshuur en de huur van 
woningen uit de voorraad ooit kan 
verdwijnen. 

Nu wordt voorgesteld de aanvangs-
huur een kwart procent te verhogen. 
Betekent dit niet dat daardoor in 
wezen de harmonisatiekloof groeit? 
Volgens het adres van het NCIV is 
het uit een oogpunt van stadsvernieu-
wing ongewenst, de huren van de in 
1986 te gunnen woningen te 
verhogen met 5%, dus 3% verhoging 
boven de trend. Door deze extra 
huurverhoging en de beperkte 
inkomensontwikkeling in positieve zin 
kan het moeilijker worden om in 
stadsvernieuwingsgebieden vervan-
gende nieuwbouw te realiseren. 

Nu ligt het voor de hand dat er 
argumenten zijn die pleiten voor de 
voorgestelde huurverhogingspercen-
tages, wat niet wegneemt dat er 
sprake kan zijn van een spanningsveld. 
Zonder daarin nu direct gevaren te 
zien voor het stadsvernieuwingspro-
ces als zodanig, vraag ik mij wel af of 
dat proces op enigerlei wijze door de 
zich aftekenende huurprijsvorming in 
gevaar kan komen. Daarop wil ik 
graag de visie van de staatssecretaris 
vernemen. 

Aan het signaal voorbijgaan acht ik 
niet juist, omdat de stadsvernieuwing 
in onze samenleving een positief 
proces is en als activiteit, naar ik 
verwacht, voorlopig ook zal kunnen 
en moeten blijven. Mijn vraag is: blijft 
de nieuwe woning in de stad betaal-
baar voor de huurder en dus ook 
bereikbaar? Ik wacht met belangstel-
ling op het antwoord van de staats-
secretaris. 

Met belangstelling heb ik ook 
gelezen dat vanaf 1986 voor de 
dynamische-kostprijsberekening 
wordt uitgegaan van een veronder-
stelde huurverhoging van 2%. De 
huidige huurparameter is 3%. 
Vervolgens lees ik dat de lastenpara-
meter wordt verlaagd van 4,5% naar 
3%. Daarmee wordt volgens de 
huurbrief een relatief lage huurpara-
meter aangehouden ten einde te 
voorkomen dat de klimlening te hoog 
oploopt. Vooral dit laatste - een niet 
te hoge klimlening - is natuurlijk een 
goed uitgangspunt. Toch vraag ik mij 
af, waardoor de hoogte van de 
klimlening zoal wordt beïnvloed en 
welke maatstaven bepalen dat een 
klimlening te hoog is. Welke criteria 
gelden dus voor het bepalen van de 
juiste hoogte van de klimlening? 
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Nu kan volgens de regeling de 
huurparameter in het tweede en 
volgende tijdvak niet hoger zijn dan 
de trendmatige huurverhoging. 
Immers, in de meerjarenramingen is 
rekening gehouden met een huurtrend 
van 4%. Uit genoemde zaken zou 
kunnen worden afgeleid dat er geen 
wolkje aan de lucht is. Ook hier geldt 
dat ik, alles afwegend, het beleid 
positief wil waarderen. Mede gelet 
op de nadere informatie van de 
staatssecretaris lijkt mij dat verant-
woord. 

Is het juist dat bij verlaging van de 
huurparameter de dynamische-kost-
prijshuur zal stijgen? Betekent dit dan 
vervolgens, dat bij een trendmatige 
huurverhoging van 2% de objectsub-
sidies zullen stijgen? Met andere 
woorden: de schuldenlast in de 
toekomst wordt aanvaardbaar door 
vroegtijdig meer objectsubsidie te 
verstrekken. Daarbij vraag ik mij dan 
af of dit proces van inkomsten en 
uitgaven nog goed hanteerbaar is en 
in de komende jaren zal blijven. Ik 
hoor daarover graag het oordeel van 
de staatssecretaris. Kan door middel 
van het nieuwe waarderingssysteem 
het dynamische-kostprijssysteem 
een duidelijker meerjarenbeeld 
geven? 

Eén van de wijzigingen die per 1 
juli 1986 zullen worden ingevoerd, is 
de glijdende schaal in plaats van het 
huidige klassenstelsel. De minimaal 
en maximaal redelijke huren worden 
uitgedrukt in één huurprijs per punt. 
Berichten dat de puntprijs onjuist zou 
zijn geactualiseerd, berusten volgens 
mij op een misverstand. Ik word 
daarin gesterkt door een ingekomen 
commentaar, waarin door middel van 
indexcijfers wordt aangetoond dat de 
berekening van de puntprijs correct 
heeft plaatsgevonden. Mijn fractie 
kan zich dan ook vinden in de 
voorgestelde kwaliteitspunten voor 
de minimaal en maximaal redelijke 
huren. 

Het in de huurbrief voorgestelde 
spreekt mij des te meer aan, omdat 
het beleid erop is gericht om de 
huren in overeenstemming te 
brengen met de geboden kwaliteit. 
Toch zit ik op dit punt met een paar 
vragen. Blijkbaar blijft huurharmonisa-
tie een noodzakelijk gegeven en ook 
een belangrijk instrument. Volgens 
de berekeningen van de regering is 
nog 40% van het woningbestand niet 
geharmoniseerd. Dat zijn woningen 
waarbij de huurprijs niet in overeen-
stemming is met de geboden 
kwaliteit. 

Je vraagt je dan af of er met het 
huidige tempo ooit een eind zal 
komen aan de noodzaak om de huren 
te harmoniseren. Welke visie heeft de 
staatssecretaris hierop voor de 
middellange termijn? Mijn laatste 
vraag over dit onderwerp is, of de 
mogelijkheid van aftopping wel 
mogelijk blijft indien bij de toepassing 
van de percentages wordt gekomen 
tot een huur die hoger is dan de 
minimaal redelijke huur. 

Vervolgens vraag ik aandacht voor 
de nulpuntenregeling. Bij een woning 
waar de huur is bevroren of verlaagd 
als gevolg van geconstateerde 
gebreken wordt de huur na herstel 
van de gebreken gesteld op het 
niveau waarop bevriezing plaatsvond. 
Veronderstelt dit niet, dat voor de 
bevriezing al enige tijd een huur werd 
betaald die niet in overeenstemming 
was met de geboden kwaliteit? Als 
die veronderstelling juist is, wordt 
dan op deze wijze niet een huur in 
stand gehouden die tot in lengte van 
jaren in feite achter blijft lopen? 

De regeling heeft als nadelen dat 
zij enerzijds bij gebrek onvoldoende 
sanctioneert en anderzijds bij herstel 
niet voldoende beloont. Ik vraag mij 
daarom af, of bijstelling van de 
regeling niet noodzakelijk is. Graag 
verneem ik de mening van de 
staatssecretaris op dit punt. Er 
moeten toch voldoende prikkels in 
het systeem aanwezig zijn? 

Ten slotte vraag ik aandacht voor 
de corporaties die met leegstand 
hebben te kampen. Uit de stukken 
blijkt dat bij huurbevriezing met als 
doel, de leegstand te bestrijden, de 
financiële gevolgen voor de exploitant 
zijn. Hij dient die ten laste van de 
algemene bedrijfsreserve te brengen. 
Er zijn corporaties die een grote 
reserve hebben opgebouwd, dus 
daar ligt niet het probleem. Het 
probleem ligt daar, waar geen 
reserve aanwezig is, maar wel 
leegstand. 

Ik vraag mij af, of het in die 
situatie juist is, de negatieve 
cntwikkeling geheel en al te laten 
voor de verantwoordelijkheid van de 
corporaties, onder de veronderstelling 
dat een fatsoenlijk beleid is gevoerd. 
Zou een regeling ter voorkoming van 
een negatief vermogen bij de 
corporaties niet beter op haar plaats 
zijn en zo ja, aan welke instrumenten 
denkt de staatssecretaris daarbij? 

D 
De heer De Pree (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben van plan om 
tijdens dit laatste huurdebat onder 

het huidige kabinet, niet alleen in te 
gaan op een aantal concrete zaken 
die in de huurbrief worden aangekon-
digd, maar om ook van deze gelegen-
heid gebruik te maken om te laten 
zien, op welke wonderlijke manier 
door de staatssecretaris in de 
verdediging van zijn beleid soms 
wordt omgesprongen met argumen-
ten. 

Ik begin met de trendmatige 
huurverhoging. Om de hoogte 
daarvan te bepalen, worden enerzijds 
- volgens mij terecht - volkshuisves-
tingsargumenten gebruikt en 
anderzijds het huurverhogingspercen-
tage, zoals dat volgens het regeerak-
koord in de meerjarenramingen is 
opgenomen. Dat percentage - het 
was aanvankelijk 6 en is nu 4 - heeft 
op zichzelf niets met volkshuisvesting 
te maken, maar is zuiver budgettair 
bepaald. 

