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VERGADERING

VERGADERING VAN WOENSDAG 13 OKTOBER 1971
(Bijeenroepingsuur 11.00)
Ingekomen stukken. - Algemene politieke en financiële
beschouwingen over de rijksbegroting voor 1972. —
Behandeling van de volgende moties van de heer Bakker c.s.; een, betreffende verlaging van de defensielasten; een, betreffende het eventueel ongedaan maken
van de aan twee militairen opgelegde straffen in verband met een in het blad „Alarm" verschenen artikel;
een, betreffende de bestemming van een belangrijk deel
van de inkomsten uit de in het Noorden aanwezige
bodemschatten voor de ontwikkeling van het betreffende gebied. - Benoeming van voorzitters en een
ondervoorzitter van bijzondere commissies. - Ingekomen stukken.
Voorzitter: de heer Van Thiel
Tegenwoordig zijn 129 leden, te weten:
de heren Aantjes, Van Aardenne, Abma, Van Amelsvoort,
Andriessen, Assmann, J. A. Bakker, M. Bakker, mejuffrouw
Barendregt, de heren Baruch, Ter Beek, De Beer, De Bekker,
Berger, Berkhouwer, De Boo, Bos, mevrouw Brautigam, de
heer Bremen, mejuffrouw Cornelissen, de heren M. Cornelissen,
Van Dam, Dankert, Van Dis, Dolman, Dusarduijn, Van Dijk,
Dijkstra, Egas, Van Eisen, Engwirda, Fiévez, Franssen, De
Gaay Fortman, mevrouw Gardeniers-Berendsen, de heren
Geelkerken, Geurtsen, De Goede, mejuffrouw Goudsmit,
mevrouw Groensmit-Van der Kallen, mejuffrouw Haars,
mevrouw Haas-Berger, de heren Hermes, Hermsen, Heijmans,
Hutschemaekers, Imkamp, Jans, Joekes, De Jong, Jongeling,
mejuffrouw Kappeyne van de Coppello, de heren K. Keuning,
S. Keuning, Kikkert, mevrouw Klaassens-Postema, de heren
Kleisterlee, Knot, Koekoek, Koning, Koningh, Koudijs, Kremer, Krosse, Laban, Lamberts, mejuffrouw Van Leeuwen, de
heren Lems, Van Leijenhorst, Van Lier, Masman, Van der
Mei, Mellema, Meijer, Van Mierlo, Nooteboom, Notenboom,
Nypels, Oele, Van Ooijen, Te Pas, Peijnenburg, Pors, Portheine, Pronk, Roels, Roethof, Roolvink, Van Rossum, De
Ruiter, Van der Sanden, Schaefer, Van Schaik, Schakel, Scholten, Schouten, mevrouw Smit-Kroes, de heren Van Son, Spinks,
Stemerdink, Van der Stoel, Stoffelen, Terlouw, Van Thie!, Van
Thijn, Tilanus, Tolman, Tuijnman, Den Uyl, mevrouw VederSmit, de heren Veerman, Vellenga, Verbrugh, Vermaat, Vondeling, Voogd, Voortman, Vrolijk, Waalkens, Walburg, Weijers,
Weijters. Wiebenga, Wiegel, Wieldraaijer, Wierenga, Wilbers,
Wisselink, Ter Woorst, Zelissen,
en de heren Biesheuvel, Minister-President, Minister van
Algemene Zaken, Nelissen, Vice-Minister-President, Minister
van Financiën, Geertsema, Vice-Minister-President, Minister
van Binnenlandse Zaken, Schmelzcr, Minister van Buitenlandse
Zaken, Van Agt, Minister van Justitie, Van Veen, Minister van
Onderwijs en Wetenschappen, De Koster, Minister van Defensie, Udink, Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, Drees, Minister van Verkeer en Waterstaat, Langman, Minister van Economische Zaken, Lardinois, Minister
van Landbouw en Visserij, Boersma, Minister van Sociale
Zaken, Engels, Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Stuyt, Minister van Volksgezondheid en Milicuhygiëne, Boertien, Minister zonder Portefeuille, De Brauw,
Minister zonder Portefeuille, Westerterp, Staatssecretaris van
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Buitenlandse Zaken, Grosheide, Staatssecretaris van Justitie,
Van Stuijvenberg, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Schelfhout, Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Scholten, Staatssecretaris van Financiën, Van der Stee, Staatssecretaris van Financiën, Van Es, Staatssecretaris van Defensie,
Buck, Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, Kruisinga. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Oostenbrink, Staatssecretaris van Economische Zaken,
Rietkerk, Staatssecretaris van Sociale Zaken, Vonhoff, Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen, Staatssecretaris van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat is ingekomen een bericht van verhindering tot het bijwonen van de
vergadering van de heer Verdijk.
Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Verder deel ik aan de Kamer mede, dat is
ingekomen een schrijven van de Minister zonder Portefeuille,
de heer De Brauw, luidende:
„Hooggeachte President,
Op 13 en 14 oktober a.s. vindt te Parijs een conferentie
plaats van de ministers van wetenschapsbeleid van de lid-staten
van de O.E.S.O.
Met het oog op de algemene beschouwingen heb ik mijn
deelneming aan de O.E.S.O."bijeenkomst beperkt tot het belangrijkste deel der conferentie op woensdagmiddag 13 oktober.
Ik hoop, dat de Kamer er begrip voor zal willen tonen dat
ik op woensdagmiddag de beraadslagingen niet kan bijwonen.
(w.g.) M. L. DE BRAUW.".
Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, de lijst van de
overige bij de Kamer ingekomen stukken op de tafel van de
griffier neder te leggen, ter inzage van de leden, en aan het
einde van deze vergadering omtrent de door mij ter zake gedane voorstellen te beslissen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: De heer Van der Spek heeft verzocht ontheven te worden van zijn functies van plaatsvervangend lid van
de vaste Commissie voor Milieuhygiëne en van plaatsvervangend lid van de bijzondere commissie voor het wetsontwerp
Verklaring van het algemeen nut der onteigening van percelen,
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten ten behoeve
van de inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis
langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische
grens en van een zijtak daarvan vanaf Noordhoek naar die
grens ter hoogte van Nispen (11 355).
Mijns inziens bestaat hiertegen geen bezwaar.
Ik benoem tot plaatsvervangend lid van de vaste Commissie
voor Milieuhygiëne de heer Wiebenga, als plaatsvervanger van
de heer Aarden, en tot plaatsvervangend lid van de bijzondere
commissie voor wetsontwerp nr. 11 355 de heer Wiebenga, als
plaatsvervanger van de heer Kremer.
De heer De Beer heeft verzocht ontheven te worden van
zijn functie van plaatsvervangend lid van de vaste Commissie
voor Volksgezondheid.
Mijns inziens bestaat hiertegen geen bezwaar.
Ik benoem tot plaatsvervangend lid van de vaste Commissie
voor Volksgezondheid de heer Van Aardenne, als plaatsvervanger van mevrouw Veder-Smit.
TWEEDE KAMER
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Gisteren is besloten aan de vaste Commissie voor Financiën
te vragen, advies uit te brengen over de publikatie van de brief
met bijlagen, die door de heer Den Uyl en vier andere leden
der Kamer is ingezonden. De vaste Commissie voor Financiën
heeft zich hierover beraden.
Ik geef thans het woord aan de heer Notenboom, voorzitter
van de vaste Commissie voor Financiën, tot het uitbrengen van
advies.
De heer Notenboom, voorzitter van de vaste Commissie
voor Financiën: Mijnheer de Voorzitter! De vaste Commissie
voor Financiën heeft zich vanmorgen over dit probleem gebogen. Zij is van mening, dat publikatie van het gisteren ingediende stuk wenselijk is. Zij meent daarbij unaniem te kunnen adviseren, dit te doen in de vorm van een bijlage bij de
Handelingen, vertrouwende, dat met het drukken ervan snel
kan worden begonnen.
De Voorzitter: Met het drukken kan uiteraard snel worden
begonnen. Het tijdstip van verschijnen van de Handelingen
is echter niet alleen afhankelijk van het drukken van dit stuk;
het is mede afhankelijk van het tijdstip waarop de stenogrammen door de leden worden teruggezonden. Het desbetreffende
stuk zal echter als bijlage bij de Handelingen kunnen verschijnen.
De heer Notenboom, voorzitter van de vaste Commissie
voor Financiën: Mijnheer de Voorzitter! Hiermede is de commissie gecontenteerd.
De Voorzitter: Naar mij blijkt kan de Kamer zich met het
advies van de vaste Commissie voor Financiën verenigen. Dit
stuk zal derhalve bij de drukkerij worden bezorgd, waar zo
spoedig mogelijk voor het afdrukken zal worden gezorgd.
Aan de orde is de voortzetting van de algemene politieke
en financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor het
dienstjaar 1972 (11 500).
Hierbij is tevens aan de orde de beraadslaging over de volgende moties:
een, van de heer M. Bakker c.s. (stuk nr. 11 554), betreffende verlaging van de defensielasten;
een, van de heer M. Bakker c.s. (stuk nr. 11 555), betreffende het eventueel ongedaan maken van de aan militairen
opgelegde straffen in verband met een in het blad „Alarm"
verschenen artikel;
een, van de heer M. Bakker c.s. (stuk nr. 11 556), betreffende de bestemming van een belangrijk deel van de inkomsten uit de in het noorden aanwezige bodemschatten voor de
ontwikkeling van het betreffende gebied.
De heer Wiebenga (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! De
commentaren, die het vaderlandse politieke keuvelen naar aanleiding van de miljoenennota en de regeringsverklaring van het
kabinet-Biesheuvel tot gisteren vrijwel overheersten hadden
haast uitsluitend als hoofdthema's:
Ten eerste, het enorme gat, dat zich zo ongelooflijk snel
heeft voorgedaan in de begrotingscijfersprognoses over 1971
en de volgende jaren.
Ten tweede, het hoge tempo van de voorthollende inflatieontwikkeling en de verschillende manieren, die men kan toepassen om daar in feite niets noemenswaard tegenover te
stellen.
Ten derde, de bezuinigingen en de beperkingen, die het kabinet-Biesheuvel meent te mogen en te moeten voorstellen
voor 1972, waarmee dit kabinet de klok anno 1972 wil terugdraaien, zowel op het gebied van ons onderwijsbestel als op
het gebied van de culturele voorzieningen onder gelijktijdige
afremming of uitstel van dringend noodzakelijke sociale voorzieningen zoals bij voorbeeld de krachtige optrekking van de
belastingvrije Voet.
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Ten vierde, de nu weer tegenover de regeringsplannen gestelde programmadenkbeelden van de heer Den Uyl en de
zijnen.
Mijnheer de Voorzitter! Over dit laatste mochten wij in een
tiental punten reeds het een en ander vernemen, punten waarin
het beleid van een kabinet-Den Uyl in ieder geval zou afwijken
van het voorgenomen beleid-Biesheuvel.
Mijnheer de Voorzitter! Het moet duidelijk zijn, dat onze
fractie zeker haar medewerking zou hebben willen verlenen
aan een aantal, in de voorstellen van de progressieve concentratie gelegen en vaak niet onbelangrijke wijzigingen en verbeteringen ten opzichte van de plannen, die nu verwerkelijkt
zullen worden, indien tenminste niet het feitelijke politieke en
maatschappelijke gebeuren ons tijdig van dit „kabinet van de
rampzalige voornemens" bevrijdt.
Mijnheer de Voorzitter! Wij zouden veruit de voorkeur
hebben gegeven aan een kabinet-Den Uyl, dat - zij het ongetwijfeld met vanuit de zo zwaar tegenvallende cijfergegevens
aangepaste en veranderde inhoud - het feitelijke programma
van de „progressieve drie" zoveel mogelijk ten uitvoer zou
hebben gebracht.
Mijnheer de Voorzitter! De publiciteit staat echter in het
algemeen - helaas - voornamelijk stii bij datgene waarover
min of meer duidelijk verschil van mening bestaat. Daardoor
dreigt voortdurend uit de aandacht te verdwijnen datgene wat
in de aldus tegenover elkaar gestelde posities - Biesheuvel tegenover Den Uyl; de regeringscoalitie tegenover de drie, of
hoe men het Ajax-Feijenoord-beeld van de politiek ook
moge weergeven - al dan niet onuitgesproken gemeenschappelijk is aan de politieke filosofie, aan het politieke denkpatroon. Het betreft hier dat gemeenschappelijke, dat aan beide
kanten van de aldus voor het voetlicht gebrachte politieke
strijdverhouding in Nederland zó vanzelfsprekend wordt geacht, dat daarover nauwelijks nog gesproken zou behoeven te
worden.
Mijnheer de Voorzitter! Dit betekent dan, dat wij niet in de
abstracte theorie, maar in de concrete situatie met zijn allen
bezig dreigen te zijn — ik mag nu misschien zeggen „dreigden
te zijn", gezien met name de inhoud van de speech van de heer
Van Mierlo van gisteren — om te praten over het relatief onbelangrijke en te zwijgen over het absoluut en relatief veel belangrijkere; dat wij bezig zijn ons te gedragen penny wise and
pound foolish, min of meer verstandig discussiërend over
het relatief minuscule, maar ons niet bekommerend over het
voor de toekomst van het leven zelf wezenlijke. En bij dat
nauwelijks uitgesproken gemeenschappelijke
denkpatroon
van de ploeg Biesheuvel en van de eventuele ploeg Den Uyl
- als ik het zo kortheidshalve even mag aanduiden - denk
ik dan niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats aan hun gedeelde hoofduitgangspunt van het te voeren buitenlandse beleid: het van de actuele politieke noodzakelijkheden steeds
verder verwijderd rakende geloof in de N.A.V.O. en in ons
N.A.V.O."lidmaatschap als de ware waarborg voor vrijheid,
vrede en veiligheid. Natuurlijk is dat aspect van de Nederlandse politieke opstelling in betekenis geenszins verminderd.
Het tegendeel is waar en het is van het grootste belang er opnieuw op te wijzen dat de uit het denken in blokken voortgevloeide bewapeningswedloop slechts leidt tot een voortdurend
waanzinniger wordende verdere bewapeningsescalatie, tot
voortdurend toenemende kansen op zich tot nucleaire oorlogvoering ontwikkelende gewapende conflicten in het MiddenOosten en Zuidoost-Azië niet alleen, maar ook in Afrika en
Zuid-Amerika en daarmee tot het voortdurend waarschijnlijker
worden van die „vernietiging van de mensheid door de kernwapens voordat de mensheid de kernwapens heeft vernietigd",
waarover president Kennedy destijds heeft gesproken.
Mijnheer de Voorzitter! Het rampzalige karakter van het
N.A.V.O.-geloof — bijgeloof - reikt onnoemlijk veel verder
dan de overigens op zichzelf verschrikkelijk genoeg te achten
verspilling van 5 mld. per jaar. Dat op die post niet met tientallen miljoenen, maar met miljarden guldens bezuinigd zou
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moeten en kunnen worden is een mening, waarvan wij in deze
Kamer tot onze spijt nu nog vrijwel de enige woordvoerders
zijn, maar het kan verkeren.
Op dit terrein kan in ieder geval niet langer - zoals tot voor
weinige jaren nog moest worden vastgesteld - worden gesproken over een volstrekt vastgeroest, nauwelijks aantastbaar
denkmodel in den lande. Integendeel, het geloof in de
N.A.V.O ontwikkelt zich snel tot een soort denkverstenings- en verstarringsziekte. Het is on zijn minst denkbaar, dat
in Nederland binnen tien jaar een meerderheid te vinden zou
zijn voor een fundamenteel andere aanpak van de Nederlandse
buitenlandse politiek. De opmerkingen, die de heer Aantjes
gisteren over de N.A.V.O. heeft gemaakt, vond ik een illustratie van dat versteende denkpatroon over de buitenlandse politiek. De heer Aantjes heeft wel gemerkt, dat de Russen wel
iets hebben misdaan in Tsjecho-Slowakije, maar hij verwaarloost daarbij wel geheel alles, wat de Amerikaanse politiek in
de loop der jaren in Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika, Cuba, San
Domingo, Guatamala enz. heeft gekenmerkt.
Mijnheer de Voorzitter! Er bestaat echter nog een geheel
andere „conventionele wijsheid", die ten grondslag ligt aan het
Nederlandse politieke beleid en discussie ten aanzien waarvan
wij menen, dat een fundamentele kritiek en herwaardering van
de gevestigde, min of meer aanvaarde, motieven en maatstaven volstrekt noodzakelijk moet worden geacht. Het gaat
ons daarbij om het leerstuk van de voort te zetten economische
groei. Daarover is gisteren met name door de heer Van Mierlo
al het een en ander gezegd. Ik zal daarop straks ook nog enig
commentaar geven.
De filosofie van dit kabinet - het is bepaald geen nieuwe filosofie - kunnen wij als volgt weergeven. Dat wij een groot
aantal als zeer wenselijk erkende collectieve voorzieningen — ik
behoef ze niet op te sommen - nog niet kunnen waarmaken,
vloeit nu eenmaal voort uit ons daartoe nog te lage nationale
inkomen; de belastingdruk - een zeer aantastbare term! - ligt
reeds op een zeer hoog niveau (V.V.D.'ers en DS'70'ers en
soortgelijke mensen zeggen graag: onaanvaardbaar hoog),
maar onze hoop en ons vertrouwen mogen wij vestigen op de
komende voortgaande groei: Naarmate de koek die wij te verdelen hebben groter wordt, zal het beter mogelijk worden er
een stuk van te reserveren voor die thans - ach helaas - nog
niet waar te maken voorzieningen en maatregelen.
Ik neem aan, dat de Regering deze weergave mijnerzijds van
haar denkpatroon als in wezen juist zou willen erkennen.
Welnu, wij menen dat dit leerstuk van de economische groei
volledig zijn tijd heeft gehad. Sterker nog, het vasthouden aan
dit leerstuk is alleen mogelijk, wanneer men de ogen sluit voor
de daaraan onherroepelijk en onvermijdelijk verbonden consequenties, die vanuit het gezichtspunt van de levensrechten en
de levensmogelijkheden van vooral de nu nog ongeboren generaties als onaanvaardbaar moeten worden erkend. Dit zijn consequenties, die overigens ook op korte termijn onze eigen leefmogelijkheden bedreigen en die bovendien het perspectief op
bevrijding uit armoede, honger en ellende van de miljoenenbevolking van de ontwikkelingslanden frustreren, aantasten, zo
niet vernietigen. Wij zullen daarbij mogen aannemen dat de
economische groei van Nederland niet los gedacht is, zelfs niet
los gedacht kan worden, van de vergelijkbare economische
groei van West-Europa, van de Verenigde Staten en zelfs ook
van het Oosteuropese communistische gebied.
Dat de Regering zich onverkort blijft stellen op het standpunt van de voortgezette economische groei, blijkt niet alleen
uit de miljoenennota en de macro-economische verkenning in
de memorie van toelichting op de begroting van Economische
Zaken, de Minister van Economische Zaken heeft ook in een
voordracht voor het N.C.W. nog eens met nadruk vertraging
van de economische groei van de hand gewezen.
Welnu, mijnheer de Voorzitter, wij zouden de Regering met
klem willen vragen, of zij dit standpunt inneemt ook indien de
resultaten van het onderzoek van het M.I.T. (Massachusetts
Institute of Technology) juist (of zelfs naar de aangenomen
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veronderstellingen nog te optimistisch) blijken te zijn? Heeft
de Regering deze onderzoekingen van de Club van Rome — ze
zijn overigens bepaald niet de eerste die een catastrofaal verloop van de wereld-economische en leefverhoudingen aankondigen - bij het vaststellen van dit beleidsuitgangspunt bctrokken? Hierbij wil ik wel aantekenen dat de heer Van Mierlo
wel zeer ten onrechte heeft gesuggereerd dat dit soort van
voorspellingen eigenlijk nu pas via de zogenaamde Club van
Rome aan de orde zou zijn gekomen. Dit soort van voorspeU
lingen, goed gemotiveerd overigens, wordt al tientallen jaren
gedaan. Kan de Regering duidelijk maken dat haar denkpatroon over de voortzetting van de economische groei gezien
kan worden - dat lijkt mij namelijk een redelijke eis - als te
zijn ingebouwd in een verantwoord beeld van grondstoffenbeheer en -gebruik enerzijds en van een werkelijk gesaneerd milieubeleid. niet alleen nationaal, maar ook internationaal, anderzijds? En is dat dan het geval niet alleen op de korte, maar
in het bijzonder ook op de langere termijn gezien, en verantwoord berekend en gecalculeerd?
Mijnheer de Voorzitter! Dat de Regering deze vragen bevestigend zou durven beantwoorden, acht ik eenvoudig ondenkbaar. Dat men echter deze vragen niet bevestigend kan beantwoorden en desondanks doorgaat met het - dan toch wel blindelings in de meest letterlijke zin - propageren van de voort te
zetten economische groei, willen wij dan toch wel signaleren
als een adembenemende gevaarlijke werkelijkheid. In „Vrij
Nederland" van 2 oktober 1971 heeft onze oud-collega en
misschien onze toekomstige collega, mijn vriend dr. B. van der
Lek onder de titel „de wereldhuishouding is zonder politiek
niet te veranderen" een artikel gepubliceerd, dat ik, ware mijn
spreektijd niet zo uiterst beperkt, in dit verband graag haast
volledig zou hebben geciteerd. Ik moet nu volstaan met het
geven van enkele excerpten uit zijn excerpt van de inhoud van
het MIT-rapport.
Het eerste citaat luidt:
„Het MIT-team nu heeft een dergelijke analyse gemaakt van de samenhang tussen een aantal grootheden
die van belang zijn voor de wereldeconomie, het „worldsystem" in zijn totaliteit: de bevolkingsdichtheid, de natuurlijke hulpbronnenvoorraad, de voor investeringen beschikbare hoeveelheid kapitaal, de vervuiling, en de investeringen in de landbouw.
Het boeiende is dat alle veronderstellingen over hoe
deze grootheden samenhangen expliciet verantwoord zijn.".
Het tweede citaat is:
„Heel ruw gezegd, berekent de computer op basis van
de nu gehanteerde veronderstellingen het volgende: Als
we niets doen - dat wil dus zeggen als we de huidige cconomische wereldpolitiek voortzetten - lopen we tussen
2000 en 2050 volledig vast door een gecombineerde
crisis door een tekort aan bovennatuurlijke hulpbronnen
(delfstoffen, energiebronnen en andere grondstoffen),
vervuiling en de onmogelijkheid om nog voldoende kapitaal in de voedselvoorziening te investeren.".
Het derde en laatste citaat luidt:
„Verder zegt de computer, uiteraard steeds weer op
basis van diezelfde veronderstellingen, dat als we zouden
proberen de uitputting van de hulpbronnen uit te stellen
door het vinden van overvloedig voorradige nieuwe grondstoffen, de zaken niets beter zouden worden, omdat dan
hooguit 30 jaren later de vervuiling zulke astronomische
waarden bereikt, dat er verder nauwlijks iets hoeft te gebeuren om het laatste restje mensen uit te roeien. En ten
slotte, als we dan ook nog veronderstellen, dat we de industrialisatie zo zouden kunnen verbeteren dat die vervuiling niet meer toeneemt, loopt het wereldsysteem nog
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vast, hetzij door pure overbevolking met alle psychologische gevolgen van dien, hetzij door een tekort aan grond
om überhaupt nog voedsel op te verbouwen.
Omdat zowel de veronderstelling over het vinden van
wonderhulpbronnen als die over de vervuilingsloze produktie volstrekte illusies zijn. zegt de computer dus puur en
duidelijk wat al die verguisde „onheilsprofeten" al zo lang
zeggen - ik onderstreep graag, dat zij het „al zo lang
zeggen'*, mijnheer Van Mierlo - „Het wordt naar mijn
stellige overtuiging nu uitermate belangrijk te zorgen dat
deze eerste proeve van „systeem-analyse" op de juiste
wijze gebruikt wordt en niet misbruikt."."
Mijnheer de Voorzitter! Ter nadere illustratie van de hierin
weergegeven stellingen wil ik een enkel cijfer noemen uit een
tabel die bij het MIT-rapport behoort en waaruit blijkt dat de
nu bekende voorraden van een aantal zeer belangrijke grondstoffen - bij voortzetting van de bestaande groeicurve - binnen
enkele decennia eenvoudig op, uitgeput zullen zijn. Binnen 30
jaar, en vaak dus veel eerder, zal dat naar die berekening gebeuren, mijnheer de Voorzitter, voor o.a. koper, lood, nikkel,
olie, aardgas, zink, zilver en platina. Ik zou het op prijs
stellen, mijnheer de Voorzitter, indien u wilt toestaan, dat de
gehele tabel die ik u daartoe gaarne overhandig als noot aan
de Handelingen wordt toegevoegd.
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, aan het verzoek
van de heer Wiebenga tot het doen opnemen van een noot in
de Handelingen te voldoen.
Daartoe wordt besloten 1 ) .
De heer Wiebenga (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Men
kan zich van de resultaten van deze soort onderzoekingen niet
afmaken met gepraat over „onheilsprofetieën"; hierin ben ik
het met de heer Van Mierlo wel eens. Voor ons staat op dit
moment wel al vast dat wij zullen dienen te geraken tot wat
een door ons minder gewaardeerd man in eenheel ander verband heeft aangeduid als een „agonising reappraisal", een
adembenemende, een verbijsterende herwaardering van onze
nationale economische perspectieven en ontwikkelingen in het
kader van een internationaal verantwoord beleid van redelijk
grondstoffenbeheer fin plaats van de bestaande ongeremde
grondstoffenroofbouw) en van volstrekte prioriteit voor het,
zo mogelijk, mijnheer de Voorzitter, nog redden van ons leefmilieu. Iedere benadering van de milieuhygiënische problematiek die wil volstaan met wat bijsturen, afremmen en aanbrengen van een beperkt aantal beperkingen onder gehandhaafde economische groei-doelstellingen, miskent naar onze
overtuiging totaal en volledig de eigenlijke aard van de problematiek.
Voor ons is het een interessante vraag hoeveel Ministers
van Economische Zaken wij in dit land nog zullen meemaken die de economische groei zullen aanduiden als de
grondslag van onze hoop in plaats van als die van onze wanhoop. Dat de hiermede overigens slechts in zijn eerste hoofdlijnen aangeduide problematiek ons - en dat „ons" reikt dan
ver over de grenzen van dit land, mijnheer de Voorzitter zal brengen tot het inzicht in de noodzaak van het kiezen en
aanvaarden van de in de eigenlijke zin socialistische oplossingen wil ik hier niet onuitgesproken laten; eens te meer zal
blijken dat het ..neen" tegen het socialisme in strijd is, uiteindelijk, met de grondregelen van de logica en van de pragmatiek.
Zonder een volstrekt andere prioriteitenstelling in het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen, onze arbeid en onze
kapitaalsmiddelen zullen wij er niet uit komen. Daar ligt wat
wij zouden mogen noemen de uitdaging in onze tijd voor welk
maatschappelijk stelsel dan ook. Een uitdaging, waarop het
antwoord zich feitelijk nog wel voor enig - hoc weinig ver*) Voor noot zie blz. 245
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antwoord dan ook - uitstel leent. Maar afstel is onmogelijk.
Geen dogmatiek - ook niet de dogmatiek van het kapitalistische economische denken - is bestand tegen de taal van de
feiten.
Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van het financieeleconomisch beleid, dat de Regering zich heeft voorgenomen
te volgen willen wij de vraag stellen, waarom men daaraan
ten grondslag wil blijven leggen de opvattingen over het structurele begrotingstekort en in het bijzonder over de — allhans
voorlopig - te handhaven 6 pct.-norm. Bij de debatten over
de regeringsverklaring is mijnerzijds reeds een aantal vragen
hieromtrent gesteld, waarvan de Minister-President beantwoording bij deze debatten toezegde. Ik heb toen de argumenten genoemd waarom het meer dan waarschijnlijk moet worden geacht dat, indien men een toenemend aandeel van de
collectieve voorzieningen in het nationale bestedingenpakket
wil bereiken - reëel genomen dus - dat men dan een belangrijk daarboven uitgaand nominaal percentage van dat nationaal inkomen daartoe zal moeten bestemmen. De oorzaken
van die noodzaak liggen enerzijds in het achterblijven van
de produktiviteitsontwikkeling in de overheidssector bij die
in de particuliere sector (om structurele redenen), anderzijds
in de consequenties van het inflatiegebeuren. Bij het regeringsverklaringsdebat heb ik daarover uitvoeriger gesproken en ik
zou daarnaar nu willen verwijzen. Met zeer bijzondere belangstelling zie ik dan nu het antwoord tegemoet op de vraag of
de Regering nu als doelstelling hanteren wil een vergroot
reëel aandeel van de collectieve sector óf dat zij bij voorbeeld
binnen de 6 pct.-norm een afnemend reëel aandeel voor haar
politieke rekening wil nemen. De vraagstelling is vooral daarom ook zo belangrijk omdat wij aan de ontwikkeling van de
cijfers bij het z.g. „ongewijzigd beleid" duidelijk geïllustreerd
zien dat wij er met de 6 pct.-norm ten enenmale niet in slagen om zelfs het ongewijzigd genoemd beleid goed gefinancierd te krijgen.
Is de Regering feitelijk bereid - zo kan de vraag ook worden geformuleerd — een aanmerkelijk verdergaand nominaal
deel van het nationaal inkomen aan de collectieve sector ten
goede te laten komen? In deze vraagstelling ligt een scherp
protest bij voorbaat besloten tegen de suggestie in de miljoenennota om. gezien de tegenvallende trendcijfers van de
economische groei, zelfs die 6 pet. nog te gaan verlagen. Dat
soort plannen zet wel helemaal de bijl aan de wortel van de
boom van de noodzakelijke collectieve voorzieningen!
Mijnheer de Voorzitter! De greep naar het profijtbeginsel
om de uit haar voegen barstende begroting weer in bedwang
te krijgen is, merkwaardig maar waar, door de Regering zelf
in zijn onhoudbaarheid ten principale aan de kaak gesteld.
Niet alleen door de (theoretisch gehouden) erkenning dat de
toepassing ervan haar begrenzing vindt in het draagkrachtprincipe. Het doortrekken van die erkenning naar het veld
van de praktische werkelijkheid zou onder de gegeven draagkrachtsverhoudingen van onze samenleving vooral een argument opleveren om te geraken tot verminderde toepassing
van het profijtbeginsel — al zou ik in dit verband bij voorbeeld
alleen al denken aan de huurprijsproblematiek. Maar daarenboven: is de Regering bereid een onderzoek in te stellen
naar de omvang van het verschijnsel „dat bepaalde goederen
en diensten nog niet binnen het bereik van de lagere inkomensgroepen zijn komen te liggen" terwijl men van mening mag
zijn dat het verbruik van deze goederen dient te worden gestimuleerd? Ik gebruik nu de woordkeus van de Regering,
blz. 47 miljoenennota. En is de Regering dan bereid daaraan
de consequentie te verbinden daar belangrijk meer overheidsgclden voor uit te gaan trekken?
Het ware een hoopvol perspectief voor velen, mijnheer de
Voorzitter, maar ik maak me over het antwoord van de
Regering geen enkele illusie. Het mag symptomatisch heten
dat men in de miljoenennota als theoretisch voorbeeld van de
toepasbaarheid van het profijtbeginsel aan komt dragen met
het laten betalen van een hogere bijdrage voor jachthaven-
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Noot van blz. 244
*) Tabel uit het rapport van het Massachussets Institute of Technology
Hulpbron

Statische
index
(jaren)

Aluminium
(bauxite)

175

8,1

34

Australia
Jamaica

Chromium

360

3,2

92

Rep. of S. Africa (75)

Coal

900

0,7

595

Cobalt

155

4,6

45

Copper

40

3,3

25

Gold

17

2,5

14

Iron

400

3,8

73

Lead

15

2,9

12

180

4,5

49

(53,1)
USSR-China
USA
(33,3)
Rep. of Congo,
Cuba, USSR
Chile
(21,7)
USSR-China
(17,9)
USA
(15,3)
Rep. of S. Africa,
USSR, China
(25,8)
USSR-China
Brazil
(14,4)
Canada
(14,4)
Canada
(18)
USA
(12)
Australia
(12)
USSR-China
(66,5)

13

0,3

13

Molybdenum

100

8,1

27

Spain
Italv
USSR-China
USA

Natural gas

35

11,2

14

USA

140

8,7

30

Cuba
N e * Caledonia

Petroleum

70

10,3

20

Kuwait
Saudi Arabia
Iran

Platinum

20

8,5

12

Silver

20

1,8

17

Rep. of S. Africa (30)
USSR-China
(25)
Canada
(40)
USSR, Mexoco

Tin

25

4,2

17

Tungsten

40

0,3

36

Zinc

18

6,2

16

Manganese

Mcrcury

Nickel

Gebruiksgroeivoet
% per jaar
(60-68)

Exponentiële Landen met de grootst
index
bekende reserves
(jaren)
(% van het wereldtotaal)

(34,9)
(10,4)

(31,2)
(21,9)
(21,9)

(18,7)
(18,3)
(11,3)

Malayaia
Indonesia
Bolivia
China
USA

(25,6)
(21,2)
(16)
(77)
(5,6)

USSR-China
Canada
USA

(22)
(20,8)
(13,2)

Belangrijkste producenten
(% van het wereldtotaal)

Jamaica
Surinam

(19,4)
(11,7)

UUSR
Turkey
USA
USSR
Rep. of Congo

(29,6)
(10,1)
(13,4)
(20,1)
(51)

(20,1)
USA
(14,9)
USSR
(12,7)
Zambia
Rep. of S. Africa (77)
Canada
(6,3)
(25)
USSR
USA
(13,6)
(13,3)
(12,9)
(10,9)

USSR
Australia
Canada
USSR
Brazil
Rep. of S. Africa
Spain
Italy
USSR
USA
Canada
USA
USSR
Canada
New Caledonia
USSR
USA
USSR

(33,6)
(13)
(13,2)
(22)
(20,9)
(17,6)
(64)
(13,7)
(58)
(17,7)
(42)
(28)
(46,1)
(23,4)
(16,1)

USSR

(59)

Canada
Mexico
Peru
Malaysia
Bolivia
Thailand
China
USA
USSR
Canada
USSR
USA

(19,7)
(17,3)
(15,6)
(41)
(16)
(13)
(24,6)
(14,2)
(19)
(22,8)
(10,7)
( 8,4)

Belangrijkste consumenten (% van het
wereldtotaal)

USA
USSR

(38,2)
(12,1)

USA

(40)

USA
USSR
Japan

(27,6)
(12,9)
(11,5)

USSR
(24,2)
USA
(23,4)
W. Germany ( 7,4)
(24,8)
USA
USSR
(12,9)
W. Genr iany(ll,2)

USA

(29)

USA

(54)

USA

(35)

USA
USSR
Japan

(33,2)
(11,8)
( 6,3)

USA
(40,7)
W. Germany (11,5)
USA
Japan

(31,7)
(14)

USA
Japan
USSR

(27)
(12,6)
(10,7)