Maar nu kom ik bij de andere 
argumenten. Dat waren sinds vele 
jaren de ontwikkeling van de voor 
kwaliteit geschoonde stichtingskos-
ten en de ontwikkeling van de 
exploitatielasten. De laatste compo-
nent telde in de totale berekening 
minder zwaar dan de eerste. Welnu, 
de stichtingskosten, die in het 
verleden altijd stegen en dus aanlei-
ding vormden tot verhoging van de 
huren, daalden een paar jaar geleden. 
Toch wilde de regering hogere huren. 
Als argument daarvoor gold: de 
stichtingskosten dalen wel, maar pas 
sinds kort; je moet dat over een 
langere termijn bezien. 

Een jaar later waren de stichtings-
kosten weer niet gestegen, dus er 
was geen reden voor huurverhoging. 
De regering wilde dat toch doen en 
ja hoor, een nieuw criterium werd 
gevonden: de stichtingskosten waren 
weliswaar niet gestegen, maar de 
huren moesten toch omhoog, want 
het niveau van de reële rente was zo 
hoog. Derhalve gold vorig jaar een 
huurverhoging van 3%. 

In het afgelopen jaar zijn de 
stichtingskosten opnieuw gedaald, 
dus hoe moet het nu? De regering 
stelt een huurverhoging van 2% voor, 
dus een wat lager percentage dan 
vorig jaar. Je denkt dan dat dit wordt 
veroorzaakt door een daling van die 
hoge reële rente, naar neen, dat is 
niet zo. Ik verwijs naar het antwoord 
op vraag 8. Die hoge reële rente is 
nog iets gestegen. Waarom valt de 
huurverhoging dan toch wat lager 
uit? dat zal wel met de naderende 
verkiezingen te maken hebben, dat 
wil zeggen: er is sprake van een 
eenmalig aardigheidje voor de 
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kiezers, dat volgend jaar - als het 
kabinet van de huidige politieke 
samenstelling doorregeert - weer 
ongedaan kan worden gemaakt. Dat 
zal ook wel de reden zijn, waarom in 
de meerjarenraming het percentage 
van 4 niet wordt gewijzigd. Na 
verkiezingen gaan de huren verder 
omhoog. 

Overigens speelt het argument van 
de reële rente dit jaar geen rol. Dan 
zou namelijk de huurverhoging hoger 
moeten zijn dan die van vorig jaar en 
dan gaat het verkiezingscadeautje de 
mist in. Nu wordt er weer een nieuw 
criterium ingevoerd: de ontwikkeling 
van de stichtingskosten. Hiermee 
worden echter niet de stichtingskos-
ten van het vorige jaar of de van 
vorige jaren bedoeld, maar die van 
het komende jaar, dus van dit jaar. 
Die kosten zouden stijgen. 

Voorzitter! Als u hier een touw aan 
kunt vastknopen, is dat knap. Ik kan 
het niet. De enige consistentie die ik 
zie, is dat de huren coüte que coüte 
ieder jaar omhoog moeten. Daartoe 
worden ieder jaar weer andere 
argumenten en criteria bijeen 
gesprokkeld. Maar zo moet het niet! 
Ik vraag de staatssecretaris op grond 
van welke factoren hij vindt dat in de 
toekomst de ontwikkeling van de 
trendmatige huurverhogingen dient 
plaats te vinden. 

Volgens de jongste prognoses, zal 
het inflatiepercentage dit jaar lager 
uitkomen dat de 1 % a 1,5% die in de 
MEV was voorzien. Dit betekent dat 
de trendmatige huurverhoging fors 
boven de ontwikkeling van de inflatie 
uitkomt. Misschien is dit zelfs een 
van de weinige factoren die tot 
inflatie leiden, als er al sprake is van 
inflatie. Dit geldt zeker wanneer de 
harmonisatiehuurverhoging hierbij 
wordt betrokken. Ik hoor hier graag 
het oordeel van de staatssecretaris 

Tijdens de algemene beschouwin-
gen heeft de voorzitter van mijn 
fractie een motie ingediend, waarin 
onder andere werd gevraagd de 
huren per 1 juli aanstaande niet te 
verhogen. Deze motie is door de 
Kamer verworpen. Ik zal daarom nu 
geen motie met dezelfde strekking 
indienen. Ik leg de Kamer wel een 
uitspraak voor waarin de regering 
wordt gevraagd in ieder geval voor 
degenen die huursubsidie ontvangen 
de normhuren niet met de trend te 
verhogen. Zij zijn het immers, die 
ondanks de subsidie een groter deel 
van hun inkomen aan huur kwijt zijn, 
dan degenen die niet voor huursubsi-
die in aanmerking komen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Pree en Vos wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in het kader van 
een gematigd woonlastenbeleid met 
name de mensen, die individuele 
huursubsidie ontvangen, moeten 
worden ontzien; 

verzoekt de regering, de normhuren 
binnen het stelsel van individuele 
huursubsidie niet te verhogen met 
het percentage van de trendmatige 
huurverhoging, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6 (19406). 

De heer De Pree (PvdA): Voorzitter! 
De verhoging van de vraaghuurpercen-
tage met nu voor de vierde keer 
0,25% - dat betekent ongeveer f 250 
per jaar - vindt mijn fractie nog 
steeds onjuist. De enige reden voor 
doorvoering ervan is dat het in het 
regeerakkoord staat, alsof er sinds 
dat moment niets is veranderd. Er 
werd immers uitgegaan van eenhoge 
trendmatige huurverhoging, maar dat 
is niet gebeurd.Het effect is heel 
simpel dat huren van nieuw gebouwde 
woningen, meer stijgen dan de huren 
van de woningen uit de voorraad. 

De kloof neemt dus toe. Welke 
kloof is dat? Dat is de harmonisatie-
kloof. De verhoging van het vraag-
huurpercentage leidt ertoe dat er aan 
het harrr niseren van de huren van 
woningen, aan het extra verhogen 
van de huren van bestaande weinigen 
geen einde komt. Daarom hoop ik 
dat de door mij aangehouden motie 
op stuk nr. 19 200, nr. 46, waarin ik 
voorstel deze verhoging te matigen, 
door de Kamer wordt aangenomen. 
Gezien de uitlatingen van de heer 
Wolters van het CDA tijdens de 
behandeling van de begroting van 
november vorig jaar en die van het 
jaar daarvoor, heb ik positieve 
verwachting hieromtrent. 

Uit de tabel in het antwoord op 
vraag 17 blijkt dat de aanvangshuur 
voor een 4 VE woning per jaar met 
f 1040 is gestegen, gerekend tot en 
met 1986. Hoeveel is dit in guldens 
per punt? Wat is gedurende die jaren 
de ontwikkeling van de prijs per punt 
in de voorraad geweest? 

Mijn fractie vindt het nog steeds 
onbegrijpelijk dat het niveau van de 
vergelijkingshuren in stadsvernieu-
wingsgebieden extra wordt verhoogd, 
door ze niet met de trend te laten 
stijgen, maar met de stijging van de 
aanvangshuren. Zij gaan dus geen 
2% maar 5% omhoog. Dit gebeurt dit 
jaar voor het eerst. Nog steeds heb ik 
hiervoor geen argumenten van de 
staatssecretaris gehoord. Vindt hij de 
vergelijkingshuren te laag? Hoeveel 
bedraagt de laatste jaren eigenlijk 
het verschil in huur tussen de 
woningen met vergelijkingshuren en 
nieuwe woningen met normale huren 
bij een gegeven kwaliteit? 

Ook het antwoord op vraag 28 vind 
ik verontrustend. Zal in de komende 
jaren het niveau van vergelijkingshu-
ren opnieuw met meer dan de trend 
worden verhoogd? Er staat immers 
dat het trendpercentage mede van 
invloed zal zijn. Dat lijkt mij niet 
onbelangrijk in het kader van het 
normkostensysteem. 

Ik kom bij de harmonisatie. De 
hoogte van de huur dient zoveel 
mogelijk in relatie te staan tot de 
kwaliteit van de woning. Mijn fractie 
is het daarmee eens. Dat betekent, 
dat huren van woningen die in 
verhouding tot de kwaliteit te laag 
zijn extra worden verhoogd en dat 
huren die te hoog zijn worden 
bevroren of verlaagd. Om te weten 
wat de kwaliteit van een woning is, is 
er een woningwaarderingsstelsel. 

Het is kort geleden gewijzigd en 
treedt per 1 juli in werking. Het is nu 
al duidelijk, dat de wijziging tot 
gevolg heeft, dat voor eengezinswo-
ningen buiten de randstad in grotere 
mate moet worden geharmoniseerd 
dan nu het geval is. Op zichzelf 
kunnen dit soort veranderingen 
voortkomen uit elke wijziging van het 
bestaande systeem. Ik ben er echter 
niet gerust op, dat er geen schokef-
fecten zullen optreden. Uit een 
onderzoek door het NVH blijkt, dat er 
in het nieuwe systeem meer woningen 
onder de harmonisatie vallen. 

Als dat zo is en als er in zijn 
totaliteit sprake is van budgettaire 
neutraliteit, een randvoorwaarde van 
de staatssecretaris, dan is het 
onvermijdelijk dat het bedrag in 
guldens per woning lager is dan 
momenteel het geval is. Kan de 
staatssecretaris dat bevestigen? Als 
hij dat niet kan, geldt de budgettaire 
neutraliteit niet. 