Sources:
P. T. Flawn, Mineral Resources, Rand McNally Co., 1966.
Statistical Yearbook, 1969, United Nations, Department of Economie and Social Affairs, New York, 1970.
Yearbook of American Bureau of Metal Statistics, Maple Press Co.F York, Pa., 1970.
Metal Statistics, The American Mctal Market Co., N.J., 1970
Minerals Yearbook, U.S. Bureau of Mines, Washington, D.C., 1968.
Commodity Data Summary, January, 1971, U.S. Bureau of Mines.
World Petroleum Report, Hous Palmer Publishing Co., Inc., New York, 1968.
The World Market for Iron Ore, United Nations, New York, 1968.
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gebruik, maar dat de concrete toepassing wordt gevonden in
verhoging van schoolgelden bij het voortgezet onderwijs en
verveelvoudiging van collegegelden.
Dat de lagere inkomensgroepen aldus nog verder verwijderd zullen worden gehouden van de wetenschappelijke onderwijsmogelijkheden doet meer denken aan toepassing van
de profijtgedachten voor hen die belang hebben bij de handhaving van de maatschappelijke status quo. Dat onze fractie
zich tegen dergelijke reactionaire plannen volledig zal verzetten zal nauwelijks vermelding behoeven.
In dit verband, mijnheer de Voorzitter, wil ik de Regering
ook verzoeken - niet alleen de Regering - voor de toekomst
af te zien van het gebruik van de term ,,belastingdruk" en die
te willen vervangen door het gebruik van de term „belastingquote". De eerste term immers is een emotioneel beladen
term, de tweede is een rationele woordkeus, waar het immers
steeds moet gaan om een zodanige verdeling van de aanwending van onze totale mogelijkheden over de collectieve en de
particuliere sector dat voor het gehele volk een optimaal bestaanspatroon mogelijk wordt gemaakt.
Mijnheer de Voorzitter! U maakt mij er nu op attent, dat
de mij toegemeten spreektijd bijna is verstreken. Ik zal dus
de bespreking van enkele punten die ik op papier heb gezet
moeten laten vervallen.
Wij hebben dit jaar geen tegenbegroting ingediend omdat
de progressieve drie een tegenbegroting hebben gemaakt en
het ons niet erg zinvol leek, daarnaast nog een eigen geluid
te laten horen. Op een aantal punten die ik nu niet kan uitwerken hebben wij ten opzichte van die tegenbegroting echter wezenlijke verschillen.
In de eerste plaats menen wij, dat er veel en veel meer zou
kunnen en moeten worden bezuinigd op Defensie. Verhalen
over grote bezuinigingen op Defensie hadden mij eigenlijk
een beetje hoop gegeven, dat er echt iets zou gebeuren. Het
valt mij dan werkelijk niet mee, als er dan maar 196 min. uitkomt en er dus 96 pet. van de defensieuitgaven overeind worden gehouden. Wij zien voorts een vermogensaanwasheffing
nog altijd als een belangrijke mogelijkheid.
Daarnaast zijn sommige van de door de progressieve drie
aangebrachte bezuinigingen onvoldoende verantwoord.
Wat betreft de bestrijding van de inflatie geloof ik totaal
niet in de mogelijkheid die van de kant van de Regering is
gesteld, dat men deze hele zaak eigenlijk aan het particulier
initiatief zou kunnen overlaten, als het ware aan het initiatief
van het min of meer georganiseerde bedrijfsleven. Ik vind het
zeer illusoir als men veronderstelt, dat het bedrijfsleven met
name de ondernemingen in Nederland vrijwillig de prijsontwikkelingen in de hand gaan houden. Wij hebben in dat opzich wel ervaringen die ons iets anders leren.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan nu niet meer spreken over
het noorden des lands. Ik kan ook niet spreken over de kwesties van de afbraak bij C.R.M. Ik kan ook weinig of niets meer
zeggen over Buitenlandse Zaken, iets waarover ik graag iets
had willen zeggen. Ik wil het hierbij laten.
Ik wil nog wel een opmerking maken met betrekking tot
de politieke-partijverhoudingen.
Kennelijk is er in den lande op een of andere manier het
idee ontstaan, dat het standpunt van onze partij daaromtrent
zou zijn veranderd.
Ik constateer hier dat de uitspraak die ons congres in Amersfoort daaromtrent heeft gedaan volledig van kracht blijft en
dat de enige instantie die daarin verandering kan brengen
inderdaad datzelfde partijcongres is.
De heer Abma (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Hoewel
enkele dagen te vroeg, had de Troonrede, waarin het nieuwe
kabinet zijn beleidsvoornemens wat concreter tot uitdrukking
bracht, er iets van dat wij werden meegenomen op een herfstwandeling.
Aanvankelijk had het enige bekoring. Er waren najaarstinten in het loverdak maar er vielen toch lichtplekjes op ons pad,
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immers, hoe moeten wij anders denken over de begrippen
„vrede", „veiligheid", „rechtvaardige verdeling van de weivaart", „eerbiediging van de rechten van de mens" en „bescherming van het milieu"? Dit hoort wel echt bij wat in het
slot van de Troonrede wordt genoemd het wenselijke en zeer
wenselijke.
Toch wil ik nog wel even blijven stilstaan bij die eerste
alinea's. Een en ander wordt samengevat in het algemeen
verlangen dat de Regering constateert naar een meer humane
samenleving. Inderdaad wordt er aan dat algemeen verlangen
lippendienst bewezen.
Toch vraag ik mij af, of men zich daarvoor werkelijk wil
inzetten en of men zich er alle mogelijke offers voor wil getroosten en of men er eigen belangen voor opzij wil zetten. Ik
geloof, dat het niet verstandig is, dat de Regering al te zeer vertrouwt op de goedwilligheid van de mens. Dat is te optimistisch; een wat realistischer mensbeschouwing zal veel teleurstellingen voorkomen.
In dit verband is het tevens op z'n plaats, bij enkele aspecten
van het buitenlands beleid kanttekeningen te plaatsen.
In de eerste plaats denk ik hierbij aan de participatie van de
Chinese Volksrepubliek aan het overleg in de Verenigde Naties. Tot welke prijs wenst do Regering dit te realiseren? Betekent dit dat Taiwan uit de V.N. wordt gestoten?
Als wij spreken over deelname aan het overleg dan betekent dit toch wel wederzijds begrip en geven en nemen. Wat
is overleg anders? Als China nu van meet af aan al een hard
standpunt inneemt, moeten wij daarvoor dan zwichten?
Trouw is in de internationale betrekkingen toch ook wel wat
waard. Wat verwacht de Regering in de toekomst van het
overleg bij zulk een star standpunt?
In de tweede plaats denk ik aan de verbetering van de Oost/
West-betrekkingen als gevolg van het beginselakkoord over
Berlijn. Wij zouden het wel op prijs stellen als de Regering
dit akkoord zeer kritisch en behoedzaam bleef bezien. Immers, wij menen dat de z.g. coëxistentie meer een methode
is dan werkelijk een beleidsdoel. Het is eerder een functie
van de beoogde wereldrevolutie. De spionage-affaire in Engeland - er is al eerder over gesproken — heeft ons in dit gevoelen versterkt. Met name de omvang van die spionage zegt
wel wat.
Bovendien willen wij wijzen op de berichten die herhaaldelijk verschijnen dat Rusland hard op weg is de Verenigde
Staten in de bewapeningswedloop te overvleugelen.
Er zijn twee pijlers genoemd voor het beleid ten aanzien
van Zuid-Afrika, nl. een duidelijke afkeuring van het apartheidsbeleid en het oogmerk om het gesprek gaande te houden.
Als het eerste erg categorisch gebeurt, dan zou het gesprek
wel eens weinig zin kunnen hebben. Bij een gesprek moet
men toch wel beginnen met begrip - en dit is hier wel op zijn
plaats - voor de aparte, de specifieke situatie waarin ZuidAfrika verkeert. Dit wil niet zeggen, dat wij het apartheidsbeleid door dik en dun en met huid en haar willen verdedigen.
Men is zeer allergisch ten aanzien van de toestanden in
Zuid-Afrika, die echter heel wat gelukkiger zijn dan wat in verscheidene andere landen, ook op het continent Afrika, gebeurt met mensen van een ander ras of een andere geloofsovertuiging, wat achter het IJzeren Gordijn gebeurt met leden van de z.g. ondergrondse kerk, wat met schrijvers in de
Sovjet-Unie en wat met christenen in China gebeurt.
Wat in de Troonrede wordt gezegd over de N.A.V.O heeft
onze instemming. Dit wil niet zeggen, dat wij ons vertrouwen
stellen op dit verbond. De bijbel zegt zo treffend, dat een
verbond een rietstaf kan zijn, die de hand doorboort, maar
zelfs wanneer wij ons vertrouwen op een hogere en betere basis gronden, dan wil dit niet zeggen dat de middelen moeten
worden omvergestoten.
Wij zijn het ook eens met de Regering, dat wij ons inspanningen moeten getroosten op het terrein van de defensie ter
verdediging van ons land en om aan de bondgenootschappelijke
verplichtingen te kunnen voldoen. De Regering hoopt dat de
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gehele bevolking met overtuiging de defensie-inspanningen
wil dragen. Ik dacht, dat dit moeilijk gemaakt werd. Uit verschillende contacten is ons toch wel gebleken dat de achting
voor de defensie snel daalt. Ik denk b.v. aan allerlei opruiend
geschrijf, aan het gesol met haarnetjes, aan sabotage e.d.
Juist wanneer er oorlogsgevaar is of zich agressie voordoet, zijn gezag en krachtige leiding in het leger beslissend.
Ik meen, dat men tijdens de oefeningen enige ervaring hiermee mag opdoen, want anders hebben zij weinig nut, ondanks
de onnoemelijke kosten.
Wanneer de defensie niet langer vertrouwen inboezemt,
kan de situatie ontstaan dat de mensen die bereid zijn zich er
wel voor in te zetten gaan aarzelen en dat anderen, die de
chaotische situaties op zich zelf appreciëren, wel uitkijken dat
zij er hun hachje voor wagen.
Onze bezwaren tegen de E.E.G., met name tegen de supranationale tendensen, zijn bekend. In het verlengde daarvan
ligt het recent pleidooi voor een wereldregering en een wereldparlement. Wij hebben serieuze en principiële bezwaren
hiertegen. Het wordt een groot Babel dat wij bouwen.
Een andere reserve ten aanzien van de E.E.G. is gelegen in
het nadeel voor de landbouw. Zullen deze nadelen niet toenemen bij de gewenste uitbreiding?
De Troonrede zegt, dat de uitbreiding van de E.E.G. meebrengt een grotere verantwoordelijkheid voor de overige dclen van de wereld. Wij menen wel eens te hebben gemerkt,
dat bij sommige lid-staten de verantwoordelijkheid voor de
overige partners al niet erg groot is. Daarom zetten wij een
vraagteken hierbij.
In mijn inleiding, mijnheer de Voorzitter, heb ik gcsproken over een herfstwandeling. Het begin van de tocht leek
niet zo somber, al viel er af te dingen, maar nu staan wij ineens voor het befaamde grote, zwarte, diepe gat. Tegenover
het „hoe mogelijk" willen wij een afwachtende houding aannemen. De heer Mellema heeft gezegd, dat herhaling moet worden voorkomen. Wij zijn het daarmee eens. Dan krijgt een verkiezingsstrijd eventueel een veel reëler karakter en worden de
programma's veel adequater.
Wij willen de internationale economische situatie ook graag
betrekken op wat ik heb opgemerkt over de defensie-inspanning, immers, een verslechterend klimaat is een voedingsbodem voor conflicten en toenemende spanningen. Daarom mogen wij de verhoging van de defensie-inspanning niet laatdunkend bejegenen, want struisvogelpolitiek is de ergste politiek
die er bestaat.
Wij hebben er waardering voor, dat de Regering ijverig
heeft gezocht naar beperking van uitgaven; hierop hebben wij
in het verleden talloze keren aangedrongen. Misschien zou hier
en daar nog meer te bereiken zijn, waarbij wij vooral denken
aan de culturele sector, waar subsidies worden gegeven voor
manifestaties die schadelijk zijn voor de geestelijke volksgezondheid.
Te meer is ijver op dit terrein zeer noodzakelijk omdat deels
nog inflatoir wordt gefinancierd. Wij hebben ons er wel wat
over verwonderd, dat ook de wiebeltax ender de dekkingsmiddelen wordt aangetroffen. Men heeft dit verdedigd door te
wijzen op de flexibiliteit van dit instrument, maar juist deze
flexibiliteit kan meebrengen, dat de wiebeltax op staande voet
in een tegengestelde richting moet fungeren. Wat blijft er in
die noodzaak van de dekking over?
Wij beseffen, dat de Regering bij de bestrijding van de inflatie niet de beschikking heeft over misschien wel het allervoornaamste instrument, namelijk het loon- en prijsbeleid. We
hebben gelezen, dat toch nog een stijging wordt verwacht van
respectievelijk 13,5 pet. en 7 pet., het laatste voor de prijzen in
de consumptiesfeer. Dit zet natuurlijk een domper op de middelen die de Regering aanwendt. Daarom willen wij de Regering vragen om, ter wille van de bestrijding van de inflatie, een
sociaal kwaad, zeer attent te blijven op alle mogelijke ontwikkelingen.
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In dit kader hebben wij ons ook afgevraagd of die beroemde
6 pct.-norm, vooral nu de componenten gewijzigd zijn, wel
hanteerbaar blijft voor het begrotingsbeleid. De heer Wiegel
heeft hierover reeds uitvoeriger gesproken.
Ik zou nog graag het oordeel van de Regering willen horen
over de suggestie of het salarisbeleid van de Regering eventueel wijziging behoeft. Er is op gewezen dat de Regering voor
dit beleid al te gemakkelijk de trend in het bedrijfsleven volgt,
terwijl de overheidssalarissen en de lonen in het bedrijfsleven
niet helemaal vergelijkbare grootheden zijn.
Wij gaan akkoord met de bevriezing van de top vam de zgn.
hogere inkomens, al moet het psychologisch effect groter zijn
dan het financieel soelaas.
Het kabinet heeft overigens door de uitbreiding van het
aantal ministers en de noodzakelijke uitbreiding van de ruimte
voor de departementen — de begroting voor Volkshuisvesting
spreekt hierover - al heel wat meer uitgegeven dan de bevriezing oplevert.
De bevriezing van de schadeloosstelling voor kamerleden
ontmoet bij ons ook geen bezwaar. Bij de laagste inkomens
valt niet te bevriezen, maar de vraag is nu - dit is steeds aan
de orde - hoe moet het met de groep die daar precies tussen
in zit, de groep die zich juist bij de scharnieren bevindt?
Misschien is dit wel het geschikte moment om de overheid
te vragen de belangen van middenstanders, landbouwers en
kleine middenstanders in het oog te houden. De beraamde beperkingsmaatregelen kunnen, onverhoopt, soms juist de
druppel zijn die het water over de lippen doet komen.
De beperkingen zijn wel eens, wat eufemistisch, beleidsombuigingen genoemd. In de vervoerssector is wel degelijk sprake
van een beleidsombuiging, omdat de opzet is uitgesproken om
het openbaar vervoer te bevorderen.
Over dat operbaar vervoer moeten wij genuanceerd denken
en verschil maken tussen stad en platteland. Toch hebben wij
er wel enige moeite mee dat weggebruikers middelen moeten
opbrengen via de verhogingen, die in eerste aanleg bestemd
waren voor de aanweg van wegen en dergelijke, maar die nu
worden gebruikt voor de bevordering van het openbaar vervoer. Vooral voor de mensen van het beroepsvervoer is dit onverteerbaar. In die hoek zijn al vaak slagen gevallen.
In hoeverre zullen de voorgenomen verhogingen voldoende
effect sorteren? Zij kunnen vaak gemakkelijk worden afgewenteld. Dat regardeert ook de Regering zelf. Hebben de verhogingen ook een wijziging tot gevolg in de kosten van het reisbes'.uit? Anders komen wij toch weer in een spiraal terecht.
We graven zodoende een nieuw gat. Is in de diverse beprotingsposten al rekening gehouden met een eventuele stijging
van deze kosten?
Misschien kan ook nog een geringe bezuiniging bereikt
worden door het opheffen van de diverse schappen. Wij
hebben vernomen dat in augustus weer een schap van het tor.eel is verdwenen, namelijk dat van zeep, wasmiddelen en reinigingsmiddelen. Een zekere tendens is in dezen wel waarneembaar. Is de Regering voornemens, dit proces te bevorderen?
Ik wil nog een punt ter sprake brengen, dat betrekking heeft
op de begrotingen van Onderwijs en van Ontwikkelingshulp.
Het is wat moeilijk dit punt bij de desbetreffende begrotingen
aan de orde te stellen.
Het is een bekend feit, dat in onderwijskringen een vurig
pleidooi wordt geleverd voor de ontwikkelingshulp. Nu vragen
wij ons af, of er soms niet zeer scherpe contrasten ontstaan.
Op ruime schaal worden gelden uitgetrokken voor de aanschaf
van televisietoestellen voor onderwijsdoeleir.den, terwijl in de
ontwikkelingsgebieden zelf de allerelementairste leermiddelen
nog ontbreken, zoals leesplankjes. Is het misschien n;et nuttig
de uitbreiding van ons leermiddelenarsenaal wat af te remmen, omdat bekend mag zijn, dat de elementairste leermiddelen veel meer profijt voor de betrokkenen opleveren dan
die, waarmee wij proberen ons instrumentarium te perfectioneren?
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Wij verheugen ons overigens over de maatregelen, waarmee
verbeteringen in de sector van het kleuter- en van het basisonderwijs worden beoogd, omdat er inderdaad daar belangrijke
beslissingen vallen voor de schoolcarrière.
Ten aanzien van grote uitgaven in de hogere ondcrwijsregionen is het wel goed ons het adagium van de Troonrede in
herinnering te roepen, dat het wenselijke tegen het mogelijke
moet worden afgewogen. Wij kunnen ons zeer wel indenken,
dat voor geïnteresseerden in projecten, die bemanning en dure
apparatuur vragen, deze haast een levensnoodzaak lijken,
maar wij moeten in dezen toch wel waken tegen een bepaalde
bedrijfsblindheid.
Ten slotte wil ik in dit verband nog een opmerking over het
vormingswerk maken. Wanneer wij kennis nemen van programma's voor dit werk, dan stuit het ons tegen de borst. Dat
er sexuele voorlichting wordt gegeven, is een punt, maar wat
er aan sexuele voorlichting wordt geboden, is vaak geheel in
strijd met de geest, waarin vele jongeren, die aan dit vormingswerk moeten deelnemen, thuis zijn opgevoed. Het is daarom
begrijpelijk, dat er bij vele ouders grote weerzin ontstaat tegen
deze verlenging van de leerplicht.
Het heeft reeds de aandacht getrokken, dat er in de Troon~
rede geen gewag wordt gemaakt van het onderwerp, waarmee
de Troonrede van verleden jaar is begonnen, nl. de zogenaamde verschuiving van de normen. De vraag is, of in dezen
de situatie beduidend gunstiger is geworden. Wij hebben alle
reden om daaraan te twijfelen. Ik wil met nadruk zeggen, dat
wij de huidige financieel-economische moeilijkheden daarvan
niet los willen zien. Deze pijnlijke omstandigheden, zoals zij
genoemd zijn, kunnen namelijk een waarschuwing inhouden,
een signaal en een oproep tot wederkeer.
Gisteren is gesproken over het Godsbestuur. Daarvan uitgaande, moet worden gezegd, dat wij niet bij toeval in de huidige financieel-economische situatie zijn beland. Ik geloof, dat
het van groot belang is, dat wij de tekenen aan de wand zien
en dat wij daarmee rekening houden.
Ook vroeger is onzerzijds vaak ernstig gewaarschuwd tegen
bepaalde ontwikkelingen. Men heeft dat weleens in twijfel getrokken en de schouders opgehaald. Het is naderhand gebleken, dat die waarschuwingen terecht waren.
Inzonderheid wil ik nog enkele opmerkingen maken over de
ontwikkelins? op het terrein van de zogenaamde zedetijkheidswetgeving. Reeds is verklaard - wij hebben daarvan nota genomen - dat sommige fracties wat de abortus betreft, niet
verder willen gaan dan het regeerakkoord. Voor ons is dit akkoord veel te vergaand. Voorts hebben wij kennis genomen
van plannen om de wetgeving inzake de kansspelen te verruimen. In de politiek hebben de begrippen rechts en links een
dubbelzinnige betekenis. Men kan deze in economische zin
hanteren, maar ook in levensbeschouweüjke-morele zin. Wanneer men nu voor de economische vraagstukken een andere
combinatie zoekt dan voor de wetgeving op het terrein van de
zedelijkheid, dan is zulks voor ons toch weinig bevredigend.
Wij vinden die handelwijze bijzonder ongelukkig. Dit doet
denken aan het eten van twee wallen.
Hetgeen via communicatiemiddelen en dergelijke wordt vertoond aan schaamteloosheid en onterends, maakt, dat Nederland niet alleen koploper in Europa is in de economische inflatie, maar ook op het vlak van de morele teruggang, het
verval van wat als heilig en betamelijk gold. Ik wil mij onthouden van het geven van voorbeelden. De ervaring heeft gcleerd, dat dit nog wel eens de lachlust opwekt, mogelijk om
enige gewetensonrust te camoufleren. Ik maak deze opmcrkingen niet met vreugde. Er is gisteren gezegd, dat in de situatie. waarin wij momenteel verkeren, een bijdrage van alle mogelijke instanties, de kerken incluis, wordt verwacht. Als het
gaat om de bijdragen van de kerken, wil ik als recent voorbeeld noemen het beraad op de synode van de christelijk gereformeerde kerk. de vorige maand gehouden. Daar werd grote
verontrusting uitgesproken over de houding van de overheid
ten aanzien van homofiele gedragingen, abortus en dergelijke.
Zitting 1971-1972
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Er werd gesteld, dat de ontstellende voortgang van demoralisering van het volksleven ertoe moet leiden, dat de kerk op een
gegeven moment niet langer kan zwijgen. Onlangs vernam ik
dit van een landgenoot, die lange tijd in het buitenland had
vertoefd en weer in ons land was. Hij schrok geweldig van de
achteruitgang op zedelijk gebied; dit vervulde hem met grote
zorg en bange gevoelens. Regeren is toch wel wat meer dan
robotachtig reageren op de financieel-economische stagnatie of
stagflatie en wat knoppen indrukken of handles overhalen. Regeren wil zeggen, dat wij als redelijke en zedelijke mensen reageren op signalen en waarschuwingen. Deze moeten wij dan
ook ter harte nemen. Door ons beleid moeten wij de mensen
uitzicht en mogelijkheid bieden voor een zinvol leven. Ten gevolge van wat is genoemd de demoralisering en de huidige financieel-economische situatie kan het gebeuren, dat de mensen
er geen gat meer in zien. Daarom ligt hier wel degelijk de
plicht voor de Regering om niet alleen op financieel-economisch terrein, maar ook op het terrein van de moraal en de levensbeschouwing te bevorderen, dat de mensen de zin van het
leven beter kunnen ontdekken. Opdat er niet erger geschiede.
De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! De
Tweede Kamer wordt deze dagen geconfronteerd met het
sterkste kabinet dat wij ooit in Nederland in onze parlementaire historie hebben gehad. Ik bedoel dit natuurlijk louter in
kwantitatieve zin; ik hoop overigens dat het te zijner tijd ook
in kwalitatieve zin juist zal zijn. Dit zal nodig zijn, want dit
kabinet staat voor een loodzware taak. Hoe men er verder
over denkt, dit zal toch iedereen moeten toegeven.
Er komt bovendien nog een factor bij. Ik denk daarbij aan
de min of meer griezelige gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in de periode van april tot september, toen plotseling
het tekort op de begroting omhoog vloog van 2200 min. naar
3900 min. Dit was een zeer vreemd verschijnsel.
Verleden week las ik in het zaterdagse bijvoegsel van ,,Handelsblad/N.R.C." het verhaal over een zwart gat in de ruimte,
dat de sterrekundigen menen te hebben ontdekt. Er schijnt ergens in de verre wereldruimte een ster te zijn geïmplodeerd,
door zijn eigen massa in elkaar geploft, en zichzelf te hebben
omgezet in een krachtenveld, in een enorm zwart gat dat alles
naar zich toetrekt wat in de buurt komt. Ik krijg enigszins de
indruk dat in onze begroting ook plotseling een dergelijke implosie heeft plaatsgevonden, waardoor dat grote gat is ontstaan. Hoe dit allemaal in zijn werk is gegaan, zullen wij
straks wel horen van de uitgebreide financiële commissie die
zich daarmee bezig zal houden; misschien horen wij het ook
vandaag al.
Mijn voorlopige indruk is - ik ben echter maar een leek,
zeker op financieel gebied - dat hierbij twee factoren een rol
hebben gespeeld. In de eerste plaats kloppen de vooronderstellingen van de Zijlstra-norm betreffende de economische groei
niet meer met de werkelijke situatie. In de tweede plaats meen
ik dat in ons land altijd — deze keer heeft dit echter tot grote
complicaties geleid — de bewaking van de begroting in de periode, die begint vlak voor het begin van de verkiezingsstrijd
en eindigt wanneer een nieuw kabinet naar behoren is ingewerkt, onvoldoende is. Die periode kan soms wel vier of vijf
maanden zijn en zelfs nog wel langer. Indien die bewaking inderdaad onvoldoende is geweest, zal daarvoor ook een remedie
moeten worden gevonden. Wij zullen daar te zijner tijd wel
meer van horen.
Mijnheer de Voorzitter! Dit is natuurlijk nog niet het gehele
complex van problemen; er is meer aan de hand op financieeleconomisch gebied. De zaken waren al langer mis. Men kan
zich dan afvragen, hoe dit mogelijk is. Hoe komt het dat wij
ondanks alle welvaart toch zo in het moeras terecht zijn gekomen?
Wij kennen wel ongeveer de financieel-economische doelstellingen zoals die na de oorlog traditioneel zijn nagestreefd. In
de eerste plaats evenwicht van de betalingsbalans, in de tweede
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plaats volledige werkgelegenheid, in de derde plaats prijsstabilisatie, in de vierde plaats vaste wisselkoersen en in de vijfde
plaats een regelmatig voortgaande economische groei. Er zijn
de laatste tijd nog wel enige doelstellingen bijgekomen, bij
voorbeeld aandacht voor het milieu, maar deze vijf doelstellingen zijn de voornaamste.
Het is daarbij de vraag of alle vijf doelstellingen tegelijkertijd kunnen worden nagestreefd en bereikt. Er zijn economen die stellen dat dit niet mogelijk is en ik meen dat zij
niet helemaal ongelijk hebben. In de huidige situatie wordt
echter in feite niet één van deze doelstellingen in voldoende
mate bereikt. Van sommige doelstellingen is men helemaal afgeraakt, bij voorbeeld van de vaste wisselkoersen. Met andere
zaken is het ook helemaal fout; ik denk bij voorbeeld aan de
betalingsbalans die in 1970 een tekort van 1,7 mld. vertoonde;
dit jaar zal het tekort waarschijnlijk 2 mld. bedragen en naar
men hoopt zal het tekort het volgende jaar tot 1,1 mld. worden
teruggebracht. Of het lukt is hoofdstuk twee.
Helaas heeft de wal het schip niet gekeerd; dat „keren" dat
is een pijnlijke zaak en wij weten wel wat ermee wordt bedoeld. Als het niet gebeurt, kan het echter soms nog gevaarlijker worden, want op den duur worden wij dan toch het kind
van de rekening. Het schijnt, doordat wij in de schaduw van
de welvarende Duitse mark leven, dat het buitenland nog groot
vertrouwen heeft in onze munt, waardoor gedurende een lange
tijd ons grote kapitalen zijn toegeschoven. Zij zijn hierheen gevloeid, waardoor wij nog konden doorgaan met het potverteren. Daardoor kon de inflatie ook doorgaan.
Als er een recessie komt, dan gaat tegenwoordig naar men
moet vrezen die inflatie nog als autonoom werkend verschijnsel door, waardoor wij de stagflatie krijgen. Ik heb de indruk dat wij vrijwel bij de grens van het stadium zijn aangekomen, waar de inflatie straks dreigt over te gaan in stagflatie.
Wij kennen allen de medicijn die daartegen moet worden gebruikt: het is een bittere medicijn. De lonen moeten worden afgeremd, de explosies van lonen, zoals zij zijn geweest, kunnen
zo niet doorgaan. De prijzen moeten worden beteugeld, omdat
deze soms ook lelijk uit de band zijn gesprongen, zelfs in de
jongste tijd nog wel. De staatsuitgaven moeten eveneens worden besnoeid.
Dit zijn moeilijke zaken, vooral bij de losgeslagenheid die
over ons volk is gekomen. Men néémt de versobering niet en
dan wordt het heel moeilijk
Ik ben blij dat de Ministers zelf een goed voorbeeld hebben
gegeven door de bevriezing van hun eigen salarissen. Het zou
goed zijn dat anderen - wij zelf inbegrepen — dat voorbeeld
gaan volgen. Wij zijn er daarmee natuurlijk niet; het is misschien maar een druppel op een gloeiende plaat, maar het is
toch wel nodig, zeker uit psychologisch oogpunt bezien.
De beperkingen die voorts in de begroting zijn aangebracht
hebben in grote lijnen - verder kan ik niet gaan - wel onze instemming. Op sommige punten zullen wij zeker ook met kritiek komen. Ik wil alvast iets noemen. Ik heb de indruk dat bij
C.R.M, juist op de verkeerde zaken wordt bezuinigd. Ik had
veel liever gezien dat op bepaalde subsidies voor kunst en op
bepaalde kunstprijzen meer zou zijn bezuinigd. Daartegenover
staan andere zaken, waarbij ik toch nog wel grote vraagtekens
zet, bij voorbeeld bij de natuurbescherming en de aankoop van
natuurterreinen. Het is toch wel een kwade zaak als dat achterwege blijft. Vaak zullen die terreinen dan ook verloren
gaan. Als wij de aankoop van natuurterreinen nalaten, kan dat
onherstelbaar zijn. Ik denk ook aan de restauratie van nationale monumenten en dergelijke. Het gaat om een deel van het
cultuurgoed dat ik graag zou willen behouden. Ik sta wel huiverig tegenover beperking op dit terrein.
Ik denk voorts bij onderwijs heel sterk aan de beperking van
het aantal lesuren van het voortgezet onderwijs, van 32 tot 30
als ik mij niet vergis. Daarbij zet onze fractie voorlopig heel
grote vraagtekens; wij vragen ons af of wij hier wel in het
vlees moeten snijden.
Zitting 1971-1972
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Nu ik toch spreek over subsidies wil ik graag een concrete
vraag aan het kabinet stellen. Hoe staat het kabinet tegenover
subsidies aan kerken? Het is een heel oud, heet hangijzer. Ik
heb er merkwaardig genoeg niets over gevonden, ook niet in
de regeringsverklaring. Misschien mag ik dat horen van de Minister-President of van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Ik heb er ook niets tegen, wanneer bij voorbeeld de heren
Drees en Udink gezamenlijk een antwoord geven. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik ben niet nieuwsgierig, maar ik wil
toch wel graag alles weten.
Ik keer terug tot de econonvsche moeilijkheden.
Minister-President Biesheuvel: Vindt u het ook goed, als ik
antwoord?
De heer Jongeling (G.P.V.): Ik meen dat ik de MinisterPresident als eerste heb genoemd.
Minister-President Biesheuvel: Dat was mij even ontgaan.
De heer Jongeling (G.P.V.): Ik had de Minister-President
verreweg als eerste in gedachten.
Minister-President Biesheuvel: U was dus niet bezig mijn
gezag aan te tasten?
De heer Jongeling (G.P.V.): Excellentie Biesheuvel, ik wil
bij u de ruiten niet ingooien.
Mijnheer de Voorzitter! Ik keer nu haastig terug tot de financieel-economische moeilijkheden, die natuurlijk niet uit de
blauwe lucht zijn komen vallen. Zij zijn als het ware gekweekt
in een jarenlang proces. Daarvoor zijn allerlei stoffelijke oorzaken te noemen, maar daar zitten toch weer geestelijke factoren ten diepste achter.
Ik wil er even aan herinneren dat het precies een kwart eeuw
is geleden, dat wij het eerste naoorlogse kabinet kregen dat op
een normale wijze was ontstaan na normale parlementaire verkiezingen. Dat was het kabinet-Bcel. Eerst hadden wij parlementsverkiezingen gehad. Toen kregen wij een kabinet dat wat
meer kon doen dan puinruimen en dat een nieuw begin kon
maken. Dat stond ook in de Troonrede van 1946. Ik citeer letterlijk:
„dat thans eerst recht alle krachten gericht kunnen
worden op het ene doel: het leggen van een deugdelijke
grondslag voor de geleidelijke wederopbouw van onze
geestelijke en stoffelijke volkswelvaart.".
Dat was het doel: Dit geschonden land en dit vertrapte volk
weer naar een hoger geestelijk en stoffelijk niveau te brengen.
Daar wilde de Regering aan werken. Terecht noemde de regeringsverklaring van 7 september 1946 dat een bijna onmenselijk zware taak.
Nu zijn wij 25 jaar verder. Er is veel, ook veel goeds gebeurd. Wij hebben twee miljoen woningen gebouwd, helaas
nog altijd te weinig. De welvaart is sterk toegenomen, sterker
dan voor de oorlog het geval was. Wij hebben nieuwe bronnen
van welvaart weten aan te boren. Er is een industrialisatiegolf
over ons land geslagen met toch ook goede kanten eraan. Wij
hebben in het algemeen de conjunctuur geiukkig ook meegchad. Wij hebben aardgas en andere schatten in onze bodem
gevonden, waardoor wij grote kansen kregen.
Wij mogen wel dankbaar zijn, allereerst jegens de Almachtige, die die kansen heeft gegeven, zodat wij in het land van ellende er weer uit en er bovenop konden komen.
De geestelijke wederopbouw is naar mijn mening niet geslaagd, de materiële wel. Van de geestelijke wederopbouw,
waarover in 1946 in de Troonrede werd gesproken, is bitter
weinig terecht gekomen. En dat is, meen ik, ook de oorzaak
van de materiële moeilijkheden, waarin wij vandaag zitten. De
geestelijke en morele basis, waarop een volksleven moet
rusten, is zo zwak geworden. Wij schaatsen eigenlijk al jarenTWEEDE KAMER
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lang over bomijs in dit land. Dat is gevaarlijk. Vroeg of laat
loopt dat fout. Dat is, meen ik, de werkelijke crisis waarin wij
zitten, die ook ligt onder de financieel-economische moeiiijkheden.
Na de oorlog hebben wij gezien een enorme groei van het
materialisme, dat alle nadruk alleen maar op de stoffelijke
welvaart wil leggen; een groei van het hedonisme, van de verheerlijking van het genot; een zedelijke verwildering, ook zich
in sexuele bandeloosheid openbarend; het grijpen naar middelen als de abortus, omdat men het kind eenvoudig niet meer
wil; het grijpen naar narcotica, een vlucht in de roes en de
droom. Men kan erom lachen, maar het is werkelijkheid. Het
is harde werkelijkheid. Het lachen kan ons nog wel eens vergaan als dit zo doorgaat!
Er is bij ons allen vaak een grijpen geweest naar welvaart
die wij nog moesten verdienen en die wij bij voorbaat al wilden
nemen. Dan ontstaat natuurlijk overbesteding.
Ik wijs ook nog op een andere factor. Wij hebben na de
oorlog een nieuwe industriële revolutie gekregen, waarbij niet,
zoals bij de eerste industriële revolutie, de arbeiders op een
verschrikkelijke wijze zijn uitgebuit, maar waarbij wij wel
hebben gekregen een uitbuiting van de natuur en van het leefmilieu. Dat heeft ernstige gevolgen. Wij bespeuren het vandaag. Wij zullen daartegen een even harde strijd moeten
voeren als tegen de sociale ontrechting in het verleden. Ik
vrees, dat wij daarvoor minder tijd zullen krijgen, eer het te
laat is.
Wil men deze strijd goed voeren en wil men al deze problemen aankunnen, dan moet men de volkskracht mobiliseren.
Dat is het allereerste wat wij moeten doen. Dit kabinet is niet
klaar als het de begroting een beetje oplapt. Het is niet klaar
als het wat maatregeltjes neemt voor de milieubescherming.
Het zijn wel allemaal dingen die nodig zijn. Het is ook niet
klaar als het wat meer collectivistische elementen in ons staatsbestel invoert, zoals hier wel is bepleit. Dat zal ook niet
helpen. Achter het IJzeren Gordijn, waar het collectivisme
hoogtij viert, zijn noch de economische resultaten, noch de milieuhygiëne in grote lijnen beter dan hier het geval is.
Dokteren aan de symptomen kan soms nodig zijn, maar het
helpt niet afdoende. Wij moeten vooral de diepere oorzaken
bestrijden. Ik heb het al gezegd: Wij moeten proberen de
volkskracht te mobiliseren door openlijk de natie te wijzen op
Hem, die droeg ons voorgeslacht door nacht en stormgetii.
door op Zijn universele wet te wijzen en door die ook zelf te
nemen als uitgangspunt van het regeringsbeleid en Hem
openlijk te eren, want dat vraagt Hij van de overheden. Dat
hoort er ook bij. Als wij deze nieuwe aanpak krijgen en het
volk daartoe oproepen, is het misschien nog mogelijk, een
nieuwe bezieling in dit volk wakker te maken. Er sluimert nog
iets, dat erop wacht, gewekt te worden. Er zijn nog mogelijkheden. Als wij op het bomijs blijven schaatsen en niets aan de
morele basis doen, dan houden wij het niet. Met technocratie
en democratie alleen redden wij het op den duur niet, hoezeer
deze beide waarden belangrijk kunnen zijn.
In het Oosten komt een enorme wereldmacht opzetten. Daar
heerst een demonisch ideaal, waarin de jeugd wordt opgevoed.
Als wij daartegenover alleen maar een vacuüm kunnen stellen,
niets anders dan een op zichzelf waardevolle democratie maar
geen bezielend ideaal, dan redden wij het niet.
Een jonge Duitser uit de D.D.R. zei dezer dagen tot een
Nederlands journalist: „Wat hebben jullie in het Westen ons te
bieden? Niets anders dan auto's, kleurentelevisie en striptease!" Hij zei het op een toon, waaruit verachting sprak. Het
was natuurlijk een zeer eenzijdige karakteristiek, maar er zat
een kern van waarheid in. Ais er een vacuüm blijft bestaan,
worden wij straks meegezogen in het zwarte gat. Dan gaat het
Westen eraan, houdt het het niet tegen de demonische geestdrift die men in het Oosten tracht te ontwikkelen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil het kabinet opwekken, deze
geestelijke en morele infrastructuur alle aandacht te geven.
Zitting 1971-1972
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Men zal ook in de eigen ploeg moeten vechten. Heb dat er dan
maar voor over! Als dat gebeurt, is er hoop voor Nederland,
dan zal het kabinet werkelijk een sterk kabinet zijn.
De heer De Jong: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil voor alle
duidelijkheid beginnen met te stellen, dat ik namens de Democratische Middenpartij spreek en dus niet namens de partij van
mev.ouw Van Someren, bij wie het idee van een middenpartij
kennelijk goed is aangeslagen.
Mijn spreektijd is beperkt, ik zal derhalve kort en zakelijk
mijn visie op de miljoenennota en de omstandigheden, die tot
de huidige sombere situatie hebben geleid, weergeven. Dit zal
de visie zijn van vele Nederlanders, die zich de laatste jaren
hebben verbaasd. . .
De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! De heer
De Jong moent toch niet, dat een na de verkiezingen opgerichte partij zonder verkiezingen zich hier goed vertegenwoordigd kan achten?
De heer De Jong: Dat kan ik mij voorstellen, maar het heeft
wel belangstelling gehad.
De heer Aantjes (A.R.P.): Het is natuurlijk een kwestie van
democratie.
De heer De Jong: Natuurlijk; ik vind het juist prettig, dat
dit nog mogelijk is, mijnheer Aantjes.
De Voorzitter: Mag ik voor de goede orde opmerken, dat de
heer De Jong in de Kamer spreekt als de heer De Jong en niet
als de vertegenwoordiger van de Democratische Middenpartij?
Dit zal de heer De Jong ook bekend zijn. Ik zeg dit ter verduidelijking, aangezien er blijkbaar een misverstand over bestaat.
De heer De Jong: Akkoord.
Ik heb gesteld, dat dit de visie is van vele Nederlanders, die
zich de laatste jaren hebben verbaasd over en geërgerd aan
de roofbouw die diverse kabinetten op de economie hebben
gepleegd.
De koek kon niet op; toen de koek te klein werd, gebruikte
men het wondermiddel „inflatie" als een soort gist. Men
hoopte dit ongestraft te kunnen doen. Ieder jaar immers
werden de belastingopbrengsten hoger. Daarnaast speculeerde
men op de spontane groei van het nationaal inkomen door de
stijging van de arbeidsproduktiviteit. Dit was een onverantwoordelijke speculatie. Is die groei namelijk wel zo spontaan?
Ging de Nederlander harder werken? Of ging de Nederlander
soms langer werken? Neen, de Nederlander ging niet harder,
maar korter werken! De welvaart kon niet op.
Wie zorgt er dan wel voor de groei van het nationaal inkomen? Dat was het bedrijfsleven. Een vreemde klank in deze
Kamer. Het waren de zelfstandige ondernemers, het particulier
initiatief, samen met de factor arbeid. De arbeidsproduktiviteit
werd opgevoeid door investeringen in produktiemiddelen, door
automatisering, schaalvergroting; kortom voor een zeer groot
deel door dit verguiste particulier initiatief. Daaraan hebben
wij deze welvaart te danken. De werknemers kregen een rechtmatig deel van deze welvaart. Tal van sociale voorzieningen
kwamen tot stand, terecht, mijnheer de Voorzitter. Wat deed
men echter voor de zelfstandigen? Voor de zelfstandige ondernemer werd niets of nauwelijks iets gedaan om zijn sociale
positie te verbeteren. Deze 600 000 zelfstandigen, die mede de
basis vormen van het particulier initiatief, waardoor de weivaart tot stand kon komen, werden uitgesloten van vele sociale
wetten. De zelfstandigen in Nederland zijn nog steeds ,,vogelvrij" verklaard. Op deze zelfstandigen werd zelfs nog fiscale roofbouw gepleegd en thans is als doekje voor het bloeden 50 min. uitgetrokken voor verhoging van de investeringsaftrek. Dit is een positief gebaar.
TWEEDE KAMER
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Mijnheer de Voorzitter! Bij de behandeling van de regeringsverklaring in augustus stelde ik, dat de invoering van de
maatregelen, zoals weergegeven in het rapport van de commissie-Van Soest, per 1 januari 1973 in feite te laat zou komen
voor vele zelfstandigen. Het rapport van de commissie-Van
Soest toont onomwonden aan, dat de zelfstandigen ten opzichte van de loontrekkenden 800 min. per jaar te veel belasting betalen en dan praten wij alleen nog maar over de oudedagsvoorziening.
Nu krijgen deze zelfstandigen deze beperkte tegemoetkoming en direct staan de vakcentrales klaar om dit partje te betwisten. Ook de alternatieve nota van de progressieve drie wil
het halveren. Dit geeft de onverkwikkelijke situatie weer, die
gegroeid is tussen de middenstand en de werknemersbonden,
waarbij een werkelijke dialoog ontbreekt. Het egoïsme van
pressiegroepen viert hoogtij en wij hebben kunnen vernemen
uit de Macro Economische Verkenning van het Centran!
Planbureau, dat de arbeidsinkomensquote is gestegen tot
81 pet.
De ruimte voor nieuwe investeringen werd steeds kleiner en
de winsten van de ondernemingen staan onder grote druk, ondanks de A.B.N, van de heer Bakker. Als dan de belastinginkomsten gaan tegenvallen en de welvaart in gevaar komt, dan
kijkt men elkaar in de verschrikte ogen, dan ontstaat een gat
van Witteveen en iedereen is verbaasd. De Regering is failliet
en dit faillissement komt voor de verantwoordelijkheid van de
regeerders der afgelopen jaren. Het zou wellicht beter zijn, de
huidige bewindslieden vanaf heden bewindvoerders te noemen,
bewindvoerders van een failliete boedel, waarbij het gehele
Nederlandse volk het dure gelag betaalt.
Mijnheer de Voorzitter! Zijn het alleen die regeringen geweest, of heeft ook het parlement gefaald? Ja, mijnheer de
Voorzitter, dit parlement draagt een collectieve schuld want
men heeft de regeringen onder druk gezet, maatregelen te
nemen, die tot oversocialisering en tot inflatie hebben geleid.
De oppositie heeft in de afgelopen periode, zonder deel te
nemen aan de regering, haar zin gekregen. De regeringspartijen hebben zich steeds gehaast, de oppositie maar de wind uit
de zeilen te nemen. Op een bepaald moment liet men daarvoor
zelfs de heer Roolvink vallen. Niets was te dol, alles kon. Dit
leidde tot oversocialisering van onze maatschappij; dit leidt
thans weer tot misbruik van sociale wetten op grote schaal en
subsidieregens daalden neer.
Mijnheer de Voorzitter! De overheidsuitgaven werden steeds
hoger, waarbij op onverantwoordelijke wijze werd omgesprongen met belastinggelden, die het Nederlandse volk moest
opbrengen. Het aandeel van de belastingen en de sociale premies in het nationaal inkomen is reeds gestegen tot liefst 46,5
pet. en volgend jaar wordt dit zelfs ruim 48 pet. Dit is geen
kleinigheid.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu iets zeggen over de aangekondigde maatregelen om het gat in het schip te dichten, ten
eerste over de typisch autovijandige maatregelen in de fiscale
sfeer. Dit kabinet realiseert zich niet, dat de auto als recreatief
element niet meer weg te denken is uit deze maatschappij. Tevens realiseert het zich kennelijk niet, dat vooral de kleine
man, die zich met veel moeite en opoffering een auto heeft
aangeschaft, hiervan de dupe dreigt te worden. Als er moet
worden bezuinigd, heb ik een geheel ander voorstel. Wat denkt
de Minister van Verkeer en Waterstaat de heer Drees van het
voorstel om de riante kantoren van de motorrijtuigenbelasting
in Apeldoorn met de daarbij behorende flitsauto's en ambtenarenbezetting op te heffen? In Apeldoorn is een groot tekort aan
administratief personeel. Ik zeg dit laatste om te voorkomen,
dat daarop aanmerkingen van linkerzijde worden gemaakt. Dit
instituut is een volkomen overbodig instituut, want het is ook
mogelijk de motorrijtuigenbelasting in de benzinebelasting te
verwerken. Hoe eenvoudig zou het niet zijn om in diezelfde
benzinebelasting de motorrijtuigenbelasting te betrekken? Niet
alleen zouden in Apeldoorn hierdoor ettelijke miljoenen guldens kunnen worden bespaard, maar daarnaast krijgen wij een
rechtvaardige wegenbelasting, waarbij men wegenbelasting be-
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taalt in verhouding tot het aantal verbruikte liters brandstof
met de daaraan verbonden kilometers. Hierdoor kan worden
bereikt, dat de kleine man, die alleen in het weekend rijdt in
verhouding ook minder betaalt, dan de grootverbruikers van
kilometers op de Nederlandse wegen.
De Regering geeft en zij neemt, maar wat zij neemt is altijd
weer meer dan wat zij geeft. Men zou de belastingen niet verhogen, maar als een goochelaar, haalt dit kabinet de wiebeltax uit de mouw en niet als conjunctuurbeheersingsinstrument, zoals dit in de wet werd bedoeld. Dit conjunctuurbeheersingsinstrument wil men thans op wat slinkse wijze gebruiken om toch een belastingverhoging door te voeren. Dit
betekent wetsontkrachting, neen wetsverkrachting. En passant
wordt in ijltempo een wetswijziging geforceerd, die de feitelijke
werking van de wet ontkracht. Dit is gelegenheidswetgeving.
Bij de behandeling van deze wetswijziging zal ik hier nog
graag op terugkomen.
Mijnheer de Voorzitter! Mijn spreektijd is beperkt en
daarom ontbreekt mij de tijd alle fiscale maatregelen onder de
loep te nemen. Ik heb in het begin van mijn betoog reeds gesteld, dat dit parlement en daarmede alle politieke partijen een
collectieve schuld aan de thans ontstane pijnlijke situatie
hebben. Verklaringen, waarin kamerleden stellen, pas op de
plaats te maken door geen reële welvaartsverbetering in hun
kamersalaris te eisen, doen schijnheilig aan. Het is namelijk
geen kunst om af te zien van wat men nog niet heeft. Een
waarachtig gebaar is een stap terug en dit betekent geen volledige compensatie van prijsstijgingen, dus ook niet voor de kamerleden. Dit betekent een waarachtige stap terug in de welvaartsroes. Een werkelijke opoffering kan alleen de inflatie een
halt toeroepen.
Laten wij erkennen, dat de factor arbeid en de factor ondernemerschap in onze westerse maatschappij te zamen de basis
van de welvaart vormen. Wij hebben de keus tussen een maatschappij van vrije markteconomie of een socialistische maatschappij. Verdere verambtelijking en staatsdirigisme brengen
geen welvaart en zeker geen welzijn.
Gisteren is op minder fraaie wijze de positie van de ondernemingen afgeschilderd, althans de morele houding van de ondernemingen en de ondernemers. Ik ben büj, dat ook geciteerd
is uit het rapport van de Club van Rome, want deze club bestaat uit wetenschapsmensen en ondernemers. Progressiviteit is
geen monopolie van alleen de zgn. progressieve drie. De ondernemer is van nature progressief.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil besluiten met dit kabinet te
vragen, neen nog sterker, van dit kabinet te eisen, dat het zijn
beleid werkelijk ombuigt naar een zakelijk verantwoord beleid,
waarbij men op korte termijn een onafhankelijk instituut moet
belasten met een efficiency-onderzoek op alle departementen,
waarbij zal moeten worden nagegaan in hoeverre er werkelijk
gespaard kan worden op overheidsuitgaven. De overheid heeft
dezelfde plichten als het bedrijfsleven, namelijk zo efficiënt
mogelijk te functioneren, en ik ben ervan overtuigd, mijnheer
de Voorzitter, dat de noodzakelijke bezuinigingen zonder meer
gevonden zullen worden. Ik verwijs hierbij naar het rapport
van de commissie-Den Haan in het kader van een onafhankelijk onderzoek naar de overheidsuitgaven.
Mijnheer de Voorzitter! De Regering schijnt niet failliet te
kunnen gaan, maar wel een geheel volk, dat door een onjuist
beleid jaren terug zal kunnen worden gezet in de ontwikkeling
van welvaart en welzijn. Op deze verantwoordelijkheid wil ik
dit kabinet met nadruk wijzen.
De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! De
Troonrede en de miljoenennota, waarover wij dezer dagen
spreken, zullen zijn het beginsel, het fundament van het toekomstige beleid van deze Regering. Wij bespreken dat vandaag, maar wij hebben de Troonrede al enige tijd in ons bezit
en de miljoenennota ook. Wij zien daarin een tekort van 3900
min., dus bijna 4 mld. Als wij dat gaan berekenen over onze
bevolking en dan alleen de verantwoordelijke mensen nemen ik bedoel, om het duidelijk te zeggen, de kostwinners in ons
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land - dan betekent het ongeveer f 1000 per persoon. Er is wel
gezegd door de heer Wiegel van de V.V.D. tijdens zijn verdediging van oud-Minister Witteveen van Financiën: Wij willen
deze Minister niet als een slechte minister de geschiedenis insturen, maar ik kan u wel zeggen dat dit ook niet meer nodig
is. Nu is er één geluk, namelijk dat dit kabinet uiteindelijk begrip heeft gekregen voor het feit, dat het zo niet meer gaat. Ik
heb het er aüe keren dat wij hier deze beschouwingen hebben
gehouden, over gehad. In 1963 ben ik daarmee begonnen. Ik
heb daarbij altijd gezegd: Wij kunnen een gulden maar één
keer uitgeven en al het geld dat wij lenen - dat geldt ook voor
een regering - moet één keer worden terugbetaald. Het heeft
heel lang geduurd voordat wij nu een regering hebben, die uitcindelijk inziet dat ik daarin toch wel gelijk heb. Dat was nog
niet het geval bij de regeringsverklaring.
Toen deze Minister-President bij die gelegenheid zei: Wij
moeten met zijn allen proberen. . . - hetzelfde, namelijk: Wij
moeten met zijn allen. . .. lezen wij ook in de Troonrede — heb
ik op mijn vraag: Hoort u daar nu zelf ook bij, als het om de
bezuiniging gaat?, geen antwoord ontvangen. Ik was dus nog
verplicht, daarna schriftelijke vragen in te dienen. Toen moest
de Minister-President wel antwoorden en heeft hij gezegd: Ja,
inderdaad, als wij met zijn allen willen proberen, de economie
in goede banen te krijgen en wij er ons dus van bewust zijn,
dat er bezuinigd moet worden, dan willen wij als ministers en
staatssecretarissen daar ook aan meedoen. Ik vind dat een gelukkig verschijnsel. Wij hebben daarna gehoord van mijnheer Ter
Heide van het N.V.V., dat hij ook met dergelijke voorstellen is
gekomen om topsalarissen te bevriezen. In deze Kamer hebben
wij het meegemaakt dat dr> op een na grootste fractie, namelijk
die van de K.V.P., een brief stuurde aan alle in dit parlement
vertegenwoordigde partijen met de vraag: Hoe denkt u erover
om in het vervolg nu maar eens geen aanspraak te maken op
een salarisverbetering? Dat is een heel gelukkig verschijnsel,
maar daarmee zijn wij er niet. Wij zijn er namelijk pas. als wij
werkelijk met zijn allen kans zien, een einde te maken aan het
tekort op de begroting, dat nu 3900 min. bedraagt. Immers,
dan pas kunnen wij verwachten, dat er in Nederland een gezonde economie bestaat.