Wat betreft de hoogte van de 
puntprijs handhaven wij ons bezwaar 
dat die niet tot stand is gekomen op 
grond van een visie, een norm 
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ontieend aan het volkshuisvestingsbe-
leid, maar slechts een vertaling is van 
de tot nu toe bestaande situatie. 
Juist de wijziging van het woningwaar 
deringsstelsel, waarin ook volgens 
ons een aantal belangrijke verbeterin-
gen zitten, had moeten worden 
aangegrepen om op inhoudelijk 
onderbouwde manier de koppeling 
tussen kwaliteit, prijs en inkomen te 
leggen. Omdat dit niet is gebeurd, 
kunnen wij niet anders dan de nu 
voorgestelde prijs per punt afwijzen. 
Ik vraag de Kamer graag, de uitspraak 
te doen, dat tot een genormeerd 
systeem moet worden gekomen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Pree en Vos wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennisnemende van de voorgestelde 
bedragen per kwaliteitspunt; 

overwegende, dat toetsing van deze 
bedragen niet mogelijk is; 

wijst de voorgestelde puntsprijzen af; 

verzoekt de regering, te komen met 
een voorstel voor de wijze, waarop 
de ontwikkeling van enerzijds 
huurprijs en inkomen en anderzijds 
huurprijs en kwaliteit kan worden 
beoordeeld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7 (19 406). 

De heer De Pree (PvdA): Voorzitter! 
Er is nog iets heel raars aan de hand, 
waartegen wij grote bezwaren 
hebben. Ik zal proberen die uit te 
leggen. In het huuraanpassingsstelsel 
is sprake van drie verschillende 
huurniveaus. Het minimaal redelijke 
geeft aan welke huur een woning 
gezien de kwaliteit ten minste dient 
te hebben. In de praktijk is dat het 
niveau tot waar woningcorporaties 
hun woningen harmoniseren. 

Het tweede niveau is het maximaal 
redelijke niveau, dat aangeeft 
hoeveel huur een woning ten 
hoogste mag hebben. Dat is het 
niveau tot waar beleggers doorgaans 
de huren laten stijgen. Daarboven is 
de zogeheten derde grens. Als de 
huur daarboven komt, dient deze te 
worden verlaagd, omdat zij te hoog is 
in verhouding tot de kwaliteit. 

De bedoeling van dit alles is, zo 
staat op blz. 3 van de huurbrief te 
lezen, dat de huur van woningen van 
gelijke kwaliteit niet te zeer uiteen-
loopt. Dat is prima. Dat doel wordt 
echter helemaal niet bereikt. Neem 
twee woningen die elk honderd 
kwaliteitspunten hebben en dus 
allebei ongeveer hetzelfde huurniveau 
zouden moeten hebben. Volgens het 
huidige stelsel kan de ene woning 
f 295 huur per maand doen en de 
andere f 597, een verschil van 100%. 
Ik heb dit reeds naar voren gebracht 
in de UCV op 28 augustus 1985. Met 
onze kritiek is echter niets gedaan. 

De nu voorgestelde puntprijzen 
leiden ertoe dat er van een relatie 
tussen prijs en kwaliteit geen sprake 
is. Dat vindt mijn fractie een slechte 
zaak. Daarin moet verandering 
komen. Het is opnieuw een voorbeeld 
van het ontbreken van een duidelijke 
lijn in het huur- en subsidiebeleid. Ik 
zal dat bewijzen. 

Tijdens de discussie over de Wet 
individuele huursubsidie heeft de 
staatssecretaris verdedigd dat 
mensen een groot deel van de huur 
zelf moeten betalen wanneer zij een 
woning huren met een hogere 
kwaliteit. Daarmee zijn wij het eens. 
Hoe weet je echter dat een woning 
een hogere kwaliteit heeft? Het 
antwoord van de staatssecretaris 
was: dat kun je zien aan het huurni-
veau, hoe hoger de huur hoe hoger 
kennelijk de kwaliteit. Dat is de 
redenering die binnen de IHS wordt 
gehanteerd. 

Nu wij het vandaag hebben over 
het woningwaarderingsstelsel blijkt 
dat dit niet deugt. De huur van de 
ene woning kan zelfs 100% hoger zijn 
dan die van een andere, terwijl de 
kwaliteit van de woning identiek is, in 
beide gevallen 100 punten. Wanneer 
je als huurder in de ene woning 
woont, krijg je dus minder huursubsi-
die dan in de andere. Dat is toch 
absurd? Spreken de mensen op het 
departement die de Wet individuele 
huursubsidie heben uitgedokterd 
weleens met de mensen die zich met 
de woningwaardering bezighouden? 

Ik hoor hierop graag een reactie 
van de staatssecretaris. Het is van 
tweeën een, of de redenering binnen 
de huursubsidie geldt, en dan heeft 
de huurprijs een nauwe relatie met 
de kwaliteit van de woning, of dit 
woningwaarderingssysteem is geldig, 
maar dan dienen de kwaliteitskortin-
gen bij de huursubsidie te vervallen. 
Mijn voorstel is - ik hoor daarop 
graag de reactie van de staatssecre-
taris - de zogeheten derde grens af 

te schaffen en de maximaal redelijke 
huur voorlopig te bevriezen. Omdat 
de minimaal redelijke huurgrens 
ieder jaar stijgt met de trend neemt 
de bandbreedte jaarlijks af, zodat 
steeds meer het huurniveau aansluit 
op de kwaliteit. 

De opbrengst van de voorgestelde 
boven-trendmatige huurverhoging 
bedraagt ongeveer 120 miljoen. 
Daarvan komt 112 miljoen terecht bij 
de verhuurders. Het Rijk gaat er, via 
meer huursubsidie, 2 miljoen op 
achteruit. Bestaat er enig inzicht bij 
welke verhuurders die hogere 
opbrengst terechtkomt? Zijn dat met 
name de sociale verhuurders of ook 
de commerciële verhuurders, of 
vooral die laatste groep? 

Overigens is het mij niet duidelijk 
hoe het mogelijk is dat de harmonisatie 
het Rijk netto 2 miljoen kost, terwijl 
volgens de tabel op blz. 7 van de 
Huurbrief de begroting van VROM 
met een aantal miljoenen wordt 
verlaagd. Op deze technische vraag 
had ik graag een antwoord. 

Ik vind dat wat in de Huurbrief 
wordt opgemerkt over de leegstands-
problematiek bijzonder onbevredi-
gend. Vanuit het Rijk gezien is 
gekozen voor de weg van de minste 
weerstand. Elke verantwoordelijkheid 
wordt afgeschoven naar verhuurders 
en gemeenten, alsof ook de woningen 
die nu leeg staan niet gebouwd zijn 
met steun van de rijksoverheid. Op 
blz. 5 lees ik dat de verhuurder in 
overleg met B en W moet zoeken 
naar oplossingen om de verhuurbaar-
heid te vergroten. 

Zo kan de gemeente, bij voorbeeld, 
de kwaliteit van de woonomgeving 
verbeteren, alleen moet die gemeente 
daarvoor natuurlijk wel het geld 
hebben. Als dat niet helpt zouden de 
huren verlaagd kunnen worden, 
alleen moeten toegelaten instellingen 
daarvoor wel toestemming vragen 
van het Rijk. Het Rijk zal echter ook 
wat doen, want die toestemming zal 
doorgaans wel worden gegeven. 

Alleen 'huurverlaging of huurbevrie-
zing zal in geen enkel geval leiden tot 
een aanpassing van de (rijks)bijdra-
gen'. Het Rijk betaalt dus niets en de 
verhuurder en de gemeente moeten 
maar zien hoe zij het oplossen. Zo 
kan dat toch niet? Nu weet ik wel dat 
de staatssecretaris heeft toegezegd 
met een uitgebreide rapportage over 
deze problematiek te komen, 
inclusief daaraan te verbinden 
conclusies. Dat kan echter toch niet 
betekenen dat er tot op dat moment 
geen enkele verantwoordelijkheid 
door het Rijk wordt erkend? Hoe lang 
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zullen verhuurders, naar de mening 
van de staatssecretaris, in staat zijn 
de kosten van leegstand ten laste van 
hun bedrijfsreserve te laten komen? 

Het is hem toch bekend, dat die 
reserves onder druk staan als gevolg 
van de verliezen, die worden geleden, 
doordat de naoorlogse woningverbe-
teringsregeling zo ongunstig is? Ik 
vraag de staatssecretaris niet om 
klakkeloos te zeggen: geld nodig, 
hier is het. Ik vraag hem wel om in 
voorkomende gevallen vooruitlopend 
op de rapportage, corporaties met 
leegstandproblematiek zo nodig te 
hulp te komen. Het is in de Bijlmer 
gebeurd, maar in andere gevallen 
niet. Het antwoord op vraag 59 vind 
ik in dit verband onthullend en 
onthutsend. Wat staat daar? 'Leeg-
stand is geheel het risico van de 
verhuurder, ook in problematische 
gevallen. Voor de financiering van 
reddingsacties bij de meest problema-
tische gevallen is derhalve geen 
financiële steun van het rijk te 
verwachten.' 