Nu wil ik erop wijzen, dat deze Regering en deze grote regeringspartijen ook in het verleden daaraan niets hebben gedaan.
Ik zie, wat dit betreft, geen verschil tussen deze Regering en
de vorige Regering. Alleen is deze Regering, zoals de heer
Jongeiing zojuist heeft duidelijk gemaakt, groter van omvang,
maar dit is volgens mij helemaal geen verbetering; het kost a!lcen in eerste instantie wat meer en het is voor mij een heel
giote vraag, of de resultaten daardoor ook groter zullen
worden. Noch Minister-President De Jong noch deze Regering
hebben tot heden zich zorgen gemaakt over de mensen, die
een inkomen hebben van f 10 000. Zij zijn dus ervan uitgegaan, dat die mensen hun gezin daarvan goed kunnen onderhouden, en welk bezwaar zou er dan tegen zijn, als wij met z'n
aüen de economie gezond willen maken en Nederland weer
leefbaar en het klimaat zodanig, dat de bedrijven weer kunnen renderen, dat er aan die 750 000 mensen met een inkomen
van f 15 000 tot f 20 000 iets wordt gedaan?
Ik wil de Regering enkele mogelijkheden aan de hand doen.
Wij zouden bij voorbeeld kunnen proberen, daarvan f 5000 af
te krijgen. Dit kan wel. Ik heb dat heel vaak gezegd. Wanneer
de Regering en de Kamer het voorbeeld geven, dan heb ik nog
wel zoveel vertrouwen in het Nederlandse voik, dat men bereid is, dat voorbeeld te volgen en een gedeelte van zijn inkomen te laten vervallen. Ik heb indertijd, één of twee jaar geleden, al eens een berekening gemaakt voor de Minister van
Landbouw en gezegd, dat, als men het Ministerie van Landbouw zou afschaffen, elke Nederlandse boer — ik schatte hun
aantal toen nog op ongeveer 200 000 — een bedrag van f 6500
per jaar in de hand zou kunnen krijgen. Niemand had er toen
echtes' oren naar en het Ministerie van Landbouw is blijven bestaan en de boeren hebben dat geld niet gekregen, omdat men
de duizenden en duizenden ambtenaren de hand boven het
hoofd wüde houden.
Nu is natuurlijk de vraag, of deze Regering er wat aan wil
doen. Kortgeleden zei iemand tegen mij: Die Minister van
Landbouw, die Lardinois, doet het toch wel goed, want op
hem hoor je weinig kritiek. Ik antwoordde: Inderdaad, hij doet
het vrij goed. want het aantal boeren is enorm ingekrompen en
Wanneer wij van die 3900 min. - laten wij maar zeggen: 4 ook nog zonder dat de boeren er zelf erg in hebben. Dan komt
mld. — 1 mld. af zouden krijgen, zitten wij nog met een tekort er nog bij dat de meesten, die zich laten saneren, menen dat
van 3 mld. De geldontwaarding en de inflatie gaan dan nog het een goede zaak is. Het gaat natuurlijk net zolang door tot
door. Er is daarom maar één mogelijkheid, namelijk, dat wij nu er geen boer meer over is en dan zal het hun wel duidelijk
werkelijk met zijn allen eens zeggen: Het gaat zo niet. Het worden. Belangrijk is te horen van deze Regering hoe die erover denkt. Ik heb indertijd een goed rekensommetje gemaakt
gaat niet voor de man met de smalle beurs, zei de heer Den
Uyl gisteren, maar ten slotte gaat het ook niet voor degene, en dat klopte ook. Nu heb ik weer een rekensommetje gemaakt. Als men van 750 000 mensen van hun inkomen f 5000
die nu nog f 100 000 verdient, want wij gaan als land, als volk
per jaar af kan krijgen, brengt dat ongeveer een bedrag op
en als Nederlandse staat, met zo'n beleid financieel ten
gelijk aan ons tekort op de begroting, nl. 3750 min. Dan gaan
gronde. Het kan een jaar. twee jaar of misschien nog vijf jaar
duren, voordat wij financieel helemaal aan de grond zitten, wij verder. Er zijn ook mensen met een inkomen van f 20 000
maar dan is er voor niemand meer een mogelijkheid en ik tot f 50 000 per jaar. Daarvan zijn er ongeveer 300 000. Daar
moet de mensen, d«e nu nog veel geld verdienen, wel waar- kan een groter bedrag af. wel zo'n f5000 per jaar. Dan staan
schuwen, dat het onzin is, dit geld te bewaren en met deze eco- zij er financieel nog goed voor en zij krijgen de garantie, dat,
nomie door te gaan, want dan blijft er van dat geld over jaren als zij dit zouden doen, het geld, dat zij verdienen en wat zij
ervan overhouden en zouden bewaren, ook zijn waarde in de
geen cent over.
toekomst blijft behouden. Met deze berekening kom ik in toMisschien heeft dit begrip ertoe geleid, dat men nu zegt: taal op een bedrag van 10 mld. Ik ben doorgegaan tot de
Wij moeten dan tenslotte toch maar eens het standpunt in15 000 mensen, die meer dan f 100 000 verdienen. Onder hen
nemen, dat de Boerenpartij zo vaak heeft verkondigd. Ik heb vallen ook de Ministers en ook bijna de Staatssecretarissen. De
om deze zaak wat te verduidelijken gisteravond uit het „Alge- burgemeesters van de grote gemeenten, zoals Amsterdam, den
meen Dagblad" een staatje geknipt, waarin ongeveer werd
Haag en Rotterdam verdienen nog meer, nl. f120 000. Het
aangegeven, wat er in Nederland wordt verdiend.
zou belangrijk zijn te horen morgen van de heer Den Uyl hoe
hij erover denkt. Ik blijf nog even bij Amsterdam en RotMen begint daarin met 700 000 mensen, die minder dan
f 10 000 verdienen; daaraan behoeft men niets te doen, want terdam, waar socialistische burgemeesters zijn, terwijl hij gisdit hebben die mensen hoog nodig om hun gezinnen te onder- teren heeft gezegd — daarom noem ik dit even — dat de smalle
beurzen te kort komen. Ik heb altijd gezegd: Als wij het natiohouden.
Verder krijgen wij 3 500 000 mensen, die een inkomen naal inkomen eerlijker verdelen en als wij de mensen met inkohebben van f 10 000 tot f15 000. Daaraan zullen wij ook mens van f50 000. f70 000, f 100 000 en f120 000 wat
maar niets doen: laten wij die mensen dat geluk maar gunnen, minder geven, kunnen alle mensen met de smalle beurzen,
waarover de heer Den Uyl spreekt, wat meer krijgen. Ik wil
dat zij dat bedrag verdienen.
dus niet alleen van de Regering horen, hoe wij het in het verDaarna komen wij op 750 000 mensen met een inkomen
volg doen, maar ook van de kant van de heer Den Uyl namens
van f 15 000 tot f 20 000 per jaar.
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de P.v.d.A., die kritiek op deze Regering heeft, maar die - ik
bedoel de heer Den Uyl — in de jaren, dat hij in de Regering
zat precies hetzelfde beleid heeft gevoerd. Deze 10 mld. is niet
een totale bezuiniging. Ik zou een verkeerde voorstelling van
zaken geven, ais ik dit allemaal als winst bestempelde. Gelukkig is het zo, dat van de hoge salarissen de belasting bijna
de helft weer terugneemt. Zo kunnen wij er ook van uitgaan,
dat in de bezuiniging op deze salarissen van 10 mld. in ieder
geval 5 mid. belasting zit, zodat er nog 5 mld. overblijft. Dan
is er een sluitende begroting en hebben wij nog 1 mld. over en
zijp. wij van alle zorgen af. In dat geval kunnen wij weer rustig
gaan slapen en kunnen de mensen hun werk behouden; de
werklozen kunnen weer werk krijgen en er zijn weer mogelijkheden in Nederland. Het is dus helemaal niet zo, dat het
moeilijk is. Een eenvoudig rekensommetje, aan de hand van
een publikatie in een krant, wijst dit uit. Er is nog meer. Er
zijn deskundigen, die tekst en uitleg ervan geven, dat het
bouwen van huizen 20 pet. goedkoper kan geschieden.
Waarom doet deze Regering dit niet? De vorige Regering
heeft dit niet gedaan. Die Regering heeft maar toegelaten dat
gemeenten de bouwterreinen altijd krap hielden en dat iedere
keer een lijntje werd getrokken waardoor er slechts een klein
gedeelte bij kwam met ais gevolg, dat die bouwrijpe grond f 10
per m2, f 20 per m2 of f 50 per m2 ging kosten.
Mijnheer de Voorzitter! Ik woon in een heel eenvoudig Veluws dorp met heel schrale zandgrond. Daar worden bouwterreinen al verkocht voor f 75 000 per huis. Een werkend mens
kan in een dergelijk huis niet wonen. Er is slechts een klein rekensommetje voor nodig: de grond kost f 75 000 en daarop
wordt een bungalow gebouwd die ook nog eens f 75 000 kost,
hetgeen neerkomt op een uiteindelijk bedrag van f 150 000.
Men zou nu zeggen: Hé, in zo'n huis kan een minister zelfs
niet wonen.
Wie komt er nu in te wonen, mijnheer de Voorzitter?
Daarin komt o.a. een directeur van het Gelders Orkest te
wonen. Dat orkest moet hoofdzakelijk van subsidies leven,
subsidies ook bijeengebracht door mensen met een smalle
beurs. Ziet de Regering daar ook mogelijkheden?
Aan de woningbouw zitten twee kanten. Het gaat er in de
eerste plaats om, dat er nog zoveel mensen zijn die geen woning hebben, mensen die tien of vijftien - of sommigen al
twintig jaar - op een wachtlijst voor een woning staan ingeschreven. Veranderde men dit en hief men het bouwverbod "op
en gaf men zonder meer grond vrij in een gemeente als waar ik
woon, waar nu nog ongeveer 1800 woningzoekenden zijn - ik
moet een voorbeeld uit het gemeentelijk vlak nemen, want de
gemeenten remen de maatregelen en de Regering doet er niets
aan — dan zou een oplossing kunnen worden gevonden.
De yorige Minister van Volkshuisvesting maakte zich (op
een moment dat hij helemaal in moeilijkheden zat) er van af
door te zeggen: Ja hoor eens, ik bouw geen huizen. Maar,
mijnheer de Voorzitter, wij hebben toch een nieuwe Kamer gekozen en de nieuwe Kamer heeft toch een regering gevormd
om leiding te geven aan het landelijk beleid? Als het dan jaar in
jaar uit zo wordt scheef getrokken, dan mogen wij toch bij deze
algemene beschouwingen deze Regering erop wijzen, dat er allerlei mogelijkheden zijn - heel eenvoudige en heel gemakkelijk te vinden mogelijkheden - om een einde aan deze problemen te maken?
Als men nu in onze gemeente - de gemeente Ede - die in
eigendom heeft meer dan 3300 hectaren woeste grond bij wijze
van spreken éénmaal duizend hectaren woeste grond er afhaalde en plande voor woningbouw en als men deze grond dan
te koo:3 aanbood, dan kostte die grond geen f 20, f 50 of f 100
oer m2, maar misschien f 2 per m2. Nu kost bouwgrond soms
f 100 per m2 en meer.
De gemeerde Ede heeft kortgeleden nog 600 hectaren erbij
gekocht tegen f 0,50 per m2 en toen heeft zij de daarop
staande gebouwen gratis op de koop toe gekregen. Daar liggen
de mogelijkheden en die mogelijkheden moeten worden aangegrepen.
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Een ander voorbeeld vormt het leger. Ik heb altijd gezegd:
Wij zijn vóór het leger, zolang die noodzaak er is. Zolang er
grote mogendheden zijn die vijandig tegenover elkaar staan
hebben wij die verdediging nodig. Ik heb echter de laatste
jaren - ook hier - regelmatig de vraag gesteld: Heeft het leger
zoals het nu is nog wel enige waarde? Ik vraag dit dan aan de
Regering, maar ik krijg er nooit antwoord op. Ik vraag het nu
maar opnieuw.
Hebben de miljarden die aan het leger worden besteed nog
wel een bestemming die waarde heeft? Wij kunnen met de mi!jarden die aan het leger worden besteed ook onze begroting
sluitend maken. Of heeft die uitgave geen waarde? Dan zou
het misschien verstandig zijn, als ons leger net eender is als het
leger in 1940 en als het de vijand slechts vier dagen kan tegenhouden ten koste van 100 000 mensenlevens, die uitgave
niet te doen. Dan heeft het doen van die uitgave voor het
leger weinig zin. Hebben wij als leden van de Kamer, als
volksvertegenwoordigers niet het recht, deze vragen te stellen
en hierop ook een antwoord te ontvangen van de kant van de
Regering? Jazeker!
De schappen zijn door enkele mij voorafgaande sprekers genoemd. Die kosten ook enige honderden miljoenen. Zij hebben
geen enkele zin. Die doen helemaal niets, zoals wij altijd
hebben gezegd. Niemand brengt daar één woord tegen in, behalve de vorige Regering, die zei vóór de schappen te zijn.
Hoe staat deze Regering daar tegenover?
Over de sociale uitkeringen heb ik het al zo vaak gehad. Die
zijn nodig, belangrijk en goed: wij zijn er voorstanders van.
Zoals het nu echter de laatste jaren gaat. . . Er is helemaal
geen controle op. De vorige Minister zei: Wij moeten daarmee
maar leren te leven. Wij hebben nu een nieuwe Minister van
Sociale Zaken, maar ik geloof niet dat dit een verbetering is.
Iedereen weet, dat de heer Roolvink geen politieke vriend van
mij was, maar ik vind het toch niet verstandig om iemand, die
nu vier jaar in het vak zit en die het in die tijd een beetje heeft
geleerd, buitenspel te zetten en een nieuwe te nemen, die het
nog leren moet.
Er zijn vele mensen in ons land - en misschien heb ik er
meer last van dan andere volksvertegenwoordigers omdat ik er
midden tussenin woon - die regelmatig contact zoeken. En dan
zeggen zij tegen mij: Wat doet nu een regering eigenlijk? Dit
vraagt men mij vaak. Dan hebben zij het over de milieuhygiëne. Dit komt elke dag op radio en t.v. Dan zeggen zij: Doet
de Regering daar wat aan? Dan moet ik zeggen: Nu, de Regering doet er niets aan. Dat is natuurlijk moeilijk, want dan wil
je altijd nog proberen de Regering de hand boven het hoofd te
houden. Maar dat wordt wel moeilijk!
Wij hebben verkiezingen gehad op 2S april. Ik zou de Regering ru eens willen vragen: Wat heb je nu gedaan sinds 28
april? Ja, dan kun je natuurlijk met het volste recht een aantal
weken overslaan, want toen is prof. Steenkamp aan de gang
geweest. Was het dan niet beter geweest, als mijnheer Biesheuvel direct was begonnen? Die kan met iedereen overweg;
die kan goed overleggen. Het is een aannemelijk persoon.
De mensen geven dan voorbeelden en zeggen dat de milieuhygicne een probleem is geworden. De Regering zelf doet er
helemaal niets aan, want hoe vaak heb ik niet voorbeelden genoemd, een jaar geleden, twee jaar geleden en drie jaar geleden, waaruit bleek - en dit lijkt nergens op - dat alle afval,
alle vuil van een stad a's den Haag zomaar de zee in stroomt.
De Regering doet er helemaal niets aan. Alle rioolwater van
een stad als Arnhem, hoewel in de couranten staat dat het
water van de Rijn in een kritiek stadium is gekomen, blijft in
die zelfde Rijn stromen. Er is geen Minister van milieuhygiëne
die daarop nu eens een aanmerking maakt of die zegt: hoor
eenn mensen, gedeputeerden van Gelderland, statenleden van
Gelderland en raadsleden van Arnhem, jullie moeten eens
even uitkijken, want het is kritiek met het Rijnwater.
Is het niet de grootste onzin van de wereld om in de Rijn in
de buurt van Arnhem het rioolwater te laten stromen, terwijl
men van plan is, bij wijze van 100 km verder, er drinkwater
van te maken? Als dit nu gewone mensen eens zouden doen, of
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gewone ondernemers, dan zou je die ministers en staatssecretarissen daarover eens horen! Nu hoort u mij. Ik draai het
alleen even om.
Praktische voorbeelden zijn het beste. Ik sprak verleden
week een man in het dorp, die in een zaak aan het werk
was. Daar moest ik even zijn. Toen ik wegging vroeg hij mij:
Hoe zit het met de sociale voorzieningen? Hij zei tegen mij:
Daar weet u hoogst waarschijnlijk wel van. Ik zeg: Ja, dat
weet ik wel. Iedereen die een te klein inkomen heeft, kan daar
terecht. Er zijn normen voor aangelegd. U kunt naar Sociale
Zaken gaan en gratis een boekje krijgen, waarin staat, wat een
alleenstaande, een gezin van man en vrouw, een gezin van
man, vrouw en kind kan krijgen enzovoort. Hij was werkloos
en trok f 640 in de maand. Hij wilde weten of hij er wat
bij kon krijgen. Ik zeg: U behoeft niet te gaan want ik geloof,
dat de norm hier beneden blijft. Doe maar geen moeite!
De man werkte er echter normaal bij, in die zaak. Daar begon
ik toen over. Toen zei hij: Dat kunt u mij toch niet kwalijk
nemen, want hoe moet een gezin met één kind rondkomen van
f 640 bruto?
Dit kunnen wij hem niet kwalijk nemen, maar het is nu de
gewoonste gang van zaken dat niet een man of een vrouw, niet
honderden maar duizenden een bedrag halen, dat door de belastingbetaler moet worden opgebracht, dat door Sociale
Zaken wordt uitgekeerd, een bedrag dat te klein is om van te
leven. Men voelt zich gedwongen - men ziet er geen kwaad
meer in; hierom gaat het mij - ergens enkele middagen te
werken om wat bij te verdienen.
Erger is, dat misschien duizenden elk week geld trekken
van sociale zaken, de Bijstandswet of wat dan ook en in Duitsland werk hebben gevonden. Hierop is geen enkele controle.
Ik wil de Regering vragen, of zij wat dit betreft precies
gelijk is aan de Regering-De Jong en hieraan ook niets wil
doen en zegt: Het Nederlandse volk brengt het wel op, en als
het volk het riet kan opbrengen, moet men maar financieel te
gronde gaan en ook maar naar de Bijstandswet. Of wil de Regering in de toekomst iets hieraan doen?
Het punt van de ruilverkaveling, mijnheer de Voorzitter.
Een heel vreemde zaak is, dat wij nu een Minister-President
hebben die Minister van Landbouw is geweest en een beleid
voerde van hoofdzakelijk ruilverkaveling en structuurverbetering. Dit was zijn gezichtspunt. Door ons is altijd kritiek
hierop geleverd. Niet, dat wij tegen ruilverkaveling zijn: Als de
grondeigenaren het zelf willen en wanneer het op een democratische manier, zoals het in ons land betaamt, tot stand
komt.
Later is hierop kritiek gekomen van de zijde van DS'70: gegronde kritiek, ik was het er helemaal mee eens. Het ;'s voor
een deel weggegooid geld, want de mensen willen het zelf niet.
En nu hebben wij een Regering waarin mijnheer Biesheuvel
zit, nog we! als Minister-President, en DS'70. Mijn vraag is
dan ook: Wie heeft gelijk en wie ongelijk? De Regering heeft
alle gelegenheid - mijn tijd is om - nog op de door mij gestelde vragen, vanavond hetzij morgen, te antwoorden.
De heer Te Pas (N.M.P.): Mijnheer de Voorzitter! Waar
het gaat om de positie van de zelfstandigen in de miljoenennota voor 1972, wil ik de Regering vragen, waarom niet onmiddellijk uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen,
zoals gedaan in het rapport van de commissie-Van Soest, hetwelk immers concludeert, dat de zelfstandigen reeds gedurende jaren fiscaal zijn achtergesteld ten aanzien van de werknemers in ons land. Waarom kan niet ten laatste per 1 januari
1972 uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen ten
aanzien van de oudedagsvoorziening voor de zelfstandigen?
De dringende noodzaak hiervan wordt door dit rapport aangetoond.
Door de commissie-Van Soest is de onrechtvaardigheid ten
aanzien van de belastingheffing voor de zelfstandigen - met
nadruk - vastgesteld. Waarom moet deze onrechtvaardigheid
dan nog tot 1 januari 1973 voortduren?
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Zijn dit alleen technische redenen? Is het alleen de onmogelijkheid de betrokken wetsontwerpen op korte termijn te
behandelen, zoals in de miljoenennota wordt vermeld? Verzwarende belastingmaatregelen kunnen toch ook altijd op
korte termijn worden behandeld?
Indien het inderdaad technisch onmogelijk is de wetsontvverpen op korte termijn in te dienen, waardoor de zelfstandigen nog anderhalf jaar moeten wachten, kan de Regering
dan op dit moment garanderen dat in elk geval per 1 januari
1973 de toegezegde voorziening voor de zelfstandigen zal
worden uitgevoerd, zonder dat aan de opzet daarvan wordt
getornd?
Op deze vragen, en met name op de laatste, zou ik graag
een duidelijk antwoord van de Regering willen hebben.
Tijdens de verkiezingscampagnes hebben de vijf partijen,
die thans de Regering vormen, de meest mooie beloften aan
de zelfstandigen en de middenstanders gedaan. Ik herinner
slechts aan een televisiedebat tussen de Minister-President
en de heer Geertsema en aan de schone uitspraken en beloften
die tijdens het jubileumcongres van het K.V.O., het Koninklijk Verbond voor Ondernemers, slechts twee dagen voor de
verkiezingen, door de afgevaardigden van de huidige regeringspartijen werden gedaan.
Wat zien wij nu? Tot 1 januari 1973 gebeurt er voor de
zelfstandigen en middenstanders totaal niets. De Regering
zal er misschien op wijzen dat toch de investeringsaftrek voor
zelfstandigen is verhoogd. Iedereen weet zeer goed dat alleen
al door de verhoging van wiebeltax, b.t.w. op de elektriciteit, benzineaccijns enz. deze zogenaamde tegemoetkoming in
re investeringsaftrek aan de andere kant meer dan tienvoudi" teniet wordt gedaan en teruggeheven.
Wij hebben, helaas, reeds berekend dat de zelfstandigen
en middenstanders in 1972 wederom 6 tot 10 pet. in hun inkomen en dus in hun bestaansmogelijkheid achteruit zullen
gaan. Zij blijven niet tenminste gelijk, neen, de zelfstandigen
en middenstanders gaan achteruit.
Hoe dat in elkaar zit heeft het rapport-Van Soest reeds
duidelijk aangetoond.
Wat zal daarvan het gevolg zijn? Een toenemende werkloosheid en bedrijfssluitingen, ook en juist bij de kleinere bedrijven, de bedrijven van het midden- en kleinbedrijf. Samen
verschaffen zij aan meer dan 1,6 miljoen werknemers werk.
De faillissementen van grote bedrijven met honderden werknemers halen de afgelopen maanden continu de voorpagina's
van de dagbladen. De 15 tot 30 bedrijfssluitingen per dag van
de kleine bedrijven, wat een ontslag betekent van ongeveer
40 tot 60 werknemers, staan niet eens meer in de kranten.
Zij zijn helaas wel een realiteit.
Het particulier initiatief is gelukkkig tot op heden in ons
land steeds de basis van onze economie geweest. Grote bedrijven als Philips zijn alle uit het particuliere initiatief en
het doorzettingsvermogen van hun oprichters voortgekomen.
Dit particulier initiatief, hetwelk wordt gemanifesteerd door
de zelfstandigen en door de middenstandsbedrijven, is naar
onze mening nog steeds de ruggegraat van onze Nederlandse
economie.
Wat zien wij nu? Uit de miljoenennota die thans aan ons
ter beoordeling is. en uit het daaraan gekoppelde regeringsbeleid blijkt wederom, dat die ruggegraat verziekt is. Die
ziekte wordt naar onze mening door dit beleid niet weggenomen, doch verergerd. De regeringsuitgaven zijn wederom
gestegen. Zij hadden in feite verminderd behoren te worden.
De reële belastingdruk welke onze bevolking wordt opgelegd is wederom gestegen terwijl ze had behoren te worden
verminderd. Men kan daarvoor natuurlijk allerlei redenen en
verontschuldigingen aanvoeren. Maar nebben de financiële
deskundigen van de grote partijen, die nu wederom tot de
regeringspartijen behoren, dan helemaal niet kunnen voorzien dat onze economie zou doldraaien? Moeten wij dat allemaal geloven? Is er niet door financiële deskundigen als onder
andere dr. Zijlstra van de Nederlandsche Bank vorig jaar op
29 december reeds gewaarschuwd? Waarom doet men dan
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nu zo verwonderd over het tekort van bijna 4 m!d. op de begroting 1972? Omdat zonodig de kiezers moest worden wijs
gemaakt dat er wel geld was voor allerlei mooie en op zich zelf
nuttige voorzieningen?
Mijnheer de Voorzitter! Het wil er bij ons niet in dat men
dit alles niet heeft kunnen voorzien. Op de begroting 1971
prijkte reeds een tekort van ruim 2 mld. Nü voor de nieuwe
begroting kijken wij tegen een tekort aan van bijna het dubbele. Hoe denkt de Regering te kunnen voorkomen dat het
volgend jaar dit tekort niet nóg groter zal zijn? Naar onze
mening wordt door de thans wederom opgelegde zwaardere
lasten aan de Nederlandse bevolking, waarvan vooral wederom de zelfstandigen de dupe zullen worden, de kip met de
gouden eieren geslacht.
De Regering heeft dit al zélf kunnen constateren door
tegengevallen belastingopbrengsten op de bedrijfswinsten.
Moet het volgend jaar deze tegenvaller nog groter zijn?
Waarom wordt aan het bedrijfsleven en dan vooral aan de
zelfstandigen en de middenstand niet de ruimte gegeven om
te helpen de economie van ons land weer gezond te maken?
Wij zien er van komen dat inflatie wéér wordt gegeven als
dank voor prestatie. Dat wil 'zeggen, dat diegenen van onze
bevolking die het hardst werken, ook de grootste slachtoffers
zuilen zijn van het te voeren regeringsbeleid ten aanzien van
de lastenverzwaringen.
In mijn gedachten zie ik dan al weer over 1-2 jaren die
Nederlandse gulden, waarvan de helft van het metaal afdruipt
zoals op de verkiezingsbiljetten van één der regeringspartijen
was te zien. Naar onze mening zal door de verder doorgaande
lastenverzwaringen die aan ons volk worden opgelegd deze
gulden nog verder afbrokkelen.
Misschien mogen wij ten aanzien van het economisch beleid van de Regering nog eens herinneren aan de in april
jongstleden uitgekomen publikatie van het onafhankelijk instituut tot onderzoek van de overheidsuitgaven, waaruit bleek
dat in 7 sectoren van het overheidsbudget besparingen van
10 tot 30 pet. mogelijk zouden zijn.
Naar onze mening zijn er meerdere bezuinigingen mogelijk
en nodig. Tijdens de begrotingsbehandeling zullen wij hierop
nader terugkomen en dit op enkele punten hopen aan te
tonen.
De Regering en de met haar verwante partijen moeten
nu eindelijk eens beseffen dat men niet al maar kan dóórgaan
met het Nederlandse volk en bedrijfsleven nog zwaarder te
belasten.
Eerst moet de eigen uitgaven van de Regering een halt
worden toegeroepen, dus ook de automatische stijgingen, alvorens diezelfde Regering op een redelijke wijze kan en mag
verwachten, dat zij van de zijde van het bedrijfsleven en hel
Nederlandse volk verdere medewerking voor bezuiniging kan
verkrijgen.
De vergadering wordt te 13.12 uur geschorst
en te 14.21 uur hervat.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Na
tientallen jaren van tevergeefs zoeken is de K.V.P. erin geslaagd, iemand uit haar rijen te vinden om de veelal ondankbarc taak van Minister van Financiën op zich te nemen. Het
is het einde van een tijdperk; de periode van het Rijke Roomsche Leven is afgesloten. Met Minister Nelissen is begonnen
aan het arme roomse leven. Des te meer reden om respect
te hebben voor de man, die de karrevrachten werk op zijn
smalle schouders gaat torsen.
De nieuwe Minister van Financiën heeft zich sinds oktober
vorig jaar al herhaaldelijk beziggehouden met de problemen
van de rijksfinanciën in de nieuwe regeringsperiode. Uiteraard
heeft hij een aandeel gehad in de financiële paragraaf van
het gemeenschappelijk program van de confessionele partijen.
Vanzelfsprekend zal hij de nota's van het Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting over de begrotingsvooruitzichten,
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die van de interdepartementale stuurgroep èn de streefcijfernota van zijn voorganger met meer dan gewone belangstelling
hebben bekeken. De toenmalige Minister van Economische
Zaken was immers niet alleen de plaatsvervanger van de heer
Witteveen bij diens afwezigheid, maar werd omstreeks de
jaarwisseling ook al genoemd als één van de drie mogelijke
opvolgers. Een eigen bijdrage tot de beeldvorming was de
publikatie van de nota van het Centraal Planbureau in het
begin van het jaar, getiteld: „Economische contouren voor
een kabinetsperiode: de jaren 1972 t/m 1975". Een klapstuk
was natuurlijk de ongedateerde brief van de Minister van Financiën, die ons een dag voor de verkiezingen bereikte en die
handelde over de uitvoering van de rijksbegroting" 1971.
Er is da laatste tijd wel eens de indruk gewekt dat dit een
soort persoonlijke brief zou zijn van Minister Witteveen. Dat
is niet juist. Het stuk begint met de mededeling: „Het kabinet
stelt het op prijs de Tweede Kamer nog vóór de verkiezingen
door middel van deze nota een overzicht te verstrekken van
de wijzigingen in de begrotingscijfers 1971
" enz.
Dat kan niet anders betekenen dan dat de ontwerp-nota in
de ministerraad aan de orde is geweest en dat besloten is, de
nota zoals die ons heeft bereikt te publiceren als kabinetsstuk.
Minister Nelissen zal zich ook bij die gelegenheid in de begrotingspolitiek hebben verdiept.
Al gauw daarna kreeg hij opnieuw de gelegenheid, zich over
de begrotingscijfers te buigen als voorzitter van de werkgroepNelissen. In een week tijd, op 16 juni, werd het proefschrift
bij promotor Steenkamp ingediend en met lof aanvaard: de
promotie was een feit. Ondanks het wakend oog en de medegoedkeuring van de buitengewoon hoogleraar in de openbare
financiën, de heer W. Drees, die nog in december een manend
artikel schreef over de vraag „Hoe beslissingen inzake overheidsuitgaven tot stand komen", moest het werk een paar
maanden later worden overgedaan; het bleek in de meest lettcrlijke zin van het woord pas een proefschrift te zijn geweest.
Op 5 augustus losten de Minister-President en de Minister
van Financiën al een paar schoten voor de boeg. Toen heette
het, dat er nieuwe „aanzienlijke tegenvallers" waren, maar
nog geen zeven weken later schreef mr. Nelissen in de miljoenennota, dat het „kabinet zich intussen geplaatst ziet voor
een uiterst ongunstige ontwikkeling". De begrotingsuitgaven
voor 1972, die in juni met bijna 900 min. gulden waren omgebogen, werden nog eens met 220 min. gulden verminderd.
Jongstleden zaterdag kregen wij de bijzonderheden van opnieuw 90 min. gulden aan verlagingen, zij het in dit geval
„temporiseringen", dat wil zeggen dat de bedragen op de begroting blijven staan. De Minister van Financiën haast zich
zelfs mee te delen „dat met enkele departementen reeds afspraken zijn gemaakt omtrent het inlopen van deze temporisering".
Waarom dit stukje geschiedschrijving? Om twee redenen.
Er blijkt namelijk uit:
1. dat de nieuwe Minister van Financiën, wat het begrotingsbeleid en de begrotingsonrwikkeling betreft, noch gloednieuw, noch brandschoon is. Er is daarom geen reden voor
een bijzonder mededogen, dat vaak tegenover nieuwe ministers, die pas komen kijken, wordt getoond:
2. dat het nodig was binnen één jaar de begrotingsverwachtingen vier, vijf maal te herzien. Én wat nog erger is: elke
herwaardering bleek tot nu toe te optimistisch te zijn geweest.
De angstige vraag dringt zich daardoor onweerstaanbaar
op of er nu werkelijk een einde is gekomen aan het slechte
nieuws van de Kneuterdijk. En dan heb ik het uitsluitend gehad over de uitgavenkant. Aan de belastingopbrengstkant blijken ook al tegenvallers te liggen. Graag wil ik nog eens uit
de mond van de Minister van Financiën persoonlijk horen hoe
hard hij denkt dat zijn begrotingscijfers zijn. Uit zijn slotbeschouwing haal ik deze zin aan:
„Bij de opstelling van de begroting 1972 is uitgegaan van de — overwegend op ervaringen in het verleden
gebaseerde - veronderstelde trendmatige ontwikkelingen".
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Die zin kan op verschillende manieren worden gelezen.
Een letterlijke uitleg zou betekenen dat 1972 een kopie zal
worden van 1971. Dat kan haast niet de bedoeling zijn, hoewel de Minister pal daarop nog eens zegt, dat pas bij de volgende begrotingsopstelling, die voor 1973 dus, een aantal uitgangspunten zal worden herzien. Daarom herhaal ik nog eens:
Als de fundamenten voor het bouwwerk 1972 dezelfde zijn
als die voor de scheef gezakte, lekkende en scheuren vertonende 1971, hoe kan dan de garantie worden gegeven voor
een degelijker constructie in het bouwjaar 1972? Of ligt die
garantie in betere bouwstenen, harder cement, steviger hangen sluitwerk en bekwamere uitvoerders?
Wat die uitvoerders betreft: de Kamer zal van mij als voorzitter van de commissie belast met een onderzoek naar de
gang van zaken in dit jaar, 1971, niet verwachten dat ik beschouwingen ga wijden aan de mogelijke oorzaken van de optredende tegenvallers. Onze commissie is begonnen met een
eerst verkennend onderzoek van het werkterrein en hoopt
nog vóór Kerstmis tussentijds verslag te kunnen uitbrengen
van haar eerste bevindingen. Wij gaan er daarbij vanuit dat ons
zowel door de departementshoofden als door de ambtenaren
alle mogelijke medewerking zal worden gegeven. Onze taak