Voorzitter! Ik kan mij voorstellen, 
dat de staatssecretaris niet het 
omgekeerde zegt: ik ben bereid in 
alle gevallen met geld te komen. Ook 
ik vind, dat gemeenten en verhuurders 
het nodige kunnen doen. Deze 
negatieve uitspraak is wel heel erg 
categorisch, mij te categorisch. 

Wat ik in mijn verhaal heb gepro-
beerd aan te tonen is, dat er in het 
door deze regering gevoerde huur-
en subsidiebeleid nogal wat inconse-
quenties zitten. Elk jaar opnieuw 
worden wij geconfronteerd met een 
trendmatige huurverhoging, maar de 
redenering, die eronder zit, is ieder 
jaar een andere. In de afgelopen 
jaren gingen de huren fors omhoog. 

Alleen in het verkiezingsjaar wordt 
wat gas teruggenomen. Ook hiervoor 
ontbreekt een duidelijke argumenta-
tie. Hoe hoger de huren zijn, hoe 
hoger kennelijk de kwaliteit van de 
woning, zegt de staatssecretaris, 
wanneer hij het heeft over de 
systematiek binnen de individuele 
huursubsidie. Het woningwaarde-
ringsstelsel zit zodanig in elkaar, dat 
het huurniveau nauwelijks iets met 
de kwaliteit te maken heeft, zodat het 
volkomen ten onrechte is, dat 
mensen relatief minder huursubsidie 
krijgen, wanneer hun woning een 
hogere huur doet. 

De problematiek van de leegstand 
neemt toe, maar vooralsnog houdt 
het rijk de portemonnee dicht. Maar 
ook dat is niet consequent, want ik 
zei het reeds: die woningen zijn er 

gekomen mede dank zij de steun van 
het Rijk. Een deel van de leegstand 
wordt mede veroorzaakt door het 
woonlastenbeleid, dat door de 
rijksoverheid wordt gevoerd en dat 
als gevolg heeft, dat een deel van 
de koopkrachtige vraag wegvalt. 
Kortom, er is nogal wat kritiek 
mogelijk op het huur- en subsidiebe-
leid. Ik ben benieuwd naar de reactie 
van de staatssecretaris. In mijn 
tweede termijn kom ik ongetwijfeld 
op een aantal zaken terug. 

D 
De heer De Beer (VVD): Voorzitter! 
Twee procent trendmatige huurverho-
ging in 1986 komt ons volstrekt 
redelijk voor. De staatssecretaris 
weet, dat de fractie van de VVD 
sinds huurdebatten in 1979 - een 
jaar, dat de staatssecretaris zal 
heugen - altijd op het standpunt 
heeft gestaan, dat bij de bepaling van 
het stijgingspercentage meer 
aandacht moet worden geschonken 
aan de BDB-cijfers dan aan dievan 
het CBS. De redenen daarvoor zijn 
talloze malen genoemd; ik zal die 
thans niet herhalen. 

Uit de BDB-cijfers blijkt, dat de 
stijging in het afgelopen jaar 2% is 
geweest. De verwachting is, dat die 
het komende jaar wat meer zal zijn. 
De stijging van de exploitatiekosten 
was in het afgelopen jaar 3,2%. 
Tegen die achtergrond vinden wij een 
trendmatige huurstijging van 2% 
alleszins redelijk. Ik wijs de heer De 
Pree er overigens op, dat de heer 
Van Dam zich indertijd - omdat het 
hem beter uitkwam - op de BDB-cij-
fers baseerde. De PvdA gaat thans 
weer van CBS-cijfers uit. Blijkbaar 
komt dat thans politiek beter uit. 

Staatssecretaris Brokx: De heer De 
Beer sprak in het kader van de 
BDB-cijfers over een huurstijging in 
het afgelopen jaar van 2%. Hij 
bedoelde natuurlijk de stijging van de 
bouwkosten. 

De heer De Beer (VVD): Inderdaad. 
Neemt u mij niet kwalijk. Wi j blijven 
consequent en houden vast aan de 
stijging van de bouwkosten volgens 
de BDB-cijfers. Wij zwabberen niet 
heen en weer. 

Wat de huurharmonisatie betreft, 
is het voorstel van de regering om de 
woningen met een niet zo grote 
achterstand 2% extra in huur te 
verhogen en woningen met een 
grotere achterstand met 4% extra. 
Wij kunnen ons daarmee verenigen. 
Wij vinden de differentiatie op 
zichzelf verstandig. Wij zijn minder 

gelukkig met - opnieuw - de halvering 
van de harmonisatie in de stadsver-
nieuwingsgebieden. Stadsvernieu-
wing is een langzamerhand zodanig 
volwassen geworden proces, dat er 
niet zoveel redenen meer zijn om de 
urgenten in de stadsvernieuwingsge-
bieden te bevoordelen boven 
anderen met eenzelfde inkomen die 
op een woning in een uitbreidingsge-
bied zijn aangewezen. 

Wordt in 1986 een percentage van 
2 c.q. 4 toegepast in de huurharmo-
nisatie en de komende jaren een 
percentage van 3, dan blijkt de 
harmonisatiekloof van 36% in dit jaar 
terug te lopen naar 20% in 1990. Dat 
is in elk geval een aanzienlijk beter 
tempo dan de pakweg 25 jaar die 
een jaar geleden nog nodig bleek. 
Van daar, dat wij het beleid kunnen 
onderschrijven. 

Het antwoord op vraag 49 heeft 
een interessant gegeven opgeleverd. 
De heer De Pree sprak er net al over. 
Van de f 112 min. die de verhuurders 
in Nederland gezamenlijk als gevolg 
van de huurharmonisatie extra in 
handen zullen krijgen in de periode 
van 1 juli 1986 tot 1 juli 1987, wordt 
door de huurders f 100 min. opge-
bracht en door het Rijk slechts f 2 
min. 

Ik herinner mij nog dat ik nog niet 
zo lang geleden enige huivering bij 
de staatssecretaris bespeurde over 
een krachtig voortzetten van de 
huurharmonisatie, in verband met de 
zeer nadelige budgettaire gevolgen 
die hij voorzag. Mag ik, nu dit cijfer 
boven tafel is gekomen, veronderstel-
len dat er vandaag de dag aanleiding 
is voor aanzienlijk minder koud-water-
vrees? 

Voor de vierde keer in deze 
regeringsperiode zullen de aanvangs-
huren met 0,25% van de stichtings-
kosten worden verhoogd. Het zal 
weinigen verbazen dat wij ook 
daarmee kunnen instemmen. Wij 
hebben altijd betoogd dat deze 
operatie geen enkel verband hield 
met de stijging van de stichtingskos-
ten, noch met die van de huren. Voor 
ons gold als belangrijkste motief, dat 
een overheveling plaatsvond van 
object- naar subjectsubsidies, uiter-
aard los van de vraag wat je overigens 
nog met subjectsubsidies doet. 

Interessant is dat door de gewijzig-
de omstandigheden langzamerhand 
het verschil tussen de vraaghuur en 
de kostprijs heel gering begint te 
worden: voor de sociale woningbouw 
nog maar f 1 70 per maand. Het is 
ook interessant, te zien, welke de 
gevolgen daarvan vandaag de dag al 
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zijn in de volkshuisvesting. Daarmee 
wordt misschien verklaard hoe het 
mogelijk is dat een niet onbelangrijk 
deel van de premie C-woningen nog 
steeds in de huursector wordt 
gebouwd, al gebeurt dat minder dan 
voorheen. 

Ik heb horen verluiden dat er 
beleggers zijn, die de f6500 premie 
voor de premie C-woning - ik moet 
eigenlijk zeggen: de vrije sector met 
eenmalige bijdrage - gebruiken om in 
een reeks van jaren subsidies uit te 
keren, bij voorbeeld een jaarlijkse 
subsidie uitgesmeerd over tien jaar. 
Daarmee is het verschil tussen wat 
een woningwetwoning aan huur zou 
moeten kosten en een woning in de 
vrije sector met eenmalige bijdrage al 
heel gering geworden. 

Het perspectief opent zich dat wij 
het in de komende regeringsperiode 
misschien geheel zonder objectsubsi-
dies kunnen stellen. Daarover moet 
natuurlijk worden gesproken bij de 
opstelling van het regeerakkoord. 
Langzamerhand lijkt het wel of wij in 
de uitgangspositie komen waarover 
minister Udink destijds sprak, elf of 
twaalf jaar geleden, toen de dynami-
sche kostprijs-huur werd geïntrodu-
ceerd. 

Voorzitter! Zoals bekend, is de 
VVD-fractie nooit een voorstander 
geweest van vergelijkingshuren. Ik 
zeg het nog maar eens een keer: niet 
goed valt in te zien waarom stadsver-
nieuwingsurgenten in bij voorbeeld 
Den Haag wèl en een paar kilometer 
verderop in Leiden niet van een extra 
lage huur mogen profiteren. Dit 
hebben wij altijd een discriminerend 
element gevonden in het huurbeleid. 
Natuurlijk hebben wij zeer kritisch 
gekeken naar het beleid terzake. 