is immers niet in de eerste plaats uit te vinden wie fouten
heeft gemaakt, maar wat er fout is in onze rijksadministratie,
verondersteld dat er iets fout ligt en de onvolkomenheden
niet louter een gevolg zijn van toevalligheden, van onvoorziene en niet te voorkomen omstandigheden. Het is wellicht
bevorderlijk voor ons werk als de Minister van Financiën, of
in dit geval nog beter de Minister-President, in het openbaar
die bereidheid tot medewerking, als die wordt gevraagd, nog
eens zou willen uitspreken.
Zoals gezegd, ik wil nu geen bespiegelingen houden over
het begrotingsverloop in dit jaar. Ik volsta met de opmerking,
dat de begroting voor elk departement bij de wet wordt vastgesteld en dat dus geldt wat voor alle wetten geldt, namelijk
„dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges
en Ambtenaren, wie zuiks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zulien houden", de als het ware bekende onbekende bepaling waarmee elke wet eindigt. Over onze staatsinrichting is in de Grondwet bepaald dat aan het hoofd van
een departement een verantwoordelijk minister staat. De Minister van Financiën is niet de baas over andere dcpartementen, alleen over zijn eigen Departement van Financiën. Wel
heeft hij een coördinerende functie en moeten zijn collega's
voor het doen van betalingen bij hem aankloppen. De verantwoordeiijkhcid voor de uitvoering van elke begroting berust
daardoor vrijwel uitsluitend bij iedere minister afzonderlijk.
Zij zijn tegenover ons, tegenover de Kamer, in de eerste en
laatste plaats verantwoording verschuldigd voor hun eigen begrotingsbeleid: niet de Minister van Financiën. Ik laat helemaal in het midden of die regeling juist is, al is het interessant eraan te herinneren dat het ontwerp van een nieuwe
Comptabiliteitswet dat onze Kamer nog niet anderhalf jaar
geleden passeerde op dit punt niet anders is dan de oude. In
beginsel zijn er dus nu wat de opzet en vooral de uitvoering
van begrotingswei ten betreft 16 Jutten en alleen de kop van
Jut Nelissen is dikker en hoger dan die van zijn collega's. Hij
heeft immers voor de algemene opzet van de totale rijksbegroting een veel grotere politieke verantwoordelijkheid, terwijl
hij ook als enige voortdurend in de gelegenheid is inzicht te
krijgen in het totale verloop gedurende een begrotingsjaar.
Na deze inleidende beschouwingen graag een paar cpmerkingen over de aard van de begroting 1972. Welke toetsstenen heeft de Minister van Financiën gebruikt? Het is duidclijk dat de portefeuille bij de overdracht niet erg gevuld
was, althans niet met begrotingsgelden. De laatste nota, die
de heer Witteveen aan de Kamer uitbracht, die van april, lag
uiteraard bovenop. Zaten er ook nog andere stukken in zoals
belangrijke kameruitspraken bij vroegere algemene politieke
en financiële beschouwingen? Die ene van precies vijf jaar
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geleden zal de Minister van Financiën, trouwens ook de Minister-President, zich nog wel zonder herlezing herinneren, naar
ik aanneem.
Minister-President Biesheuvel: Zeer levendig en nog meer.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Die vroeg - ik zeg het maar
voor de anderen — om „meer waarborgen voor de evenwichtige groei en tegen verdergaande geldontwaarding en werkloosheid". Die uitspraak, zoals bekend gedaan op initiatief
van de heer Schmelzer, baseerde zich op „de noodzaak van
een betere dekking en maatregelen ter voorkoming van een
extra uitgavenstijging". Zou zo'n uitspraak de instemming
hebben van de heer Nelissen? Ik denk van niet. Hij hoeft trouwens niet bang te zijn, dat de heer Andriessen of de heren
Wiegel en Berger zo'n uitspraak zouden vragen. Ook wij zullen dat niet doen.
Hebben wij dan geen zorgen? Nou en of! De betalingsbalans is flink uit haar evenwicht. De groei neemt af. De particuliere consumptie dreigt aanzienlijk meer toe te nemen dan
de produktie. De overheidsinvesteringen dalen. De prijsstijging is afschuwelijk. Het begrotingstekort is te groot. Voorwaar geen aanlokkelijk beeld. Het begrotingsbeeïd wordt
bovendien nog ongunstiger als wij ook de gemeentefinanciën
in het overzicht betrekken. Uit de nieuwste gegevens blijkt,
dat de gemeenten in de eerste zeven maanden van dit jaar
voor een bedrag van een half miljard gulden inflatoir hebben
gefinancierd. En wat erger is: ook voor 1972 kan de Minister
van Financiën niet de garantie geven dat de gemeenten hun
noodzakelijke uitgaven financieren op een manier die passend
is bij de huidige stand van de economische conjunctuur. De
verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet bij de gemeenten, maar
bij het Rijk. De centrale financiering van de gemeenten is immers een uitvinding van het Rijk.
Terecht maken de Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken gebruik van de bevoegdheden die de wet hun
geeft. Maar dit betekent, dat er geen aanleiding is, de zwarte
Piet van de inflatoire financiering in handen te laten zitten
van de gemeenten. Blijkbaar hebben de beide Staatssecretarissen noch afzonderlijk noch in vereniging dit onderdeel van
het foute beleid van het koppel Witteveen-Bcernink kunnen
ombuigen. Vooral van Staatssecretaris Van Stuijvenberg, die
op dit punt beter wéét, valt ons dat erg tegen.
Het ligt voor de hand dat de beoordeling van de begroting
1972 niet alleen moet gebeuren in het licht van de economische verwachtingen en in vergelijking met het voorafgaande
jaar, maar ook in het raam van de toekomstige begrotingsontwikkelingen, te beginnen voor de periode waarin dit kabinet denkt te regeren, 1971-1975 dus.
In de miljoenennota wordt nog eens een overzicht gegeven
hoever wij op dit terrein al zijn gevorderd. Er zijn bovendien
middellange termijnprograms voor het gebied van de E.E.G.
Er is de zgn. contourennota van het Centraal Planbureau.
Vóór de verkiezingen zijn ramingen gepubliceerd van de te
verwachten begrotingsuitgaven in 1972 en 1973.
Kortom, het basismateriaal is in ruime mate voorhanden. Wij
mochten dan ook verwachten dat op zijn minst ramingen
zouden zijn gegeven voor 1973 op basis van het beleid dat
nu voor 1972 in ontwerp is aangeboden. De ramingen voor
'74 en '75, hoe belangrijk ook, zouden dan nog wel even op
zich mogen wachten. En wat zegt de Regering nu, na mooie
verwachtingen te hebben opgeroepen in de regeringsverklaring:
„Zo zal het op korte termijn ramingen van de rijksuitgaven bij ongewijzigd beleid voor de gehele kabinetsperiode laten opstellen".
„Ook het huidige kabinet kent grote betekenis toe aan
meerjarenplanning". Zij zegt in één kille, kale zin: „Het
ligt in het voornemen de meerjarenramingen op te nemen in de miljoenennota 1973" (Antwoord op vraag
53).
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Mijnheer de Voorzitter! Tegen dit voornemen wil ik ten
sterkste bezwaar maken. De ervaringen van het afgelopen
jaar hebben duidelijk aangetoond, dat in enkele weken tijd
best de financiële gevolgen kunnen worden geraamd voor een
volgend jaar van een in bijzonderheden vastgelegd beleid. De
Regering heeft trouwens in de miljoenennota op zijn minst
de indruk gewekt, dat meerjarenramingen op basis van ongewijzigd beleid éérder dan over een jaar beschikbaar komen.
Ik kan tenminste geen andere gevolgtrekking maken uit deze
bewering in de miljoenennota (blz. 45): „Ten einde zo snel
mogelijk over een eerste indicatie te kunnen beschikken is het
doelmatig de ramingen in twee fasen op te stellen", namelijk,
eerst de gevolgen op basis van het bestaande beleid en ,,vervolgens kunnen ramingen van de financiële consequenties
van verdere beleidswijzigingen (nieuwe aktiviteiten, beëindiging, inkrimping of uitbreiding van bestaande aktiviteiten)
worden opgesteld". Is „zo snel mogelijk" werkelijk pas over
een jaar? En hoe lang duurt „vervolgens" dan nog?
Iedereen die een beetje kan nadenken, begrijpt heel goed,
dat het op dat „vervolgens" aankomt! Dat kost tijd, hoewel:
de werkgroep-Nelissen was in een week klaar; ere wien ere
toekomt; laten we zeggen tweemaal zoveel tijd als de eerste,
betrekkelijk technische operatie. Nu hoop ik maar, dat ik het
niet goed heb begrepen en dat „zo snel mogelijk" en ,,vervolgens" samen één jaar duren en geen drie jaar. Zo ja, dan
moet het mogelijk zijn op zeer korte termijn, in ieder geval
nog vóór Kerstmis het eerste gedeelte van de meerjarenramingen op tafel te hebben. Mag ik een dringend beroep doen
op de Regering het daarheen te leiden? Dat ik desnoods
met zo'n nieuwe periode van twee maanden akkoord ga, in
plaats van twee weken, houdt ook verband met ons verlangen om meerjarenramingen te hebben van de ontvangstenkant.
Tot nu toe is voor de ruimteberekening de 6 pct.-formule
gebruikt, maar die moet opnieuw worden bekeken, dat is duidelijk, althans wat de progressiefactor betreft.
Het was een grote sprong vooruit toen de belangrijkste politieke partijen hun verkiezingsprograms gingen kwantificeren.
Zij deden dat op grond van inmiddels verouderde gegevens
van de regering en het Centraal Planbureau, waardoor de programs nu minder juist zijn dan mocht worden verwacht.
Laat de regering ons nu in staat stellen, voor de overblijvende drie jaar nieuwe, solide stellingen te betrekker». Gaat zij
zich de woorden ter harte nemen van de heren Drees en
Gubbi die in hun boek over „Overheidsuitgaven in theorie
en praktijk" goede raad geven aan economen, bestuurders en
policy-makers in een glanzende finale (blz. 334): „Tot de
bestuurders. .. . kan gezegd worden: hier ligt een zwakke
plek van de demokratie. Wanneer politieke partijen niet meer
afwegen, maar naar stemmenmaxtmalisatie strevende unies
worden van pressiegroepen . . . . dan ontstaat óf een voortdurende botsing tussen Regering en Parlement, waarbij de bevolking uit de krant de indruk krijgt, dat de regering zwak
is of onredelijk of zelfs ondemocratisch, of er ontstaat een vertrouwenskrisis in de politieke partij(en) die - aan het bewind komend - de beloofde zaken niet kan (kunnen) leveren. Wie zich voor deze problematiek interesseert - zo zeggen
Drees en Gubbi - kan streven naar betere procedures en kan
trachten informatie te vergaren en uitgaven te belichten.
Naast zijn eigen waarde-oordeel, waar iedere burger recht op
heeft, kan hij objectief materiaal aandragen voor betere beslissingen door de policy-maker(s)".
Wel, mijnheer Drees, mijnheer Nelissen, kom op met uw
objectief materiaal. Dan pas kunnen wij „sober kiezen en ons
op het essentiële concentreren". Want dat is als wij de heren
schrijvers mogen geloven „ook electoraal spoedig het voordeligste". Aldus het hooggeleerd advies voor de policymaker(s).
Begrijpelijkerwijs is er in de miljoenennota nogal wat te doen
over de 6 pct.-formule. Het laatste nieuws daarover is te vinden in het antwoord op vraag 52. Als de 6 pct.-norm wordt
herzien „betekent dit onvermijdelijk, dat de structurele ruimte op een gewijzigd percentage zou worden vastgesteld". Dit
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antwoord heeft mij opnieuw aan het denken gezet. Ik heb
er het regeerakkoord en de regeringsverklaring nog eens op
nagelezen, want het is van het grootste belang, - daarover
zullen wij het met elkaar eens zijn - dat op het punt van het
uitgavenbeleid de grootst mogelijke duidelijkheid ontstaat. Ik
zeg opzettelijk niet „blijft bestaan", want die helderheid is er
echt niet. Mag ik een poging doen de teksten kort samen te
vatten? Ik hoop dat ik dat correct doe. In het regeerakkoord staat: We beginnen het eerste jaar met een stijging
van de overheidsuitgaven met 6 pet. Daarna zullen we zien
of het peil nog wat kan worden verhoogd.
Op 3 en 5 augustus echter was de Minister-President vager
dan ooit. Op 3 augustus zei hij dat het kabinet de volgende
richtlijn wil hanteren: „Een verdere verhoging van de overheidsuitgaven kan slechts in een zodanig tempo geschieden,
dat de bevolking het begrijpt en ook daadwerkelijk aanvaardt".
En toen fraktievoorzitter Veringa die richtlijn wel te duister
vond, zei de Minister-President (blz. 223 van de Handelingen): „Wij hebben hiermede bedoeld te zeggen, dat de mogelijkheden tot verzwaring van de belastingdruk - en daarmee
van de mogelijkheden tot verhoging van de uitgaven - in feite
afhangen van de reaktie van degenen, op wier schouders de
verzwaarde taak komt te liggen". Ais de zwaardere druk
wordt afgewenteld, zo blijkt uit de nadere toelichting van de
Minister-President, dan wordt de druk niet verzwaard; als er
echter geen afwenteling komt, dan wel. Hoeveel? Dat blijft
een raadsel. Minister Nelissen bevestigt nog eens (antwoord
op vraag 52) „dat geen kwantificering van de strukturele
ruimte heeft plaatsgevonden voor de jaren na 1972". En daar
moeten wij het dan mee doen. De Regering ziet blijkbaar
geen kans deze grauwsluier een beetje op te lichten. Of moet
haar houding worden uitgelegd als een teken van groot vertrouwen tussen de regeringspartners zodat nadere afspraken
niet nodig zijn?
Mijnheer de Voorzitter! Ik citeer nog eenmaal de heien
Drees en Gubbi: „Afspraken bij kabinetsformaties hebben inderdaad vooral zin ten aanzien van zaken waar onenigheid
te verwachten is" (blz. 119).
Is die onenigheid dan niet te verwachten op grond van de
verkiezingsprograms? Of zijn die tot schuurpapier geworden? Ik betreur het in hoge mate dat de kiezers pas over een
jaar zullen weten wat de werkelijke belasting" en uitgavenpolitiek van dit kabinet is. Hoezeer is het kind al vervreemd van
vader Steenkamp, die op 4 juni aan de heren Biesheuvel,
Drees, Geertsema. Udink en Veringa schreef „dat het gewenst is op langere termijn nog extra middelen vrij te maken boven de 6 pet. ruimte, willen wij een redelijke uitvoering
geven aan de prioriteiten waarover wij het eens zijn".
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu aan een stukje uitvoering van het begrotingsbeleid toe. Op biz. 30 van de miljoenennota staat dat „het kabinet het stringente begrotingsbeleid zal voortzetten". Dat lijkt mij geen gelukkige zin, omdat bijna iedereen ervan overtuigd is, dat het begrotingsbeleid
uit de hand is gelopen. Ook het Eerste-Kamerlid Witteveen
is blijkbaar die mening toegedaan. Zo heb ik zijn uitlatingen
van de vorige week tenminste begrepen. Dat beleid zal toch niet
worden voortgezet, neem ik aan. Wat dan wel? Er zijn een
zestal richtlijnen afgesproken, zo wordt in de mi!joenennota gezegd. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat het helemaal geen nieuwe richtlijnen zijn. Zij kwamen mij direkt bij
lezing al bekend voor. Nieuw is blijkbaar de manier waarop
ze worden toegepast. Ik geef twee voorbeelden.
De Regering heeft besloten geen geld meer te geven ten
behoeve van de huishoudelijke voorlichting in stedelijke gebieden. Troostend wordt gezegd dat ..bij de afvloeiing en zo
snel mogelijke herplaatsing van het personeel de nodige steun
zal worden verleend". Nou, dat moest er ook nog bijkomen!
Dat is toch wel het allerminste wat je als klein beetje behoor!ijke mede-werkgever voor het ontslagen personeel kunt doen.
Maar daarover wou ik het niet hebben. Mag ik eens aan Minister Boersma vragen wat hij zou denken en zeggen van de
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direkteur van een onderneming, die een organisatiebureau
heeft verzocht een rapport te maken over de wijze waarop het werk in zijn bedrijf doelmatiger kan gebeuren en die
begonnen is met de vakbonden en de ondernemingsraad te
overleggen over bepaalde reorganisaties, maar die plotseling
van de ene op de andere dan zegt: ik hef de onderneming
op en zet het personeel op straat. Het motief is niet een dreigend faillissement of zo, maar hij kan het geld dat hij in de
onderneming heeft gestoken, doelmatiger beleggen. En als dan
de ondernemingsraad vraagt of ze geen medezeggenschap of
inspraak hebben, krijgt die raad van de direkteur te horen dat
dat geen enkele zin meer heeft, want dat de Raad van Commissarissen al een onherroepelijke beslissing heeft genomen.
Het gaat hier om een onderneming met zo'n vierhonderdtal
werknemers en nog een paar honderd part-time-werkers (al
moet ik er volledigheidshalve bij zeggen, dat zij „slechts"
van het vrouwelijk geslacht zijn). Misschien kan Minister
Boersma zijn reactie op een dergelijke handelwijze in de
mond leggen van de Minister van Financiën en kan die erbij
vertellen, of dat een nieuwe vertaling is van het zogenaamde
stringente begrotingsbeleid. Ik denk van niet, maar blijkbaar
is het wel zo begrepen door de Staatssecretaris van C.R.M.,
mevrouw Van Veenendaal.
Ook een ander lid van de partij DS'70, Minister De Brauw,
bakte ze bruin; het blijft uitermate onbevredigend te horen,
dat ditmaal geen gebruik kon worden gemaakt van het advies
van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid bij de
vaststelling van de bedragen, die „
voor het wetenschappelijk onderzoek zijn uitgetrokken". Een dergelijke handelwijze vloeit toch hopelijk niet dwingend voort uit de begrotingsrichtlijnen? In dit verband zou ik graag nader worden
ingelicht over de hantering van de richtlijn met betrekking
tot onderhanden werken die duurder uitvallen dan oorspronkelijk was voorzien. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat
ernstige verliezen optreden door vertraging van de uitvoering
van die werken of zelfs stopzetting ervan? Mag ik als voorbeeld de bouw van de Rijksuniversiteit Groningen noemen?
Ons is verteld dat een groot aantal bouwvak arbeiders — meer
dan 1000 werd gezegd - werkloos dreigt te worden door beperkende voorschriften van Den Haag. Als dat juist is, is de
samenhang van het regeringsbeleid toch wel helemaal zoek.
De Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken
en, naar ik aanneem, ook die van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening doen hun best extra werkgelegenheid in het
noorden des lands te scheppen. Daartoe worden financiële
middelen beschikbaar gesteld en wordt overwogen om een
aantal Rijksdiensten over te plaatsen. Het kan toch niet de
bedoeling zijn dat Minister De Brauw daar rnet zijn beleid
dwars tegen ingaat, in plaats van hartelijke meewerking aan
zo'n beleid te geven door voor een nog snellere groei van die
Rijksuniversiteit te zorgen? De overheidsfinanciën moeten doelmatig worden besteed en het is de bijzondere taak van de
Minister van Financiën het financiële beleid van zijn collega's
te coördineren. Zou hij daarover donderdag een klein boekje
willen opendoen?
Over het belastingbeleid zal ik niet veel zeggen. Mijn fractievoorzitter heeft er al over gesproken; in de brief over een
ander begrotingsbeleid staat het nodige, terwijl de heer De
Goede een aantal opmerkingen zal maken waar ik mij graag
bij aan zal sluiten. Bovendien krijgen we straks nog de behandeling van de afzonderlijke voorstellen.
Voor twee opmerkingen echter vraag ik nog aandacht van
de Kamer en van de Regering, niet in de laatste plaats van de
Staatssecretaris van Financiën, de heer Scholten.
De eerste opmerking betreft de investeringsheffing. Merkwaardigerwijs worden daarover in de miljoenennota geen nadere medelingen gedaan. Komt dat, omdat Financiën, althans
de belastingdienst, met zo'n heffing niets te maken heeft of
wil hebben? Verleden jaar werd een bouwsomheffing aangekondigd met een begrote opbrengst van f 200 min. In april
berichtte Minister Witteveen echter „dat de opbrengst van de
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bouwsomheffing thans voor memorie is geraamd aangezien
het kabinet nog geen beslissing heeft genomen over het onlangs uitgebrachte S.E.R.-advies terzake en voorts rekening
moet worden gehouden met het niet tijdig „meer tot stand
kunnen komen van de wet." Hoever zijn nu de voorbereidingen voor de investeringsheffing? Uit de toelichting op de begroting van Economische Zaken blijkt dat het niet om een
conjimetuurremmende maar om een structuurverbeterende
maatregel gaat. Dat is een goede zaak, maar is het niet tegenstrijdig als tegelijkertijd de bestaande premieregeling voor
industrievestiging wordt beperkt? Naar onze mening is dit het
geval. Daarom zullen wij zonodig, een uitspraak van de Kamer
vragen.
Mijn tweede opmerking geldt de toepassing van de wiebeltax. Zelden is er zo geknoeid op de Kneuterdijk als de laatste
maanden. Het is voor mij volkomen onbegrijpelijk dat onze
oud-collega Scholten, die een reputatie als gewetensvol wetgever heeft te verliezen met zijn handtekening een fiscale koehandel heeft bekrachtigd die zijn weerga in ons land nauwelijks zal hebben. Wat is immers het geval? De zgn. wiebeltax
is nog geen tien maanden oud; om precies te zijn werd van
zijn geboorte op 24 december 1970 aangifte gedaan in het
Staatsblad. Voor misbruik van de nieuwe bevoegdheden werd
gevreesd, zodat extra remmen en veiligheidsriemen werden
aangebracht. En wat gaat er nu gebeuren? De motor krijgt
er twee cilinders bij, de beveiliging wordt eruit gesloopt en
de groene kaart wordt verscheurd. Bovendien wordt de wagen niet door de verkeerspolitie gebruikt om de verkeerssnelheid wat af te remmen, maar het is de kassier van de Kneuterdijk die er geld mee op komt halen, zo'n drie, vierhonderd
miljoen gulden, geld dat niet netjes opgepot wordt maar rustig weer wordt uitgegeven. Omdat de Minister blijkbaar niet
de klaarstaande en voor het doel geschikte Wiegelwagen
mocht gebruiken neemt hij de Wiebelwagen. Hij verdient
klem gereden te worden. De wagen moet in beslag worden
genomen. Chauffeur Nelissen, die kennelijk tegen zijn zin deze wilde rit uitvoert, kan enige verzachtende omstandigheden
aanvoeren en kan er o.i. met een lichte geldboete afkomen. Maar de rij-instructeur Scholten, al is hij dan bijzitter,
zou best eens een dagje huisarrest mogen hebben om goed
te denken over de spreuk van Vader Tilanus die bij hem stellig
aan de muur hangt: Moet dat nu zo?
Overigens zal de Staatssecretaris zich wel bewust zijn van
het feit dat zijn fractie „zeer grote bezwaren" heeft tegen
een gebruik van een deel van de opbrengst vcor de financiering
van normale uitgaven. Als woordvoerder van zijn fractie stelde hij op 26 november van verleden jaar dat dit „apert in
strijd zou zijn met de strekking van de wet". Weliswaar is de
C.H.U.-fractie niet meer dezelfde als een jaar geleden, maar de
heer Scholten zal waarschijnlijk zeer grote bezwaren aanvoeren, als ik beweer dat hij apert een ander fiscaal geweten
heeft dan een jaar geleden.
Ik hoef niet veel meer te zeggen over de wijzigingen die
wij zouden willen aanbrengen in deze Rijksbegroting.
Na hetgeen wij in de brief aan de Kamer hebben geschreven, wil ik slechts op één punt de aandacht vestigen. Wij
staan een ander bestedingspatroon voor. Omdat het totaal
van de nationale bestedingen al te groot is, zal naar een verschuiving moeten worden gestreefd, zodanig dat de particuliere wat worden afgeremd en de overheidsbestedingen wat
kunnen toenemen. Daartoe is een ander sociaal-economisch
beleid nodig. Wij menen in staat te zijn, zo'n beleid te kunnen
verwezenlijken, als ons de macht en de tijd zouden worden
gegeven. Vooral het investeringsbeleid in de particuliere sector zou onze bijzondere aandacht hebben. Ik weet het, de investeringslust en de investeringsmogelijkheden nemen af. Toch
laten de gegevens over het eerste kwartaal van dit jaar, pas
gepubliceerd, nog een sterke groei zien, vergeleken bij een jaar
geleden! De oorzaak van de overbesteding - ook in volume,
ook in dat kwartaal, zit mede in die onbeheerste, ongerichte
en ongedifferentieerde investeringssector. In de bouwnijverTWEEDE KAMER
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heid raken volgend jaar volgens de Regering ten opzichte
van nu 5 000 mensen zonder werk. Bij een goed gecoördineerd beleid van alle departementen hoeft dat niet. Niet alleen maakt men 5 000 gezinnen gelukkig, als er werk blijft,
maar ook het nationale inkomen zal er baat bij vinden, de
landstreken die tekort komen eveneens en de behoeftigen aan
woningen en scholen niet in het minst. Met wat extra verbeeldingskracht, snel en goed gecoördineerd handelen, vooral dat,
is een verschuiving teweeg te brengen, die niet de totale bestedingen opjaagt. De medewerking van de sociale partners
is voor zo'n beleid zeker te krijgen. Wij zouden die uitdaging
althans graag hebben aanvaard. Het eerste jaar, 1972 - wij
zijn ons dat bewust - , zou ook voor ons niet gemakkelijk
zijn geworden, omdat men in de politiek de nalatenschap van
de erflaters niet kan weigeren maar móét aanvaarden. Ook echter een ombuiging van het beleid kost tijd. Onze voorstellen
moeten dan ook worden gezien als het verbeteren van de
aanloopwegen, om na 1972 onze eigen, verderliggende doelen
binnen afzienbare tijd te kunnen bereiken.
Is dat niet te optimistisch? Naar onze mening niet. Natuurlijk, wij zitten nu even flink in de knoei, maar wij moeten elkaar niet in de put praten. Als ik lees het jaarverslag van de
Europese Commissie over de economische toestand van de
Gemeenschap, met beschouwingen over de vooruitzichten
voor de komende maanden — het is gedateerd 28 september
en is dus zeer recent, dan zie ik dat er voor ons geen reden tot
zwartgalligheid is. De besparingen dalen, maar behoren nog
steeds tot de hoogste in de wereld. De economische groei
neemt af, maar mag er nog steeds zijn. De belastingen zijn
erg hoog, maar de schroef is niet dolgedraaid. Ik ken nauwelijks werknemersorganisaties in de wereld die de belangenbehartiging van hun leden zó ruim en zó constructief zien. Arbeidsconflicten zijn er en zij zijn belangrijk, maar blijken tot
nu toe oplosbaar.
Mijnheer de Voorzitter! Het is een grote tekortkoming van
de miljoenennota dat er noch in de inleiding noch in de slotbeschouwing noch daar tussenin iets is te vinden van deze, de
burger moed gevende, herkenningstekens.
De heer De Goede (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil
in mijn beschouwing die ik mede namens de fractie van de
P.P.R. houd, aan drie punten aandacht besteden: „het gat", de
financiering" 1972 en volgende jaren en de tegenbegroting. En
om dan maar met „het gat" in huis te vallen: het zou mij niet
hebben verbaasd, als de heer Wiegel daar straks het woord
over de orde zou hebben gevraagd en via een goed vallende
oproep tot saamhorigheid de volgende motie zou hebben ingediend:
„De Kamer, overwegende, dat alle records op het gebied
van begrotingstekorten nu overtuigend zijn gebroken, dat de
heer Witteveen heeft gezegd, dat hij er zelf ook van staat te
kijken, in de gaten hebbend, dat het de V.V.D. allemaal slecht
uitkomt, gehoord de oproep van de heer Wiegel, besluit niet
na te zeuren over het gat van Witteveen en gaat over tot de
orde van de dag.". Dit zou dan zijn getekend: Wiegel.
Mijnheer de Voorzitter! Niet nazeuren over het gat. Maar
zo gemakkelijk komt de heer Wiegel er niet vanaf, want het
gat is er, het blijft er, je kunt het niet eens meer dichtgooien.
Wel heb ik er geen zin in, mij nu vrolijk te maken over de
droefheid, die overigens moeilijk te constateren is, van degenen, die nu met een dubbel zo groot gat zitten, als dat,
waarmee de bedroefden zich destijds op hun beurt vermaakten.
Ik heb mij dezer dagen wel eens afgevraagd, of de heer
Wiegel deze opvatting ook zou hebben gehad, indien nu de
progressieve drie als minderheidsregering zouden hebben geregeerd. Immers, wat zou het niet heerlijk voor de heer Wiegel
zijn geweest, hier uit te roepen: Nou moet je ze zien; in drie
maanden hebben zij er al een puinhoop van gemaakt!
Mijnheer de Voorzitter! Het zou dom zijn, geen lessen te
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willen trekken uit de oorzaken van de situatie van nu, en het
zou onverantwoordelijk zijn, de ogen te sluiten - wat veel belangrijker is - voor de gevolgen ervan, want die zullen wij nog
lang gevoelen.
Eerst iets over de oorzaken. Deze liggen niet in het laatste
halfjaar, zoals wel wordt gesuggereerd, maar naar mijn vaste
overtuiging in het ontbreken van een solide basis van het financieel-economisch beleid van het kabinet-De Jong. Dit beleid steunde op niet-inlosbare beloften, aan de kiezers gedaan;
dat beleid werd uitgezet en dit heeft de situatie van nu tot resultaat gehad.
De heer Notenboom (K.V.P.): Zijn er misschien een aantal
vergaderingen geweest van de Commissie voor de Rijksuitgaven, die tot conclusies hebben geleid, waarvoor ik geen uitnodiging heb gehad? Ik bedoel hiermede, dat er toch een onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaken. Zodra u begint
over oorzaken en op dit punt al stellingen betrekt, lijkt mij dat
u toch wel tegen een code ingaat.
De heer De Goede (D'66): Ik kom hierop nog en zal u een
heel uitvoerig antwoord geven.
De heer Notenboom (K.V.P.): Ik heb lang gewacht met
iets te zeggen. Ik heb met belangstelling geluisterd naar de
heer Vondeling en wat die zei is niet in strijd met de code,
maar nu gaat u stellingen betrekken ten aanzien van de oorzaken en deze zouden wij gezamenlijk onderzoeken.
De heer De Goede (D'66): Ik kom daarover uitvoerig te
spreken, mijnheer Notenboom.
Dat beleid is vier jaar geleden uitgezet en dit heeft de situatie van nu tot resultaat. Wat is dit? Het onmogelijke werd
voortdurend als het mogelijke gepresenteerd. Ik zou daarover
niet uitvoeriger hebben willen spreken, als de basis van nu, die
het kabinet-Biesheuvel zich voor het financieel-economisch beleid voor ogen stelt, niet als twee druppels water leek op de
basis van toen, derhalve met het risico, dat wij straks, over één
of twee jaar misschien, weer exact dezelfde erfenis zullen aantreffen van dit kabinet als waarmee wij nu zijn opgescheept.
Immers, de ervaring leert langzamerhand wel, dat na het gat
van het kabinet-Marijnen, het gat van het kabinet-Cals, het gat
van Witteveen het gat van Nelissen nu al niet onwaarschijnlijk
is. Ik kom hierop straks terug.
Wat was toen en wat is nu de basis? Hiervoor een klein
stukje geschiedenis.
Vier jaar geleden hadden wij net de verdubbeling van een
begrotingstekort over 1966 uitgehuild: 1 mld. werd 2 mld. De
inflatie loog er toen ook niet om: 5,5 pet. De belastingen
waren gestegen en de ambtenarij dijde uit, er was een flink tekort op de betalingsbalans. Dit alles moest veranderen, te
recht, maar kon dat ook.
De basis van het beleid was, dat het zou worden omgebogen, hoe dan ook, en de kiezer werd beloofd - de V.V.D.
voorop - , dat de begrotingstekorten kleiner zouden worden, de
belastingen laag en de inflatie teruggedrongen en de ambtenarij ook en het betalingsbalanstekort moest ook verminderen.
Hierover ging het in 1967, daarover ging het ook in het voorjaar van dit jaar, nu met DS'70 als gangmaker.
Mijnheer de Voorzitter! D'66 geloofde dat alles niet zo erg.
Toon het aan, zeiden wij, laat eerst eens een goede meerjarenplanning maken, eerst van de overheidsuitgaven, dan van de
benodigde en mogelijke middelen, daarna voor een aantal sectoren van de economie. Wij dachten aan planmatig en selectief
investeren, aan een sociale programmering, maar onze motie,
ingediend bij de regeringsverklaring van 1967, die een aanzet
was tot een dergelijke planning, werd door de meerderheid van
de Kamer verworpen. Een poos later kwam er weliswaar een
zwak begin, maar als Kamer hebben wij nooit onze tanden
laten zien; met andere woorden gezegd: Regering, je kunt me
wat met al je mooie voorstellen; eerst de consequenties op
termijn en dan pas beslissen.
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Vandaag herhaalt zich die situatie van vier jaar geleden. Er
moet, zeiden wij, een beleid komen, dat de technologie bestuurt en niet zo, dat de technologische ontwikkeling ons bestuurt. Daarvoor wilden wij geld en mankracht en eigenlijk een
aparte minister. Blijkbaar was het wachten op het mooie weer.
Wij geloofden niet, dat de economische groei ongebreideld kon
doorgaan, maar wel. dat een toeneming van de belastingdruk
onvermijdelijk was om een aantal essentiële zaken van leefbaarheid en welzijn te beschermen. Wij vonden, dat het beleid
niet moest worden ontwikkeld op basis van beloften maar op
basis van feiten. De beloften heb ik genoemd, nu een paar
feiten.
In 1967 ging men ervan uit, dat via een ombuiging van de
overheidsuitgaven de jaarlijkse stijging van 6 pet. kon worden
teruggedrongen tot 4,5 pet. De reële progressiefactor moest
worden gerestitueerd. Dat was de doelstelling voor de tweede
helft van de kabinetsperiode en de nominale progressie moest
in ieder geval, maar na twee jaar kwam het kabinet-De Jong
vertellen, dat het niet kon.
De reële progressie werd sowieso voor de gehele periode ingepikt en de nominale progressie werd eerst aan het einde van
de periode en dan nog zeer gedeeltelijk per 1 januari 1970 geneutra! iseerd. Daarnaast een stroom van belastingverhogingen
op allerlei gebied. De Zijlstra-norm 6 pet., onduidelijk gebruiken van relevant en niet relevant, stijging nieuwe belastingontvangsten.
Ondanks al die afwijkingen van voornemens en beloften
moesten wij toch elk jaar in de miljoenennota lezen: Het beleid
was solide, evenwichtig, suggererend dat de beloften werden
ingelost von de verkiezingen van 1967. Wie de beloften van
1967 in zijn oren had zitten kon zijn ogen niet geloven. Een
paar feiten.
De belastingdruk steeg van 26,6 naar 28,6: de staatsschuld
nam toe met 11 a 12 mld. Was voorheen een begrotingstekort
groter dan 1 mld. een uitzondering, nu is het vaste prik: 2 tot
4 mld. De inflatie, beste prijzenjaar 1969 7,5 pet., waarschijnlijk dit jaar een herhaling, tophoogte, Nederland koploper. Groei rijkspersoneel 22 000 man, een groei nooit zo
sterk als tevoren. Toenemend beslag op het krimpend aanbod
op de arbeidsmarkt door de rijksoverheid. Tekort betalingsbalans driemaal zo groot als in 1967.
Waarom die beloften van vier jaar geleden en de resultaten
zo scherp tegenover elkaar gezet? Omdat ook nu is en wordt
gesuggereerd, dat de belastingen omlaag kunnen, althans de
druk niet behoeft toe te nemen, dat de tekorten kleiner zullen
worden, dat de inflatie zal worden ingeperkt. Het is niet zo,
dat wij het niet met al die goede doelstellingen eens zouden
zijn, integendeel, ik heb hier vier jaar lang staan pleiten en ik
heb ervoor gewerkt - en mijn collega's uit de vaste Commissie
voor de Rijksuitgaven, ook de heer Notenboom, weten dal om een aantal zaken op hun doelmatigheidsaspect aan te
pakken. Wetenschappelijk onderzoek, waarover nu de Rekenkamer op initiatief van de Commissie een groot doelmatigheidsonderzoek heeft opgezet. Ambten,arendoorstroming. Het
is onze kritiek op het bedrog, dat de politiek vandaag ten opz;chte van de kiezer p'eegt, de politiek van de oninlosbare beloften, de politiek van het verdoezelen van de feiten, van de
onmogelijkheid de belastingen te verlagen en dit toch te suggereren.
Nu naar 1971. De geschiedenis herhaalt zich. Drees jr. zegt
in maart van dit jaar: De overheidsuitgaven kunnen met 1500
min. omlaag, maar DS'70 doet geen moeite de suggesties, dat
dit tot belastingverlaging kan leiden, te ontzenuwen. Witteveen
zegt, dat de plannen van DS'70 niet 1500 min. bezuiniging
opleveren, maar 850 min. uitgavenvergroting. Zie „Algemeen Dagblad" van 2 maart 1971. De oude kampioen van
de belastingverlaging bestrijdt nu de nieuwe kandidaat, die nota bene h?tzelfde aan de kiezers belooft, want ook de V.V.D.
blijft de indruk voeden, dat de belastingen niet omhoog
behoeven.
De heer Joekes (V.V.D.): Waarop slaat dat?
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De heer De Goede (D'66): Het slaat hierop, dat de heer
Geertsema dit nog hevig bestreed in het voorjaar van 1971 ten
opzichte van de V.V.D.-jongeren, die dreigden een motie in te
dienen, dat de reële progressie nodig was om uitgavenuitzetting mogelijk te maken en dat de heer Geertsema zeide: Die
motie is overbodig, want ik weet helemaal niet, of dat nodig
is.
De heer Wiegel (V.V.D.): Waar staat, dat wij zouden
hebben gezegd, dat alle belastingen omlaag zouden kunnen?
De heer De Goede (D'66): Dat beweer ik niet. U suggereert voortdurend. U bent de kampioen. . .
De heer Wiegel (V.V.D.): U hebt gezegd, dat sommige partijen de mensen bedriegen. U hebt het woord bedrog gebruikt.
De heer De Goede (D'66): Zeker, u moet nog even verder
luisteren.
De heer Wiegel (V.V.D.): Dat moet u waarmaken.
De heer De Goede (D'66): Ik kom daar verder op. U moet
nog even geduld hebben.
De genoemde traditie wordt onverdroten voortgezet, nl. de
traditie van het beloven en suggereren, dat de belastingdruk
niet behoeft te stijgen, terwijl op dat moment in het voorjaar in
Haagse kringen de berichten circuleren, dat er een intern departementaal rapport zou zijn, waaruit zou blijken, dat voortzetting van het ongewijzigde beleid tot drastische tekorten zou
leiden. Op 3 februari komen er vragen in de Kamer. De heer
Vondeling neemt het initiatief. Er zouden berekeningen bestaan, waaruit zou volgen, dat de trendmatige begrotingsruimte met één miljard gulden zou worden overschreden. Dit
geldt dan voor 1972. De vragen worden afgedaan onder het
motto: Er is niets aan de hand. De Minister-President komt er
zelfs via de televisie aan te pas. Gevraagd naar de berichten in
de ,,Haagse Post" zegt hij letterlijk: „Al die wilde verhalen
kunt u rustig vergeten", de pers haakt in met „Loos alarm
over gat in de begroting" en wij konden rustig gaan slapen.
Maar wie wil toch tegenspreken, dat het rapport bestond en
dat het bestaat?
De conclusies in het rapport - één miljard overschrijding van
de trendmatige begrotingsruimte — zijn niet getrokken door zomaar een verzamelingetje gezelschapsmensen, het was een
stuurgroep van hoge ambtenaren die wisten, waarover zij het
hadden. De groep bestond uit drie secties; de stuurgroep als
collectiviteit, chefs van de comptabiliteitsafdelingen van de
verschillende departementen als tweede sectie en de derde
sectie gevormd door de inspecteurs van Financiën. Als die drie
colleges tezamen tot die conclusie komen, is die conclusie wel
iets waard. Niettemin, het rapport komt niet in de publiciteit,
het rapport wordt vervangen door een nota die op 5 maart
1971 door Minister Witteveen aan de Kamer wordt gestuurd
en waarin deze zegt: Het is allemaal aanzienlijk beter dan de
geruchten doen vermoeden, er zou voor 1972 slechts sprake
zijn van een overschrijding van de relevante uitgaven met 260
min. — men weet nu wat het geworden is - en voor 1973 zou
er zelfs sprake zijn van een overschol van 450 min. waarover
ik straks kom te spreken. U weet het, over 1971 was er helemaal niets aan de hand, het begrotingstekort zou slechts toenemen van 2,1 naar 2,2 mld. Twee dagen voor de verkiezingen
zegt Minister Witteveen in zijn nota aan de Kamer: De herziene begroting voor 1971 blijft binnen de trendmatige begrotingsruimte.
Mijnheer de Voorzitter! Wij weten nu meer. De toeneming
van twee miljard gulden is inderdaad voor een miljard gulden
toe te schrijven aan extra salaris- en prijsstijgingen - alsof
het vorige kabinet daarvoor geen verantwoordelijkheid draagt
met zijn loom en prijspolitiek - een half miljard van dit bedrag
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is toe te schrijven aan artikel 24 van de Comptabiliteitswet,
alsof dat niet zou impliceren dat de uitgaven van de hele
vorige periode tezamen niet tot een overschrijding hebben
geleid en ten slotte een half miljard gulden - en dit is interessant voor de heren Wiegel en Joekes - dat inderdaad werd erkend als overschrijding van de relevante uitgaven in 1971 en
waarvan de heer Wiegel weet te melden dat de collega's van
de heer Witteveen, de heren Veringa en Bakker, in de loop van
dit jaar een en ander zouden hebben veroorzaakt.
Mijnheer de Voorzitter! Maar dan heb ik nog een interessante mededeling voor de heren Wiegel en Joekes. Want in het
rapport van november van verleden jaar komt de volgende zin
voor: „De belangrijkste factor van de overschrijding van 1
mld." - het gaat hier om de relevante uitgaven - „betreft het
aanvangen van nieuwe taken en uitbreidingen in het recente
verleden die in 1972 een accres van 535 min. veroorzaken".
Daar staat men dan van te kijken, want twee dagen voor de
verkiezingen weet de heer Witteveen nog te melden: Alles
blijft binnen de trendmatige begrotingsruimte. Zoiets blijft niet
zonder gevolgen, mijnheer de Voorzitter, niet voor de begroting voor 1972 en niet voor de begrotingen voor de jaren
daarna.
In dit licht - sprekend over de gevolgen van het gat van
Witteveen - vind ik het mijn plicht nadrukkelijk aan dit kabinet de vraag te stellen, of ook nu niet, evenals eind verleden
jaar toen die nota van de stuurgroep onder de tafel werd geveegd en de conclusies niet aan de Kamer werden medegedeeld, opnieuw berichten in den Haag circuleren, dat er een
duidelijke overschrijding van de budgetruimte - maar nu voor
1973 - moet worden verwacht. Ik weet, dat er op dit moment
berekeningen worden gemaakt, waaruit blijkt, dat het beslag
op de budgetruimte uit hoofde van de uitgavenstijgingen in
1973 reeds 3,2 mld. beloopt, inclusief de in gang gezette beleidsombuiging.
Mijnheer de Voorzitter! Wat stelt dat voor? Die 3200 min.
betekenen ten opzichte van de groei van de budgetruimte —
dan ga ik nog maar uit van de 6 pet., dus van 2,4 mld. -, dat
er nu al een nieuw gat dreigt voor 1973 en niet minder dan
800 min. Dat is iets anders dan 450 min. overhouden, zoals
de vorige Regering nog in maart van dit jaar wist te melden.
Mijn vraag aan de Regering is: Is dit bekend? Weet de Regering daar helemaal niets van af of weet zij er wel iets van af,
zijn de berekeningen juist, welke conclusies verbindt zij aan
deze berekeningen, vindt de Regering het in het licht van die
cijfers niet volstrekt onjuist om voor 1972 een tijdelijke dekking van 400 min. voor te stellen, vindt de Regering het juist
de inflatiecorrectie te laten doorgaan, daarmee uit handen gevend een structureel dekkingsmiddel, is het bestaan van zo'n
berekening en de sombere conclusies misschien de reden, dat
wij geen meerjarencijfers krijgen, iets, dat ons was beloofd?
Mijnheer de Voorzitter! Als dit zo is, dat doet dit kabinet
exact hetzelfde als het vorige: zandstrooien in de ogen van het
parlement en van de publieke opinie, nl. door het voor te
stellen - ik verwijs naar blz. 27 van de miljoenennota - alsof
de tijdelijke dekking verantwoord zou zijn, door het voor te
stellen alsof in 1973 de belastingvrije voet belangrijk of zelfs
maar in beperkte mate zou kunnen worden opgetrokken, door
het voor te stellen alsof het rapport van de commissie-Van
Soest voor de zelfstandigen ook maar een begin van uitvoering
zou kunnen krijgen, door het voor te stellen alsof de fiscale faciliteiten voor het spaarloon zouden kunnen worden gerealiseerd.
Ik geloof er helemaal niets van. Als men dit lijstje optelt bij
het dreigende tekort van 800 m!n. waarover ik sprak — ik
neem trouwens aan. dat de Regering ook ernst wil maken met
de afbraak van de omzetbelasting op investeringen - dan krijgt
men het volgende beeld: 800 min. plus 400 min. afbraak is
1200 min.; minimumopttekking vrije voet is 500 min., maakt
1700 min. totaal: 25 pet. uitvoering van de voorstellen van de
commissie-Van Soest, zeg, 250 min.; 100 min. voor de besparingsfaciliteiten. Als men dit lijstje voor zich ziet, dan dreigt er
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een nieuw gat in 1973 van 2 mld. Of wil de Regering in 1973
de inflatie te lijf met een uit het vorenstaande voortvloeiende
b.t.w.-verhoging van 2 mld., van 14 naar 17 punten? Dat kan
dan weer een fijn prijzenjaar worden! So what, we hebben toch
de inflatiecorrectie?
Mijnheer de Voorzitter! Bij het afsluiten van het regeerakkoord, toen deze gegevens nog niet bekend waren, kon men
het al niet eens worden over de belastingdruk, nodig voor bekende uitgavenstijgingen, laat staan dat men het het volgend
jaar eens kan worden over deze consequenties. Mijnheer de
Voorzitter! Dit is een ingebouwde kabinetscrisis, die levensgroot is. Het wordt stikken of slikken, eer. gigantische belastingverschuiving c a . verzwaring óf het kabinet valt uit elkaar.
Het kan een aardig najaar worden in 1972.
Voor ons is de volgende conclusie eruit te trekken. Wij eisen
dat de Regering voordat het dekkingsplan in de Kamer wordt
behandeld althans de contouren van de meerjarencijfers voor
1973 op tafel legt. Ik vind dat de Kamer te kort zou schieten
als zij zomaar weer de sprong in het duister zou wagen, wanneer zij alleen het puntje van de ijsberg der consequenties zou
bezien van hetgeen de Regering in de miljoenennota laat zien,
maar niet de berg die voor 1973 daaronder verscholen gaat.
Mijnheer de Voorzitter! Dit kabinet heeft dezelfde basis
voor zijn beleid gekozen als het kabinet-De Jong vier jaar geleden deed. Het houdt nog steeds het onmogelijke voor mogeiijk en doet zijn best dit de burgers te laten geloven. Ik geloof niet in een matiging van de belastingdrukstijging. Ik ben
ervóór, dat de begrotingstekorten worden teruggedrongen,
maar dat deze begroting een bijdrage zou zijn tot de inflatiebestrijding: daar geloof ik helemaal niets van. Hard voor Drees,
hard voor Geertsema, hard voor Wiegel, maar het is niet anders. Het is zelfs bijzonder hard voor de heer Udink, die de
progressieve drie voor inflatiemakers uitmaakte, omdat zij
geen goede dekking hadden en omdat zij een belastingverhoging van maar liefst 0.5 pet. in hun programma hadden staan.
Diezelfde mijnheer Udink zegt nu, medeverantwoordelijk voor
deze miljoenennota, de inflatie te gaan bestrijden met deze
dekking en 0.8 pet. verzwaring. Ra. ra, hoe kan dat?
Behalve het verdoezelen van deze feiten is er nog een ander
element in de voorstellen die het licht der waarheid verdienen.
De ombuigingsvoorste'len van dit kabinet, die nu zo'n 1104
min. belopen, zijn echt niet allemaal doelmatigheidsbezuioigingen. Dit zal de heer Drees met mij eens zijn. Was dat maar
waar! De besparingen bestaan uit temporisering van investeringen en andere uitgaven, alsof een drastische ingreep, zoals
nu geschiedt, op bestaande en in uitvoering zijnde investeringen grote besparingen zou opleveren. Je hoort nl. dezer
dagen in kringen van aannemers en architecten die voor de
rijksoverheid werken terecht de uitdrukking: Er is niets zo
duur ais bezuiniging in dit tempo en op deze manier. Die aannemers en architecten verlangen terecht schadeloosstelling,
zonder dat er een tegenprestatie hunnerzijds tegenover staat.
Wij moeten ook nog maar afwachten of de ombuigingsvoorstellen, waaruit het tekort over 1972 resulteert, geëffectueerd
zullen kunnen worden. De ervaring leert immers, dat de voorjaarscijfers tegenvallen ten opzichte van deze cijfers en dat de
septembercijfers naar de traditie wil tegenvallen ten opzichte
van de halfjaarcijfers. De heer Udink heeft dat zelfs begrepen.
Uit bijlage 6 van de gepubliceerde stukken rondom de kabinetsformatie blijkt, dat de financiële consequenties van de ombuigingsvoorstellen, doorgetrokken tot 1976. betekenen dat 12
pet. van de zo geheten bezuinigingen neerkomen op overheveling naar de sociale fondsen. Ik denk bij voorbeeld aan de Verhoging van de tarieven van de academische ziekenhuizen; 36
pet. van de bezuinigingen wordt omgezet in hogere prijzen, hogere heffingen, hogere opcenten, hogere schoolgelden, collegegelden, inschrijvingsgelden, examengelden enz. Het heet allemaal geen belasting meer, maar het moet wel worden betaald.
Van de zogeheten bezuinigingen zijn 52 pet. werkelijke uitgavenverlagingen, maar niet aan te merken als doelmatigheidsbe-
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De Goede
zuinigingen, maar meer als politieke beslissingen die leiden tot
inkrimping van de collectieve voorzieningen.
Wij zijn niet tegen bezuinigingen, mijnheer de Voorzitter.
Het beleidsplan van D'66 staat er vol van en de hoon van
vorig jaar klinkt mij nog onaangenaam in de oren, hoon die
met name uit confessionele kring opsteeg toen wij het in onze
mond dorsten te nemen, dat het verkeer moest worden aangepast.
Het derde element van het gedoe in de miljoenennota is het
gesjoemel met de inflatiecorrectie en de wiebeltax. Wat doet
de Regering? De wiebeltax, pas vorig jaar in deze Kamer aangenomen, bedoelt het mogelijk te maken, tot een maximum
van 5 pet. de belastingtarieven te verhogen om tegendruk te
geven aan een oplopende conjunctuur. In tijden van teruglopende conjunctuur zouden de belastingtarieven kunnen worden
verlaagd met 5 pet.; aldus een marge van 10 pet. Wij moeten
nu alsmaar horen, ook van de Regering - en van verschillende
economen — dat de conjunctuur tendensen tot teruglopen vertoont. Dat zal wel zo zijn. Ik weet het niet. Ik geloof namelijk
dat er op dit moment weinigen zijn, die het exact kunnen bepalen, dat wij aan het einde van een fase van hoogconjunctuur zijn, zoals prof. Goedhart doet, maar in welke mate een
recessie te verwachten is. weet niemand. Maar dan? Kun je
dan ten opzichte van vorig jaar spreken van een conjunctuurverloop dat het wettigt, de wiebeltax met 2 pet. te verhogen?
En is het dan niet volslagen ridicuul om op hetzelfde moment
via een inflatiecorrectie voor enkele honderden miljoenen in
de economie te lozen? Dan ge'eurt exact hetzelfde als een
paar jaar geleden, toen nota bene de heer Biesheuvel zelf hier,
bij de algemene beschouwingen van 1969, zich stond op te winden over de inflatiecorrectie: Of zij 450, 600 of 900 min.
moest zijn.
Minister-President Biesheuvel: Ik zei, dat ik mij stond op te
winden.
De heer De Goede (D'66): Het was dus niet zo. Wij
hebben toen al begrepen, dat u het niet zo bedoelde.
De conjunctuur kon op dat moment de inflatiecorrectie als
impuls niet verdragen. Wij kennen de resultaten: Een stuk van
de oververhitting van dit moment is duidelijk te wijten aan de
1 m!d. extrabestedingen die via de inflatiecorrectie van toen in
de economie werd gepompt. Onze motie die toen tot doel had
de inflatiecorrectie te bevriezen op de helft en eerst als de consequenties op langere termijn zichtbaar zouden zijn, opnieuw
te oordelen, werd verworpen. Alleen de heer Boersma was
toen zo verstandig ook voor onze motie te stemmen, maar dit
keer is hij blijkbaar onder het juk doorgegaan.
Mocht het dan zo zijn, dat de wiebeltax op grond van het
conjunctuurverloop tot de correctie van vroegere fouten moet
dienen, dan is het toch „van de gekken" om nu de fout van
twee jaar geleden te herhalen en via de inflatiecorrectie toch
weer een injectie in de economie te doen. Terecht hebben
meerderen zich afgevraagd, of het juist is. Wij vinden van niet.:
De wiebeltax is door dit kabinet omgevormd tot een friemeltax. Er moet worden gefriemeld om de inflatiecorrectie
mogelijk te maken, maar laat de Regering dan ook zeggen, dat
dit het argument is. Wij doen niet mee aan dit spel. Wij
zeggen: De belastingen moeten structureel omhoog, ook met
het gat van 1973, dat blijkbaar dreigt. Het is onverantwoord,
nu een structureel dekkingsmiddel van 400 min. uit handen te
geven zonder dat men weet, dat het op termijn ook kan. Er
zijn natuurlijk rechtvaardigheidsgronden aan te brengen voor
die inflatiecorrectie, maar laat mijnheer Nelissen de mogeIijkheden aantonen!
Wij zijn er voorstander van, niet alleen op dit moment de
wiebeltax voor het eigenlijke doel te gebruiken, maar ook niet
te verhogen en de conjunctuurbeheersing - het instrument
hiervoor — nu te fixeren op de 3 pet.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zei reeds, dat tijdelijke dekkingsmaatregelen tot het bedrag van een kleine 400 min. ons niet
verantwoord lijken. Wij vragen een solidere dekking, ook in
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verband met de terugloop van de groeifactor van 6 pet. Wij
vinden, dat de financiering voor 1972 en 1973 moet worden
veibeterd. Wij vinden het minimale bedrag hiervoor 200 min.,
zoals ook uit onze tegenbegroting duidelijk zal zijn geworden.
Mijnheer de Voorzitter! Als het kabinet-Biesheuvel niet wil,
dat de fouten van de afgelopen jaren zich gaan herhalen en inderdaad van mening is, dat het van belang is, dat de sociale
partners elkaar vinden, dat de lonen worden gematigd, dat de
prijsstijging wordt teruggedrongen, dan zal de overheid niet alk-en het klimaat hiervoor moeten scheppen, maar duidelijke
bijdragen moeten leveren. Dan moet zij niet het tegenovergestelde klimaat scheppen, nl. dat er in 1973 nieuwe belastingmaatregelen, in gunstige zin, voor belangrijke groepen in de
bevolking te verwachten zijn. Dan zal zij ook een betere begroting moeten overleggen, die inderdaad een bijdrage vormt
tot de inflatiebestrijding.
Terecht heeft het kabinet nu besloten geen verhoging van de
b.t.w. door middel van de wiebeltax te introduceren. Ik ben
daar blij mee.
Wij allen weten — wie zal dat bestrijden - dat wij per 1 januari 1973 voor een belangrijke b.t.w.-verhoging zullen
worden geplaatst, niet alleen om alle oude en nieuwe gaten te
saneren, maar ook om nog enige ruimte te scheppen om de,
ook door de confessionele drie gesignaleerde, knelpunten maar
enigermate te kunnen aanpakken. Daarvoor moet men nu in
de basis van het beleid de elementen inbouwen. Dat betekent
dat men niet met de botte bijl te werk moet gaan in het afkappen van alle moeizaam verworven collectieve voorzieningen, maar dat men het subtiele mes van de chirurg moet
hanteren.
De basis voor dat beleid moet een drastische begeleiding
van de investeringen zijn, de meest labiele categorie in onze
economie.
Er moet een selectief industrievestigingsbeleid komen, selectief naar vervuilingsgraad, ter bescherming van ons milieu,
en selectief naar regio. Daarmee moet nu eindelijk een echt
begin worden gemaakt.
De daartoe dienende selectieve investeringsheffing zou bovendien in het heffingspercentage kunnen worden gevarieerd
naar de stand van de conjunctuur.
Bij het kiezen van nieuwe dekkingsmiddelen moet ook
uiterst voorzichtig te werk worden gegaan. Ik ben er blij om
dat de Regering ditmaal een wat gelukkiger greep doet dan
de vorige Regering in vorige jaren deed.
In de alternatieve begroting hebben wij exact datzelfde nagestreefd. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd te vermijden die belastingen te verhogen die een afwentelingseffect
hebben. Wij hebben daarnaast een aanzet gegeven tot een,
zij het zeer lichte, optrekking van de belastingvrije voet.
Daartegenover is het onvermijdelijk de allerhoogste inkomens een lichte verzwaring te laten ondergaan.
Verhoging van de vermogensbelasting is onvermijdelijk en
geen voor de gekhouderij door nu, zoals de Regering doet in
de miljoenennota, opnieuw te spreken van een tijdelijke verlenging van het zesde punt van de vermogensbelasting. Het is
al tijdelijk vanaf 1966.
Behalve de selectieve investeringsheffing achten wij het mogelijk dat er een 47ste punt vennootschapsbelasting wordt ingevoerd. Daarmee wordt de druk voor het bedrijfsleven niet
zwaarder dan de Regering nu voorstelt, immers, de verhoging
van de wiebeltax zou hetzelfde effect hebben.
Wij vinden dat die verhoging structureel nodig is. Ik wil
nu reeds zeggen dat, indien mocht blijken - daarvoor hebben
wij weer de meerjarencijfers nodig — dat wij een verdere fasering in 1973 zouden kunnen geven aan de afbraak van de omzetbelasting op investeringsgoederen - dit zou een nieuwe
impuls kunnen betekenen in de particuliere sector, maar ook
dat moet in een conjunctureel kader worden bezien - dan tegelijkertijd goed moet worden overwogen of alsnog iets kan
worden gedaan aan de werking van artikel 23 van de b.t.w.
Dit heeft namelijk door de latere afdrachttermijnen van de
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b.t.w. een liquiditeitsverruiming bij het bedrijfsleven gecreeerd. Blijkens het antwoord op de schriftelijke vragen blijkt nu
dat het bedrag is gecumuleerd tot 560 min.
Ik zou het een goede gedachte vinden in het verlengde van
de voorstellen van de Regering tot versnelde inning voor particulieren van inkomsten- en vermogensbelasting, na te gaan
of ook aan het artikel 23 niet wat kan en moet worden gedaan. Een mogelijkheid zou zijn een systeem van zekerheidstellingen in te voeren, waarbij de eerdere inning toch plaats
kan hebben.
De heer Verbrugh (G.P.V.): Die verhoging van de successierechten, die 80 min. zou opbrengen, werkt die anti-inflatoir?
De heer De Goede (D'66): Ik weet niet of de doden bijdragen tot de inflatie. De nalatenschappen en de verdeling
daarvan worden nu belast met percentages die, naar onze mening, gemiddeld verhoogd met een 25 pet., geen extra impuls
voor de inflatie behoeven te betekenen. Wij streven er immers ook naar dat de drukverhouding binnen de successierechten anders wordt dan deze nu is. Wij zouden graag zien dat
het mogelijk was een derde progressie in te voeren, waardoor
bij verkrijgingen door personen die reeds grote vermogens
hebben, deze relatief meer gaan betalen dan nu, terwijl er
meer vrijstellingen komen aan de voet, voor de niet-vermogenden.
De heer Verbrugh (G.P.V.): Dat is uw mening en ik kan
mij voorstellen dat u dat meent. Dat heeft echter niet tot gevolg dat er geld aan de circulatie onttrokken wordt, en daarop is toch wel de hoofdlijn van uw betoog gericht. U sprak
over de onsolide basis. Ik begrijp niet hoe die 80 min. die
basis iets meer solide kunnen maken.
De heer De Goede (D'66): U moet naar de saldowerking
van de tegenbegroting kijken. Daar kom ik nu op.
Ik wil op vijf elementen van onze tegenbegroting wijzen.
Het eerste element is, dat wij het nodig en ook mogelijk
hebben gevonden, nog een extra verschuiving in de uitgavensector aan te brengen ten belope van 305 min. Het betreft —
dat erkennen wij — slechts voor een gering deel doelmatigheidsbezuinigingen, voor een ander deel zijn het puur politieke
beslissingen.
Voorts menen wij, dat hoe moeilijk het ook is er een zij het
geringe bijdrage moet en kan worden gegeven aan de verbetering van de financiering in 1972, met name in verband met de
onzekerheden met betrekking tot 1973. Daarvoor vinden wij
een minimumbedrag van 200 min. noodzakelijk.
Daarnaast is het zo, dat alhoewel wij als D'66 ook eraan
twijfelen, of het in deze situatie verantwoord is tot een niveauverhoging, hoe gering ook, te besluiten - een niveauverhoging
in de tegenbegroting van 345 min. zal duidelijk zijn geworden
— het toch moet, omdat wij niet aan de knelpunten voorbij
kunnen gaan, die anders worden geaccentueerd bij een onverkorte uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen, die mei de
botte bijl zijn aangebracht en in de miljoenennota zijn aangegeven.
Het vierde element heb ik zojuist genoemd. Het is, dat wij
er naar hebben gestreefd het afwentelingseffect zo klein mogelijk te maken.
Het vijfde element, dat ik wil noemen, is, dat wij, zij het
ook in geringe mate, hebben gepoogd een nieuwe aanzet te
geven tot verbetering van de inkomens- en vermogensverhoudingen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot mijn slot. „Niet nazeuren
over het gat." Die afspraak wil ik nu best met de heer Wiegel maken, maar dan moet men, ook de heer Wiegel, wel de
moed hebben de consequenties te trekken uit het ontstaan van
het gat en uit het bestaan en ontstaan van alle gaten van vorige kabinetten en uit de noodzaak, nieuwe gaten in de toekomst te voorkomen.
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De consequenties zijn, dat wij in de toekomst, hoe naar wij
allen het ook vinden, ons vertrouwd zullen moeten maken met
het feit, dat het afgelopen is met het doen van oninlosbare beloften. Een sterke belastingdrukstijging is onvermijdelijk, of
men het nu wil of niet. Dat is niet een issue van de zogeheten
spending parties hier aan de linkerzijde, maar dat is een realiteit.
Ds conclusie van mijn betoog is: meerjarenplanning noo<lzakelijk om behandeling van het dekkingsplan 1972 en volgende jaren mogelijk te maken, niet doorgaan van de inflatiecorrectie en betere accentverschuivingen, die zijn terug te
vinden in onze tegenbegroting.
Ik wacht met grote belangstelling de reacties en antwoorden
van de Regering af.
De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De heer
De Goede heeft in de loop van zijn betoog het woord „bedrog" gebruikt. Hij heeft daarna zijn verhaal voortgezet en gevraagd aan mij wat rust te betrachten. Daartoe ben ik altijd
bereid. Hij heeft dat woord „bedrog" nog steeds niet waargemaakt. Misschien kan hij van u nog een enkel ogenblik krijgen
om dat wel te doen. Als de heer De Goede zo'n woord gebruikt, kan hij het uiteraard waarmaken.
De heer De Goede (D'66): Natuurlijk. Ik begrijp, dat u er
erg om verlegen zit. Ik heb ook met belangstelling gelezen,
wat de heer Joekes in het „Algemeen Dagblad" van 9 oktober
schrijft. Hij zei daarin:
„De oppositie beweert nu dat de Regering, en met
name Minister Witteveen, al in april geweten moet
hebben dat het tekort groter zou worden dan het in het
tussentijdse overzicht werd voorgesteld. Duidelijk wordt
daarbij de suggestie gewekt dat het kabinet-De Jong met
het oog op de verkiezingen, die toen vlak voor de deur
stonden, belangrijke inlichtingen over de financiële toestand aan de Kamer en vooral de kiezers zou hebben onthouden.".
Dat is juist: dat stel ik ook. Ik heb er één voorbeeld van gegeven. De heer Witteveen wist vanaf november 1970, dat zijn
beleid onvermijdelijk moest leiden tot overschrijding van de
budgetruimte met minstens een half miljard in 1971. Als men
dan twee dagen vóór de verkiezingen nog aan het parlement
weet te melden, dat men binnen de trendmatige begrotingsruimte zal blijven, dan vind ik dat op zijn zachtst gezegd onbehoorlijk en bedrog ten opzichte van de kiezer.
De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Tijdig
vóór de verkiezingen - ik zou de heer De Goede willen vragen
nog even te blijven staan - zijn nadere economische gegevens
gepubliceerd, waarin stond, dat de stelling van de zogeheten
progressieve drie, dat ongewijzigd beleid niet zou leiden tot
enige stijging van de belastingdruk, niet klopte! Dat ongewijzigde beleid zou leiden tot 1,2 pet. drukstijging over vier jaar.
Over die nadere cijfers heeft de heer Geertsema, toen nog
leider van de V.V.D.-fractie, vóór de verkiezingen gezegd, dat
die nadere cijfers betekenden, dat ook ons program zou
moeten worden aangepast vóór de verkiezingen.
Ook de progressieve drie kenden die nadere gegevens vóór
de verkiezingen, maar zij hebben al hun mooie en fraaie beloften niet in het openbaar willen aanpassen. Ik gebruik niet
het woord „bedrog", maar ik vraag dan ook, dat dit woord
niet aan ons adres wordt gebruikt.
De heer De Goede (D'66): Ik heb de door de heer Wiegel
genoemde krant niet bij mij. Ik heb een exemplaar van mijn
lijfblad, het „Leids Dagblad", waarin citaten staan van verkiezingstoespraken van de heren Geertsema en Joekes, uitgesproken vóór de verkiezingen, waaruit exact blijkt, dat op dit
moment nog steeds de suggestie wordt gewekt, dat kan worden
gedacht aan een matiging van de belastingdruk, althans niet