Uit een nader antwoord blijkt, dat 
de verhoging van 5% van de vergelij-
kingshuur eigenlijk nog laag is in 
vergelijking met de stijging van de 
normale aanvangshuren. Er is dus 
zeker reden om de vergelijkingshuur 
met 5% te verhogen. Wij zitten 
echter nu in de situatie dat de vier 
grote gemeenten meedoen aan het 
normkostensysteem. Wat dat betreft 
ben ik het spoor een beetje bijster. 
Hoe verhoudt de nieuwe vergelijkings-
huur zich met de toeslagen, die aan 
de vier gemeenten worden verstrekt 
in het kader van het normkostensys-
teem? Zit daar nog licht tussen van 
enige betekenis? 

Op 1 juli zal het nieuwe woning-
waarderingsstelsel worden ingevoerd. 
De discussie daarover hebben wij 
medio 1985 afgerond. Er is nu 

opnieuw publiciteit over ontstaan. 
Met name voor eensgezinshuizen 
buiten de randstad zijn huurverhogin-
gen voorspeld. Daar zit een kern van 
waarheid in maar degenen die 
daarop wijzen hebben niet de 
keerzijde van de medaille genoemd, 
te weten dat de huren van andere 
categorieën woningen sterk gema-
tigd of zelfs bevroren zullen worden. 
Dat geldt dan met name voor de 
etagewoningen in de randstad. 

Toch wil ik aan de staatssecretaris 
vragen of hij vandaag de dag, nu hij 
de zaak wellicht wat beter kan 
overzien, nog steeds de opvatting is 
toegedaan dat de hele operatie 
budgettair neutraal is voor de totale 
groep huurders. Is de operatie 
slechts een kwestie van herschikking 
binnen de randvoorwaarde van 
budgettaire neutraliteit? 

De laatste tijd begint steeds meer 
het inzicht door te breken dat de 
woonomgeving wellicht een grotere 
rol speelt bij de waardering door de 
huurders zelf dan wij tot nog toe 
veronderstelden. Ook van de sociale 
verhuurders hoor je regelmatig dat 
veel huurders de voorkeur geven aan 
een woning van matige kwaliteit in 
een goede buurt boven een woning 
van goede kwaliteit in een matige 
buurt. Ook uit persoonlijke contacten 
met huurders heb ik die indruk 
gekregen. In het herziene woning-
waarderingsstelsel gaat echter de 
woonomgeving een minder belang-
rijke rol spelen. 

Hoe ziet de staatssecretaris dit? 
Het nieuwe systeem is nog niet 
ingegaan en ik zal daarom niet 
pleiten voor alweer een herziening, 
maar ik wil toch de aandacht van de 
staatssecretaris hierop vestigen. Er 
mag immers niet een al te grote kloof 
ontstaan tussen het woningwaarde-
ringsstelsel en de marktappreciatie 
van de huurders. Dat zou allerlei 
nieuwe soorten onrechtvaardigheden 
scheppen. 

Aan de leegstand worden interes-
sante beschouwingen gewijd in de 
huurbrief. Wij zijn het eens met de 
gedachte, dat onder dit huursysteem 
toestemming nodig is voor huurverla-
ging. Ik denk dat daaraan moeilijk 
valt te ontkomen. 

Ik wil niettemin toch wel zeggen 
dat bij ons sterk de gedachte leeft 
dat wanneer wij verder gaan decen-
traliseren en privatiseren de verhuur-
ders - en dan de sociale verhuurders 
voorop - de mogelijkheid moeten 
krijgen om binnen hun woningbestand 
makkelijker de huren aan te passen, 
dus te verhogen of te verlagen. Zij 

kunnen dan beter inspelen op de 
markt, uiteraard onder de randvoor-
waarde dat de afbouw van de 
subsidies plaatsvindt, zoals is 
voorzien. Een grotere vrijheid in de 
toekomst op dit terrein voor verhuur-
ders, zowel sociale als marktverhuur-
ders, willen wij graag bespreekbaar 
maken. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook wij zullen een 
aantal kanttekeningen plaatsen bij de 
verschillende elementen die in de 
huurbrief staan. Ik wil eerst spreken 
over de trendmatige huurstijging van 
2%. Wij praten over - inclusief 
huurbevriezings- en huurharmonisa-
tie-effecten - een gemiddelde 
huurstijging van bijna 3%. Daarbij is 
sprake van een soort samenhang die 
wordt aangebracht ten aanzien van 
de stichtingskosten. Het gaat daarbij, 
om de stichtingskosten die in dit 
lopende jaar worden verwacht. 
Verder wordt zijdelings - en niet als 
argumentatie voor het trendmatige 
percentage - gekeken naar de 
koopkrachteffecten. 

In de huurbrief wordt aangegeven 
dat de verwachting ten aanzien van 
1985 weliswaar voor de eerste helft 
een daling aangaf, maar dat voor de 
tweede helft een stijging verwacht 
werd. Blijkens het antwoord dat 
tijdens de schriftelijke voorbereiding 
is gegeven is het totaal aan ontwik-
keling van de stichtingskosten in 
1985 een verlaging met 1% geweest. 
De verwachting voor 1986 daarente-
gen komt neer op een stijging van 
3%. Dat wordt beargumenteerd op 
basis van de effecten die de bouw-
CAO zou hebben. 

Wij vragen ons af of daarbij ook is 
gekeken naar andere factoren die de 
stichtingskosten beïnvloeden, zoals 
ontwikkeling van de rente, inflatie, en 
dergelijke. Met andere woorden: wij 
horen graag van de staatssecretaris 
een nadere onderbouwing van de 
verwachte 3%. Hierbij moet worden 
aangetekend, zoals de heer De Pree 
al deed, dat het een nieuwigheid is 
om het trendpercentage te baseren 
op de verwachte ontwikkeling van 
stichtingskosten. 

Wat betreft het koopkrachteffect, 
wordt in de huurbrief gesteld dat de 
trendmatige huurstijging als een 
bijdrage aan de matiging van de 
gemiddelde woonlastenontwikkeling 
moet worden gezien. Het totale beeld 
- zo staat er geeft per saldo een 
lichte toename van de koopkracht in 
1986 te zien. Dat mag zo zijn, maar 
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het laat onverlet dat koopkrachtgevol-
gen voor specifieke groepen wel 
degelijk anders en negatiever kunnen 
uitkomen. Ik doel hierbij vooral op 
uitkeringsgerechtigden. 

Het NCIV constateert terecht dat 
met name voor die mensen een 
huurverhoging wel degelijk een 
verdere aantasting van hun toch al 
geringe bestedingsmogelijkheden 
betekent. 

Daarbij komt dat het koopkrachtef-
fect beoordeeld moet worden op het 
totaal van de ontwikkeling van de 
woonlasten. Zonder nu al heel 
gedetailleerde uitspraken te doen, 
kun je toch wel degelijk zeggen dat 
huurders - bewoners - in een uiterst 
onzekere situatie zijn komen te 
verkeren. De gasprijsontwikkeling gaf 
bij voorbeeld aanleiding tot enige 
hoop op lastenverlichting. Kennelijk 
ligt er nu een brief van de heer 
Ruding waarin staat dat moet 
worden afgezien van een eventuele 
gasprijsverlaging voor kleinverbrui-
kers. 

Ik denk dat veel mensen nu 
bepaald niet meer weten waar zij aan 
toe zijn. Overigens teken ik daarbij 
aan dat wij in elk geval niet weten op 
grond van welke bevoegdheid de 
heer Ruding denkt een eventuele 
verlaging van de gasprijs voor 
kleinverbruikers te voorkomen. Die 
bevoegdheid is niet opgenomen in de 
Aardgasprijzenwet. Dit zeg ik 
evenwel ter troost van de huurders-
bewoners. 

De aanvangshuren worden 
wederom verhoogd met een kwart 
procent van de stichtingskosten, 
waardoor het totaal in vier jaar op 1% 
is uitgekomen. Ik sluit mij helemaal 
aan bij wat de heer De Pree daarover 
heeft gezegd: met het op deze wijze 
doorgaan met het verhogen van de 
aanvangshuren wordt van de 
huurharmonisatie een oneindig 
proces gemaakt; die holt steeds 
achter de verhoging van de aanvangs-
huren aan. Een extra element hierbij 
is dat er onevenwichtigheid tussen 
verschillende regio's kan ontstaan 
wat het huurbeeld betreft in die 
regio's. 

In de streken buiten de randstad is, 
zo wordt ons gemeld, nieuwbouw 
steeds moeilijker geworden, omdat 
de aanvangshuren veel te hoog 
dreigen te worden en derhalve de 
verhuurbaarheid van die nieuwbouw 
in het gedrang komt. Hiertoe verwijs 
ik naar een brief van de samenwer-
kende woningcorporaties uit Oude 
Pekela. Hierop verneem ik graag een 

reactie van de staatssecretaris. Ik 
doel dus op de effecten van de 
verhoging van de aanvangshuren in 
specifieke regio's. 

Voor de woningwaardering ofte 
wel het puntenselsel wordt een 
systeem van een minimaal redelijke 
huur, een maximaal redelijke huur en 
een derde grens voorgesteld. Wij 
sluiten ons ook aan bij de opmerkingen 
die hierover door de PvdA zijn 
gemaakt. Een daarvan is dat met 
name de argumentatie voor die 
derde grens uiterst merkwaardig is 
en dat het qua systematiek logisch is 
dat, zodra een huur boven het 
maximaal redelijke niveau is, die huur 
verlaagd wordt tot dat maximaal 
redelijke niveau. Anders is het geen 
maximaal redelijk niveau! Zoiets ligt 
tamelijk voor de hand. 

Ook hierbij geldt overigens dat 
gelet moet worden op onevenwichtig-
heden die afwijken van het gemiddel-
de beeld, waarover ook steeds is 
gesproken in het debat over het 
woningwaarderingsstelsel, waarin 
geen grote schokeffecten zullen 
optreden, zoals de staatssecretaris 
meermalen heeft verzekerd. Ik 
verwijs echter naar de uitslag van het 
onderzoek van het Nederlandse 
verbond van huurders van januari 
1986 over de effecten van het 
woningwaarderingsstelsel. Daarin 
zijn de gegevens uit de huurbrief 
verwerkt. 

Een van de conclusies is dat er wel 
degelijk sprake is van een concentratie 
van negatieve effecten bij één 
categorie, en wel de eengezinswonin-
gen in overig Nederland ofte wel 
niet-randstad. In verband met het 
vorige cumuleren de nadelige 
effecten op dat punt kennelijk. Verder 
bevestigt het onderzoek dat er ook 
negatieve effecten ontstaan op de 
totale woningvoorraad. De conclusie 
kan dan ook niet anders zijn dan dat 
de negatieve effecten voorkomen 
kunnen en moeten worden door een 
verlaging van de prijs per punt. 

Wat zijn de gevolgen van het 
maximaal redelijke huurniveau voor 
het stelsel van individuele huursubsi-
die? In de gemeente Rotterdam is 
gesignaleerd dat bij een gemiddeld 
puntenaantal het maximaal redelijke 
huurniveau heel gemakkelijk boven 
de maximale huurgrens van de 
individuele huursubsidie kan komen. 
Dat zou ten minste betekenen dat er 
een spanning onstaat tussen het 
woningwaarderingsstelsel en de 
individuele huursubsidie. 

Wat de harmonisatie in stadsver-
nieuwingsgebieden betreft, is er 

sprake van een voortzetting van het 
beleid uit 1985. De argumenten 
daartegen zijn bij de behandeling van 
de vorige huurbrief uitvoerig aan de 
orde geweest en die behoeven hier 
niet herhaald te worden. 

Het belangrijkste argument is 
onzes inziens dat door het doorgaan 
met het verhogen van de huren in 
stadsvernieuwingsgebieden er wel 
degelijk een stagnatie dreigt. Dit is 
een belangrijke reden om die 
harmonisatie achterwege te laten. 
Wij constateren in elk geval dat de 
agressie tegen de woonlastenproble-
matiek in stadsvernieuwingsgebieden 
nog steeds toeneemt. Hierbij denk ik 
aan de enorm heftige reactie tegen 
de introductie van het normkostensys-
teem. De woonlastenquota in die 
stadsvernieuwingsgebieden zijn 
extreem hoog. Dit kan dan ook niet 
zo doorgaan. Een zelfde argumentatie 
geldt naar onze mening voor de 
verhoging van de vergelijkingshuren 
met 5%. 

Het laatste punt van mijn betoog 
betreft de leegstand. Het standpunt 
van de staatssecretaris hieromtrent is 
consequent. De betrokken sociale 
verhuurders en de gemeentebesturen 
zijn primair verantwoordelijk en 
moeten zelf oplossingen zoeken. Hij 
doet hiervoor een serie suggesties: 
actievere werving, kamergewijze 
verhuur, splitsing en dergelijke. Als 
er na alle maatregelen die sociale 
verhuurders en gemeentebesturen 
kunnen treffen, aanzienlijke en 
langdurige leegstand is, kan huurbe-
vriezing of verlaging worden 
overwogen. 

Maar, zo zegt de staatssecretaris, 
dit is niet vri j ; hiervoor is zijn toestem-
ming per complex noodzakelijk. Met 
andere woorden, per situatie waarin 
zich deze leegstand voordoet, moet 
een aanvraag worden gedaan. Dan 
buigt de staatssecretaris zich erover, 
waarbij hij enkele criteria hanteert. 
De leegstand moet aanzienlijk en 
structureel zijn. De voorgestelde huur 
mag niet lager zijn dan het minimale 
redelijke niveau. Hoe de staatssecre-
taris zich hiermee verder ook 
bemoeit en wat de uitkomst dan ook 
is, in elk geval zal de bijdrage van het 
Rijk niet worden aangepast. 

Het moet ons van het hart dat 
hierdoor de verhouding tussen de 
bemoeienis van de staatssecretaris 
en de toedeling van de verantwoor-
delijkheid aan sociale verhuurders en 
gemeentebesturen enerzijds en de 
bijdrage van het Rijk aan de oplossing 
van het probleem anderzijds naar 
onze mening zoek en in elk geval 
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scheef is. Wij vragen ons af hoe dit 
zich verhoudt met de prachtige 
voornemens tot decentralisatie. 

Wij menen dat het NCIV volkomen 
gelijk heeft met de opmerking dat op 
korte termijn een algemene regeling 
hiervoor noodzakelijk is, zodat 
verhuurders op dit punt een slag-
vaardiger beleid - ik vul dan in: een 
eigen beleid - kunnen voeren. Wij 
gaan ervan uit dat voor deze zienswijze 
in de nota over de leegstand nadere 
voorstellen worden gedaan. Wij 
kunnen niet ervan uitgaan dat het ad 
hoc beleid dat nu wordt gevoerd en 
waarin elk geval apart wordt beoor-
deeld, in de toekomst wordt volgehou-
den. Door de toeneming van de 
leegstand is dit mijns inziens niet vol 
te houden. 

Wij vragen ons af of het standpunt 
dat in geen enkel geval de bijdrage 
van het Rijk zal worden aangepast, 
niet zeer onredelijk is, gelet op de 
verantwoordelijkheid die het Rijk 
heeft genomen voor de totstandko-
ming van complexen waarin de 
leegstand zich vooral voordoet. Deze 
verantwoordelijkheid heeft de 
staatssecretaris impliciet toegegeven, 
toen hij in reactie op ideeën over 
sloop van flatgebouwen liet horen 
dat dit niet zo maar kon, omdat er 
dan sprake is van kapitaalvernietiging. 
Hiermee heeft hij zijn verantwoorde-
lijkheid aangegeven. Wat ons betreft, 
komt deze verantwoordelijkheid ook 
tot uitdrukking in het daadwerkelijk 
helpen van sociale verhuurders en 
gemeentebesturen om tot oplossin-
gen hiervoor te komen. 

D 
De heer Nypels (D'66): De heer De 
Pree, mijnheer de Voorzitter, heeft 
gelijk. De regering en de fracties in 
de Kamer sprokkelen ieder jaar weer 
hun argumenten en hun normen 
bijeen om te komen tot een oordeel 
over de hoogte van de gewenste 
trendmatige huurverhoging. Dit is op 
zich zelf een slechte zaak. Het geeft 
onzekerheid voor alle betrokkenen, 
dat wil zeggen: bewoners, verhuur-
ders, ook de regering bij het maken 
van meerjarenramingen en een ieder 
die iets met wonen of huren te 
maken heeft. Deze slechte zaak heeft 
u - hiermee bedoel ik niet de 
Voorzitter, maar al degenen die in 
deze zaal aanwezig zijn, regering en 
kamerfracties - aan u zelf te wijten. 

Waarom? Omdat indertijd bij de 
totstandkoming van het wettelijk 
huurregime hierover uitdrukkelijk in 
de Kamer is gediscussieerd. Er was 

een fractie - ik wil de naam niet 
noemen, een enkeling kan het zich 
misschien nog herinneren - die 
voorstelde, de normen voor de 
jaarlijkse huuraanpassing in de wet 
vast te leggen. Het amendement is 
verworpen met steun van alle drie de 
grote fracties. Aanvaarding was ook 
al ontraden door de regering. De 
bewindsman achter de tafel weet 
daarvan! Goed, dat is een koekje van 
eigen deeg. 

Wij hebben ons reeds sinds jaar en 
dag uitgesproken voor een systeem 
van huurberekening - gekoppeld aan 
een bepaalde vorm van woningfinan-
ciering - dat uiteindelijk zou leiden 
tot een huuraanpassing, waarbij de 
vraaghuren gelijke tred zouden 
houden hetzij met de inflatie hetzij 
met de loonontwikkeling. Zoals u 
weet, hebben wij ons vorig jaar 
uitgesproken voor een uitwerking in 
de zin van het tot stand brengen van 
loonvaste huren. Dat betekent dat de 
trendmatige huurverhoging wordt 
afgestemd op de algemene loonont-
wikkeling. 

Als wij dat als uitgangspunt 
nemen, kunnen wij het regeringsvoor-
stel wat de trendmatige huurverho-
ging betreft aanvaarden. De prognose 
van de algemene loonontwikkeling 
ligt boven de 2%, in de buurt van de 
3%. Als wij er echter rekening mee 
houden dat de regering in onze ogen 
vorig jaar een te hoge trendmatige 
huurverhoging heeftopgenomen, 
komen wij op dit moment tot 
ongeveer dezelfde voorstellen als de 
regering: 2%. Daarmee kunnen wij 
leven. Wij vinden dat ook aanvaard-
baar in het licht van de algemene 
loonontwikkeling. 

Wij hebben echter wel problemen 
met de wijze van toepassing van de 
huurharmonisatie. U weet, dat de 
fractie van D'66 in principe voorstan-
der is van huurharmonisatie. Wat de 
uitwerking betreft, zien wij echter 
enige hobbels op de weg. Een eerste 
hobbel is gelegen in het feit, dat de 
bandbreedte - een moeilijk en 
technisch begrip, dat op zich zelf 
ernstige consequenties heeft voor de 
huuraanpassing - die door de 
regering wordt voorgesteld nu wel 
buitengewoon groot is geworden. Tot 
nu toe is men ervan uitgegaan, dat 
het verschil tussen maximaal en 
minimaal redelijk huurniveau (de 
bandbreedte) zo'n 60% zou bedragen. 

Door de voorstellen van de 
regering wordt die bandbreedte 
echter uitgerekt tot 72%; dit loopt in 
bepaalde gevallen op tot 80%. Als 
men daarbij dan de derde grens 

betrekt, dan zijn er huurverschillen 
van 100% mogelijk in het bestaande 
huurharmonisatiesysteem. Dan 
moeten wij ons afvragen, wat wij nog 
met dit systeem kunnen doen. Het is 
te onduidelijk geworden; er zijn te 
veel variaties mogelijk. Daarmee 
wordt de hoofddoelstelling, namelijk 
het verkrijgen van een grotere mate 
van evenredigheid van huur en 
kwaliteit, nauwelijks gediend. 

Vandaar ook dat ik de regering 
moet vragen af te zien van de 
wijzigingen die hebben geleid tot de 
verruiming van die bandbreedte. In 
dat verband komt ook de berekening 
van de minimaal redelijke puntprijs 
(ook al weer zo'n verschrikkelijk 
ingewikkeld technisch probleem) in 
het geding. Ik heb dezelfde twijfels 
die de heer De Pree op dit punt naar 
voren heeft gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb net 
al even gesproken over de derde 
grens. De hoogste puntprijs, de 
derde grens,dient naar de mening 
van de fractie van D'66 te worden 
afgeschaft. Als een huurprijs te hoog 
is, dan is hij te hoog en moet de huur 
verlaagd worden. Dat geeft het 
Landelijk ombudsteam stadsvernieu-
wing ook aan. Dan dient die huur 
verlaagd te worden tot de maximaal 
redelijke huur. De maximaal redelijke 
huur is immers de hoogst mogelijke 
redelijke huur. Daarboven is dus 
onredelijke duur. 

Handhaving van de derde grens 
heeft alleen zin voor exploitanten met 
onredelijk hoge huren. Je kunt dan 
spreken over speculatiehuren. Die 
derde grens moet afgeschaft worden! 
Andere woordvoerders hebben dat 
ook bepleit. Ik sluit mij daarbij met 
kracht aan! 

Er is nog een vierde grens ingevoerd 
- om het allemaal gemakkelijk te 
maken - bij de huurharmonisatie. 
Men kan in aanmerking komen voor 
een huurharmonisatie van 2% of van 
4%. Daar zit weer een grens tussen. 
Ik vraag mij af of wij daarmee op de 
goede weg zijn. Huurharmonisatie is 
aanvaardbaar, onvermijdelijk zo u 
wilt, in een goed huisvestingsbeleid. 
De versnelling die op deze wijze tot 
stand wordt gebracht, is echter in 
een aantal gevallen moeilijk te 
accepteren. 

De trendmatige huurverhoging 
wordt door de regering op 2% 
gesteld, uitdrukkelijk met onze steun. 
Er behoort echter een zekere relatie 
te zijn tussen de hoogte van de 
trendmatige huurverhoging en het 
maximum van de huurharmonisatie. 
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Indertijd hebben wij het systeem 
besproken in de Kamer. Toen was de 
trendmatige huurverhoging ± 6%, 
zelfs 8% werd genoemd. Toen is 
gezegd: eigenlijk zou de huurharmo-
nisatie ongeveer de helft moeten zijn 
van de trendmatige huurverhoging. 
Men dacht aan een maximum van 
3%. 

Toendertijd heb ik al gezegd dat 
het verstandig is een relatie te leggen 
tussen het maximum van de huurhar-
monisatie en de trendmatige huurver-
hoging, bij voorbeeld 1 : 1 . Als je dat 
vandaag de dag doet, betekent het 
dat de huurharmonisatie maximaal 
2% moet zijn, omdat de trendmatige 
huurverhoging ook zo hoog is. 

Dat is van betekenis, mede in 
aanmerking genomen - ik heb laten 
blijken dat wij dat belangrijk vinden -
de algemene loonontwikkeling. Het 
feit dat de regering nu kan komen tot 
een relatief lage trendmatige 
huurverhoging, houdt verband met 
een aantal kostenontwikkelingen en 
vooral ook met de ontwikkeling van 
de lonen. 

Het is niet voor niets dat de 
loonontwikkeling tamelijk gematigd 
is, ook in het jaar 1986. Daarvoor zijn 
enkele factoren aan te geven. Dat 
betekent dat het een druk legt op de 
koopkrachtontwikkeling. In dat 
verband lijkt het mij ook gewenst, te 
trachten die band weer te herstellen 
tussen het maximum van de huurhar-
monisatie en de trendmatige huurver-
hoging. In dat verband is de invoering 
van de vierde grens minder gewenst. 

Het punt van de vergelijkingshuren 
is al door voorgangers genoemd. Op 
zichzelf is het uitgangspunt van de 
regering redelijk. Men gaat ervan uit 
dat de vergelijkingshuren ook 
aangepast moeten worden aan de 
algemene huurverhogingen in het 
land. Op dit moment zijn dat de 
trendmatige huurverhoging en de 
huurverhoging die vorig jaar trendma-
tig heeft plaatsgevonden, de 3%. Feit 
is dat de werkelijke aanpassing van 
de vergelijkingshuren anders is 
gelopen dan theoretisch op papier 
staat. 

Onder andere berekeningen van de 
gemeente Rotterdam hebben 
aangegeven dat op grond van een 
aantal factoren de vergelijkingshuur 
in wezen toch dichterbij de huren is 
gekomen waarmee vergeleken wordt, 
met het huurpeil dat daar geldt. Op 
grond daarvan blijkt het theoretisch 
juiste uitgangspunt in de praktijk niet 
volledig tot hetzelfde effect te leiden, 
want de vergelijkingshuur is al door 

omstandigheden dichterbij het 
normale huurniveau terecht gekomen. 
Op die grond vraag ik mij af of de 
regering er verstandig aan doet om 
het voornemen door te zetten. Ik 
meen dat het verstandig is daarvan 
af te zien of het te mitigeren. 

Tot slot heb ik nog enkele opmer-
kingen over de stookkosten, ook al 
weet ik dat ik mij dan over het hoofd 
van deze bewindsman moet richten 
tot een andere bewindsman in het 
kabinet. Iedereen weet dat bij de 
woonlasten juist die stookkosten een 
belangrijke rol spelen. De fractie van 
D'66 heeft zich al verschillende jaren 
gekeerd tegen de koppeling die de 
regering aanbrengt, dus de norm die 
de regering hanteert bij het vaststellen 
van de aardgasprijzen voor kleinver-
bruikers. De koppeling die wij 
voorstaan zou hebben geleid tot 
aanzienlijk minder sterke stijgingen 
en zelfs dalingen van de aardgasprijs 
voor kleinverbruikers. 

Gegeven de koppelingssystematiek 
die de regering hanteert, moeten wij 
er nu op toezien dat in het kader van 
de eigen normstelling van de 
regering in ieder geval alles wordt 
gedaan om dit jaar snel de ontwikke-
lingen van de olieprijs op de wereld-
markt door te geven aan die kleinver-
bruiker. Dan is geen grote, maar 
tenminste nog een bescheiden 
bijdrage geleverd aan die beperking 
van de woonlasten waaraan velen zo 
dringend behoefte hebben. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De staatssecretaris 
zal morgenmiddag antwoorden. 

Sluiting 1 7.50 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de Voorzitter ter 
zake gedane voorstellen: 

1. twee Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende voorstel 
len van wet: 

- Wijziging van de Drank- en 
Horecawet (Stb. 1 964, 386) (19419), 

- Machtiging tot uitbreiding van 
deelneming in de NV. Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij (19421). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn al 
gedrukt; 

2. negentien brieven van de Directeur 
van het Kabinet der Koningin, met de 
mededeling dat Hare Majesteit de 
haar door de Staten-Generaal 
toegezonden voorstellen van wet 
gedrukt onder de nrs. 1 7 347, 
17488, 18130, 18146, 18788, 

18928, 1 9 0 0 1 , 19015, 19200-1, 
19 200-11, 19 200-111, 19 200-IXA, 
19 200 XIV, 19 200C, 19 255 en 
19 280 heeft goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 
twee, van de Minister-President, 

minister van Algemene Zaken, te 
weten; 

een, over vestiging van een nieuwe 
kerncentrale Moerdijk (18 830, nr. 
49); 

een, over het effect van de lagere 
olieprijzen (19 424); 

een, van de ministervan Buitenland-
se Zaken, over grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging (19423) ; 

een, van de ministers van Onderwijs 
en Wetenschappen en van Economi-
sche Zaken, over het Materialenbeleid 
(19416); 

een, van de staatssecretaris van 
Defensie, de heer Van Houwelingen, 
over de verkoop van fregatten aan 
Indonesië (19200-X, nr. 47); 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over het Eems-Dollard 
Verdrag (19343, nr. 5); 

een, van de staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, over 
uitvoering van de motie-Lauxtermann 
(19 202, nr. 20); 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, over uitbreiding 
deelneming K.L.M. ( 19421 , nr. 4); 

een, van de ministers van Verkeer 
en Waterstaat en van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van Deel D 
structuurschema Burgerluchtvaartter-
reinen (15 880, nr. 27); 

twee, van de minister van Econo-
mische Zaken, te weten: 

een, ten geleide van Deel C 
vestigingsplaatsen nieuwe kerncen-
trales (18830, nr. 43); 

een, met een termijn ex. art. 12 
Mijnwet Continentaal plat (19425); 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, over het 
terugploegprogramma 1986 
(19 420); 

twee, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
over het beleidsplan Emancipatie 
(19052, nrs. 1 7 en 19); 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over de 
Tamilproblematiek (18940, nr. 16); 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over een voorgenomen aanwijzing ex 
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art. 15 WTG m.b.t. tandartsspecialis-
ten(19 200-XVI, nr. 113). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

4. de volgende brieven: 
een, van de ministervan Buitenland-

se Zaken, over de toetreding van 
Spanje en Portugal tot de EG; 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, de 
heer Van Leijenhorst, over het 
huisvestingsbesluit WBO; 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over de EG-Milieuraad; 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van een 
voortgangsrapportage m.b.t. onder-
zoeksprogramma Opslagsystemen; 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, ten 
geleide van een advies koorbegelei-
ding aan balletvoorstellingen. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

5. de volgende adressen: 
een, van A. M. Koopman te Z.0. 

Beemster, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van P. Coppelmans te 
Oostelbeers, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van C. D. Obee te Marknesse, 
met betrekking tot een uitkering; 

een, van J . L. van Dooren te Hedel, 
met betrekking tot een standplaats 
voor zijn woonwagen; 

een, van H. Spruijt-van Latum te 
Krimpen a/d Lek, m.b.t. belastingen; 

een, van N. Nobel te Amsterdam, 
met betrekking tot woonruimte; 

een, van H. F. G. Hijmans te 
Groesbeek, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van J . Jager te Eindhoven, 
met betrekking tot belastingen; 

een, van Chr. Agterberg te Apel-
doorn, met betrekking tot belastingen; 

een, van V. Divendal te Amsterdam, 
met betrekking tot de Statenklacht 
t.a.v. mensenrechten in Turkije; 

een, van H. J. Mensen-Spaans te 
Winsum, met betrekking tot belastin-
gen; 

een, van D. Veltman te Apeldoorn 
met betrekking tot belastingen; 

een, van P. B. Emmelot te Groene-
kan, met betrekking tot belastingen; 

een, van J. A. A. de Nijs te Den 
Haag, met betrekking tot pensioen; 

een, van S. Pehlivan te Geldrop, 
met betrekking tot kwijtschelding 
i.v.m. terugvordering huursubsidie; 

een, van P. J . M. Jongmans-Smit 
te Standdaarbuiten, met betrekking 
tot belastingen; 

een, van P. Heystek te Dordrecht, 
met betrekking tot huursubsidie. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften. 

6. de volgende brieven e.a.: 
een, van de Stichting 'Schreeuw 

om leven', over de Kamervergadering 
inzake euthanasie; 

een, van Gedeputeerde Staten van 
Flevoland, over het bestuurlijk 
overleg inzake PKB-kerncentrales; 

een, van de NV Groninger Autobus-
dienst Onderneming, over de 
resultaten betreffende integratiestu-
dies; 

een, van het gemeentebestuur van 
Midwolda, t.g.v. een motie inzake 
plaatsing van kerncentrales; 

een, van het Interprovinciaal 
Overleg voor Maatschappelijk 
Welzijn, over het flankerend ouderen-
beleid. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Kopie is zonodig gezonden 
aan betrokken commissies. 

7. de volgende brieven e.a.: 
een groot aantal handtekeningen 

inzake de gasprijs voor kleinverbrui-
kers; 

een, van de Commissie BKB, over 
het huurbeleid; 

een, van A. Twisk, over het 
plaatsingsverdrag voor kruisvluchtwa-
pens; 

een, van A. J . Beijersbergen, over 
de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen; 

een, van J. R. Krol, over het 
onderbreken van een Kamerdebat 
voor een tv-uitzending; 

een, van het gemeentebestuur van 
Lemsterland, t.g.v. een motie inzake 
het gebruik van de Sociale Werkvoor-
zieningsschappen; 

een, van R. L. Woltz, over sponsor-
ing van de Olympische Spelen; 

twee, van het gemeentebestuur 
van Beerta, t.g.v. twee moties inzake 
aardgasprijzen en kerncentrales; 

een, van de Stichting BOOS, t.g.v. 
een open brief inzake het beleid van 
staatssecretaris De Graaf; 

een, van G. J. M. T. Bruinsma-Tie-
lemans, over 'toeslagvaders'; 

een, van de SKOZ, over wijziging 
vandeWetHEF-VO; 

een, van de Stichting Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, 
t.g.v. de herziene begroting voor 
1986. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 3823) Noot 2 (zie blz. 3860) 

De commissie voor het onderzoek 
van de geloofsbrieven met bijbeho-
rende stukken heeft de eer het 
volgende te rapporteren. 

In handen van de commissie zijn 
gesteld, behalve de geloofsbrieven 
van de heer W. E. H. (Willem) Sloots 
de volgende missives van de voorzitter 
van het Centraal Stembureau voor de 
verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal: 

een, dd. 1 maart 1986, ten geleide 
van een afschrift van een besluit van 
1 maart 1 986, waarbij de heer W. E. 
H. (Willem) Sloots te Schiedam 
wordt benoemd verklaard in de 
vacature, ontstaan door het ontslag 
nemen door de heer J. C. Th. van der 
Doef te Middelburg; 

een, dd. 1 maart 1986 houdende 
mededeling, dat de heer Sloots hem 
heeft bericht, dat hij zijn benoeming 
aanneemt. 

Volgens het in handen van de 
commissie gestelde besluit van de 
voorzitter van het Centraal Stembu-
reau van 1 maart 1986 is de heer 
Sloots benoemd verklaard tot lid van 
de Kamer met inachtneming van de 
volgorde, vastgesteld overeenkomstig 
artikel N 19 van de Kieswet. Deze 
rangschikking is opgenomen in het 
besluit van het Centraal Stembureau, 
voorkomende in het bijvoegsel van 
de Nederlandse Staatscourant van 
20 september 1982. Hieruit is 
gebleken, dat de heer Sloots terecht 
benoemd is verklaard. 

Uit de bij de geloofsbrieven 
gevoegde stukken blijkt, dat de heer 
Sloots de vereiste leeftijd heeft 
bereikt. 

Uit de bij de geloofsbrieven 
gevoegde stukken blijkt voorts, dat 
hij geen betrekking bekleedt, welke 
onverenigbaar is met het lidmaat-
schap der Kamer, terwijl aan de 
commissie ten aanzien van hem niet 
van enige omstandigheid is gebleken, 
welke zijn Nederlanderschap in 
twijfel zou moeten doen trekken, 
noch van enige andere omstandigheid, 
ten gevolge waarvan hij op 
grond van artikel 54 van de Grondwet 
van de verkiesbaarheid ontzet zou 
zijn. 

De commissie heeft derhalve de 
eer voor te stellen als lid der Kamer 
toe te laten de heer Sloots, nadat hij 
de voorgeschreven eden (verklaring 
en beloften) zal hebben afgelegd. 

Cijfervoorbeeld terugwerkende kracht van de deeltijdregeling tot 1-6-1983 danwei 
teruggave «teveel betaalde pensioenbijdrageverhaal» sinds 1 6-1983 

Vóór 1-6-1983 Na 1-6-1983 Volledige betrekking 

(uit 3/4 betrekking) f 60 000 f 60 000 f 80 000 
Verhaalsvrije voet f 18 444 (3/4 

verhaa 
f 13 833 
Isvrije voet) 

f 18 444 

f 41 556 f 46 167 f 61 556 
Pensioenbi|drage-
verhaal 11,7% f 4 862 f 5 401 f 7 202 
In % van het ambtelijk 
inkomen (8,10%) (9,00%) (9,00%) 

Tweede Kamer 
6 maart 1986 Noten 3966 