TWEEDE KAMER

7de vergadering - 13 oktober *71

Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 1972

De Goede e. a.
aan een stijging. Ik heb zoeven het andere voorbeeld van de
V.V.D.-jongeren genoemd, die met een motie zouden komen
om de reële progressie althans in te pikken voor onvermijdelijke niveauverhoging van de uitgaven, waartegen de heer
Geertsema toen duidelijk bezwaar heeft gemaakt. Nu ga ik
echt weg.
De heer Wiegel (V.V.D.): Dat is wat anders. De heer De
Goede zegt nu, dat uit uitspraken van mij zou blijken, dat de
suggestie wordt gewekt, dat wij niet voor belastingverhoging
zouden zijn. Dat is wat anders dan dat wij het bedrog zouden
hebben gepleegd, te zeggen dat wij voor belastingverlaging
zouden zijn.
De heer Notenboom (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter!
Bij de algemene financiële beschouwingen vandaag kan ik niet
voorbijgaan aan het internationaal kader, waarbinnen de lotgevallen van ons volk zich toch afspelen. De internationale
geldwereld bevindt zich in grote onrust. Evenmin als in eigen
land financiële aangelegenheden louter technisch zijn, maar
veeleer de uiting van menselijk gedrag en sterk beïnvloedbaar
door beleid, door politiek, evenmin zijn de ingewikkelde valutaproblemen en de overige financiële spanningen tussen de landen zaken van louter technische aard, maar veeleer beïnvloedbaar door beleid, door politiek. Ik hoop dat er bij gelegenheid van de openbare behandeling van het begrotingshoofdstuk Financiën (IXB) ruime aandacht gegeven zal kunnen worden aan deze internationale financiële problematiek
waaronder de functionering van de Speciale Trekkingsrechten, speciaal ook met het oog op de ontwikkelingslanden,
want vandaag zou dit onderwerp te zeer in het gedrang komen.
Wel wil ik thans jegens de Minister van Financiën, met wie ik
voor het eerst in deze Kamer in debat ga en wiens verschijnen in deze functie ik met voldoening en respect begroet, mijn
waardering uitspreken voor het feit, dat hij bij zijn eerste
interventie op de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds te Washington aan de ontwikkelingslanden zo
een belangrijke aandacht heeft geschonken. Met alle vraagstukken, waar wijzelf voor staan, mogen wij nooit het zicht
verliezen op de grote zorgen, waar de wereld voor staat. Volledig toegegeven, dat de eigen verdelingsvraagstukken nog lang
niet bevredigend zijn opgelost — al zijn er de afgelopen jaren
zeer duidelijke en forse stappen in die richting gezet — wil ik
toch het grote gevaar signaleren dat te ambitieuze en driftige
pogingen om de eigen, kleinere ongelijkhcidsvraagstukken te
lijf te gaan, een inbreuk kunnen betekenen op de wereldonv
spannende aanzetten tot verkleining van de veel grotere ongelijkheden daar. De onzekerheid in de valutasfeer en het streven naar beëindiging daarvan betekenen overigens in nationaal
opzicht, dat wij moeten zorgen op gesaneerde verhoudingen
voorbereid te zijn. Het laten zweven van de gulden en het instellen van het obligatiecircuit zijn daar aanzetten voor, maar
de internationale toestand urgeert ook ons streven om binnenslands meer evenwicht te brengen tussen produktie en
bestedingen. Het bereiken van een nieuw evenwicht zal niet
in één jaar lukken. De overheidsfinanciën spelen daarbij natuurlijk een hele belangrijke, maar niet de enige rol.
Ik kom tot de begrotingsnorm, het trendmatige begrotingsbeleid. Verleden jaar heb ik nog eens gewezen op het nogal
ingewikkelde stelsel dat wij toepassen. Waar het hier gaat om
belangrijke, vaak ook politieke keuzevraagstukken, is het uiterst
wenselijk dat zoveel mogelijk geïnteresseerde-niet-specialisten
het kader waar binnen gekozen wordt ook begrijpen.
Wij hebben aan de ene kant een jaarlijks vrij exacte becijfering rond de zogenaamde reële ruimte en daarnaast een
meer met de losse hand-benadering van de nominale ruimte.
Dit jaar blijkt dat weer heel duidelijk. Sprekend over ons ingewikkelde stelsel wil ik overigens wel zeggen, dat ik veel
waardering heb voor de kennelijk aangewende poging die met
succes is bekroond, om een aantal passages in de miljoenennota veel begrijpelijker te maken. Ik vroeg verleden jaar,
of de voorganger van deze Minister niet eens wilde laten
studeren op een eenvoudiger opzet. Blijkens de nota van de
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directeur-generaal van de Rijksbegroting inzake budgettair beleid ten behoeve van de kabinetsformatie is hier een nota
over verschenen, die wij niet kennen. Kan die nota worden
gepubliceerd en kan de Minister van Financiën hier morgen
al iets over mededelen?
Wij werken echter nu nog met het gebruikelijkse stelsel, dat
ingevolge afspraken leidde tot een jaarlijkse begrotingsruimte
uit belastingaccres van 6 pet. Met de beide componenten echter die idiaar de basis van zijn, is er iets aan de hand; zij bewegen allebei waarschijnlijk in benedenwaartse richting. De
gemiddelde groei van het reële nationale inkomen wordt
voor 1972 niet gehaald. In dat achterblijven zit toch ook
een blijvend element, niet alleen een conjunctureel? Zullen alleen al de zeer grote investeringen die nodig zijn voor de zuivering van het milieu eni die dus niet kunnen leiden tot materiële groei, onze groei niet op een wat lager pitje zetten?
De andere factor is de zogenaamde progressiefactor. Vóór
1967 werd nog gerekend met een factor van 1,33. De laatste
vier jaar werkten wij met 1,25, terwijl voortdurend getwijfeld
werd aan de houdbaarheid daarvan. In de verwachte sterke
daling van deze factor voor 1972 zit mijns inziens ook een conjunctureel element. Zit er echter ook niet een stuk blijvende
ontwikkeling in? De Minister ziet dit ook en stelt, dat hierop
gestudeerd wordt. Ik zou het ook op dit punt betreuren, wanneer wij tot september volgend jaar moesten wachten om de
conclusie daarvan te vernemen. Mijn fractievoorzitter heeft
gisteren al gevraagd om een spoedige meerjarenraming; in dit
kader plaats ik deze vraag ook. Ik vrees namelijk voor de toekomst uit hoofde van deze beide factoren een ruimteverkrapping.
Ik wil ook iets zeggen over de nominale ruimte. Al zeker
twee jaar lang heb ik gewezen op het twijfelachtige in de
traditionele toetsingsprocedure, waarbij algemene salarismaatregelen als niet relevant werden beschouwd, omdat immers
tegenover deze uitgavenstijging ook een opbrengststijging
staat in de vorm van evenredig met de inflatie meegroeiende
belastingmiddelen. De voorganger van deze Minister heeft
zich toen beijverd om door jaarlijks te verstrekken staatjes aan
te tonen, dat dit zo was en dat er zelfs nog wat overbleef. Dat
was zelfs meer, naarmate de inflatie hoger was. Ik heb dat
toen aanvaard, maar het was een toevallig feit, waar geen duurzame samenhang in zat en ieder jaar zagen wij dan ook, dat
de nieuwe cijfers een aanmerkelijke wijziging brachten in die,
welke in het voorgaande jaar waren verstrekt. Ik bedoel niet
te zeggen, dat wij daarmee verkeerd zijn voorgelicht, maar
ik constateer dat dit jaar de miljoenennota zelf stelt, dat het
gevaarlijk gaat worden. Ik heb verleden jaar geadviseerd om
voorzichtigheidshalve èn om de ingebouwde overbesteding te
drukken een bepaald deel van deze uitgaven als wel relevant
te beschouwen. Zijn immers de welvaartsvaste pensioenrechten - zeker in deze tijd van inflatoire loonontwikkeling - , de
aspecten van formatie en schaalindeling en de relatieve hogere
arbeidsintensiteit van het overheidsapparaat geen aanleiding
om de aanvankelijk globaal aanvaardbare vuistregel waarvan
wij nu nog steeds uitgaan, te nuanceren? Ik begrijp dat de Ministcr ook dit vraagstuk in zijn studie wil betrekken. Ziehier
weer een punt, dat naar mijn gevoelen - bij handhaving van
het trendbeleid - de jaarlijkse ruimte voor overige uitgavenstijgingen zal verkleinen.
Nu wil ik wat zeggen over de overige toetsing der uitgavenstijging aan de begrotingsruimte.
Mijn waardering wil ik uiten voor het feit, dat het kabinet,
dat het overnemen van het tekort van de spoorwegen in vier
tranches ten laste van de jaarlijkse ruimte wil brengen, het nog
niet structureel gedekte deel (3/4) toch tijdelijk dekt. Dat is
degelijk en beter dan is geschied met het vroegere overeenkomstige gebeuren ter zake van het tekort van het Gemeentefonds. Nog niet helemaal duidelijk is voor mij, dat de aanpassing van het verplichtingenbedrag 1971 voor woningwetleningen wegens prijsstijging slechts tot tijdelijke dekking noopt
van 60 min. in 1972 en 20 min. in 1973.
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Voor het overige meen ik, dat de traditionele toetsing aan
de overigens ook traditioneel berekende begrotingsruimte wel
correct is geschied, al moet ik opmerken dat ten tijde van een
geïnstitutionaliseerde inflatie, zoals wij die beleven, met deze
toetsinj nog geen voldoende oordeel is gegeven over de vraag
of de overheid een voldoende bijdrage levert aan de bestrijding
van die inflatie.
Ik wil nu graag iets over de belastingmaatregelen zeggen,
eerst over de blijvende belastingen.
Over de belastingen met betrekking tot het verkeer heeft de
heer Andriessen al enkele opmerkingen gemaakt. Nu de auto
zo zwaar getroffen wordt, missen wij met het oog op de positie
van de vervoerders, een geharmoniseerd E.E.G.-regime met
betrekking tot belastingen op het verkeer wel zeer sterk. In
Brussel heb ik inmiddels gemerkt, dat wij zover ook nog lang
niet zijn. Wil de Regering toezeggen, zeker nu er nog grotere
wijzigingen met betrekking tot het verkeersbeleid in het verschiet zijn, zich tot het uiterste in te spannen voor die harmonisatie? Hoe zwaarder de auto wordt belast, des te meer gaal
opvallen, dat schepen en met name plezierschepen, waarvan
het aantal enorm toeneemt geen vergelijkbare belasting betalen
en ook dat bromfietsen dat niet doen. Ik weet, dat suggesties
tot instellen van nieuwe belastingen niet populair zijn - wij
hebben er ervaring mee - maar wanneer dit zonder onverantwoorde perceptiekosten en zonder de harmonisatie in Beneluxen/of E.E.G.-verband te schaden wat meer evenwicht in het
draagvlak zou brengen, dan permitteer ik mij met zulke suggesties die blijkens rapporten van onze werkgroepen ook bij
onze meedenkende achterban leven door te gaan. Wil de
Minister zijn oordeel daarover geven? Ik besef, dat bij introductie van een nieuwe belasting perceptie- en controlekosten
een grote rol kunnen spelen. Ik dacht dat dit voor bromfietsen
niet zo moeilijk behoefde te zijn, indien zo'n heffing zou geschieden via de verplichte W.A.-verzekering.
De nieuwe frisdrankenaccijns start op een hoog niveau.
Wanneer onze suggestie van enkele jaren geleden niet was genegeerd, dan zou misschien een geleidelijker optrekken mogelijk zijn geweest met veel minder schade voor de bedrijfstak.
Als positief ervaar ik dat in België deze accijns op hetzelfde
niveau, namelijk twee francs, ligt waardoor dus de accijns in
deze landen gelijk komt te liggen. Dat maakt zulk een maatregel niet prettig, maar veel meer aanvaardbaar, zeker ook
voor de detailhandel in de grensstreek. Gelukkig gaat het
hierbij nu anders dan zo vaak met de tabaksaccijns het geval is
geweest.
Inmiddels heb ik de indruk, dat wij in het kader van de accijnsharmonisatie in de Benelux zo wat alle ruimte tot verhogingen hebben opgebruikt zodat de verlagingen, die nog zullen
moeten komen dan weer compensaties nodig zullen maken.
Kan de Minister iets zeggen over het verloop van deze accijnsharmonisatie?
De tijdelijke dekking.
Voor de tweede keer wordt het in de Wet op de Omzetbelasting 1968 neergelegde afbouwschema tot vrijmaking van investeringen van b.t.w. aangetast. Uit een oogpunt van wetgeving en rechtszekerheid is dat geen goede zaak. In de prijscalculaties van ondernemingen moet dit telkens ombuigen van
schema's, waar men op rekende, niet zonder gevolgen blijven.
In elk geval bestaat het gevaar, dat mogelijke prijsverlagingen
niet tot stand komen.
Het zal ongetwijfeld van invloed zijn op het investeringsniveau en wat het gewenste investeringsniveau in een bepaald
jaar is, is moeilijk uit te maken. In elk geval zal de kapitaalintensiteit van onze ondernemingen, mede gezien de kortere arbeidstijden, zeker moeten stijgen. Ook zullen zonder enige twijfel veel investeringen nodig zijn om de bedrijven hun verontreinigende afval in welke vorm dan ook te laten zuiveren of
elimineren en in dit licht rijst de vraag of financiering van dit
soort investeringen mogelijk blijft of wordt, nu de winsten zo
onder druk komen te staan. Ter zijde wil ik vragen, of het kabinet bij benadering kan zeggen hoeveel investeringen gemiddeld per jaar nodig zullen zijn om de strijd tot behoud van een
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gezond leefmilieu op aanvaardbare wijze te winnen, los van de
vraag, langs welke financiële kanalen die voorzieningen tot
stand moeten komen.
Het relatieve investeringspeil van 1971 moet echter toch
wel zeer hoog worden geschat en kan - mede door buitenlandse invloeden - verstorend hebben gewerkt. De verlichting
voor de zelfstandige ondernemers, vooruitlopend op meer
structurele maatregelen in het kader van de commissie-Van
Soest beoordelen wij positief. Alles afwegend en ook geen andere middelen kunnende aangeven, zal onze fractie deze tijdelijke dekking aanvaarden. Zo juist constateerde ik voor 1971
een hoog investeringsniveau in het bedrijfsleven en tegelijk
onder druk staande winsten. Dit beeft ook geleid tot sterk achterblijvende opbrengst van de vennootschapsbelasting. Ik wil in
dit verband vragen of voldoende van het rendement op deze
investeringen, met name waar deze zijn gefinancierd door het
buitenland, in het kader van multinationale ondernemingen, in
Nederland tot belastingheffing leidt. In hoeverre schept het
ontbreken van een Europese n.v. met een Europese belastingheffing voor de multinationale ondernemingen de noodzaak,
hun winst elders te laten ontstaan waar het belastingklimaat
milder is? .
Een derde belastingmaatregel is het nieuwe gebruik van de
wiebeltax.
,.Ondanks strikte handhaving van de trendmatige norm
zou het begrotingstekort 1972 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 1971 toenemen van 2100 tot 3200
miljoen aangezien het verwachte accres van de belastingopbrengsten sterk achterblijft bij de veronderstelde trendmatige groei.".
Aldus de miljoenennota in de inleiding.
„Financiering van een zodanig tekort op de kapitaalmarkt zou een onaanvaardbare druk uitoefenen op de
kapitaaluitgaven van de gemeenten en de woningbouw",
wordt eraan toegevoegd. Mijn fractie is het met deze conclusie
eens en ook met het feit, dat extra maatregelen in de belastingsfeer worden genomen om het begrotingstekort meer aanvaardbaar te maken. Dat ter verkrijging van deze noodzakelijke extra middelen het instrument van de wiebeltax wordt
gehanteerd, roept bij ons wel ernstige twijfels op. Ik wil beginnen met onderscheid te maken in liet gebruik van die wiebeltax voor zover deze conjunctureel wordt aangewend en
voor zover deze bewust wordt gebruikt als dekking van uitgaven. Ik zeg niet „van méér uitgaven", maar „van uitgaven".
Voor zover de wiebeltax conjunctureel wordt gebruikt,
leidende tot liquiditeitsverkrapping, geschiedt dit terecht. Wij
moeten hier 1971 en 1972 tezamen zien — zoals de Minister
ook doet - en rekening houdend met de liquiditeitsverruiming
in 1971, dus over twee jaar samen, is het niet eens zo'n gcweldig negatieve impuls. Onder voorbehoud van alle. ook vanuit het buitenland komende onzekerheden, kun je nog niet
zeggen dat er te hard wordt afgeremd, maar als zou blijken
dat we „doorslaan", is het instrument gelukkig flexibel, zelfs
reversibel.
Onze kritiek raakt meer het gebruik van de wiebeltax voor
zover deze voor de betaling van uitgaven wordt gebruikt. Ik
zei reeds dat ook naar onze mening het structurele tekort
naar beneden moet. Dat is reeds jaren het geval en ook het beleid van minister Witteveen stond in dit teken. Hij heeft geprobeerd het tekort telkens wat te verminderen en deze lijn werd
nu onderbroken door de ontwikkelingen in 1971. Het gaat echter om een structurele aangelegenheid en daar is de wiebeltax niet voor bedoeld. Ik weet wel, dat een aantal zaken nog
in studie zijn, zoals de trendmatige stijging van het nationaal
inkomen en de progressiefactor. Ik kom nog te spreken over de
explosieven, die in de uitgaventrend opgesloten zijn. Ik wijs op
de toezeggingen met betrekking tot verhoging van de belastingvrije voet, de commissie-Van Soest en de commissie Van Franeker. Voor ons staat het vast, dat de middelen, corresponTWEEDE KAMER
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derend met de verhoging van het wiebeltax-percentage van 3
naar 5, geheel of ten dele structureel nodig zullen blijken, al
geef ik wel toe, dat bij de keuze uit de belastingmiddelen die
voorhanden zijn de Regering dit jaar bepaalde alternatieven
mist (bij voorbeeld de omzetbelastingtarieven) die eventueel
volgend jaar wel mee kunnen spelen.
De uitdrukking „oneigenlijk gebruik" komt mij in dit verband wel juist voor. Had dit deel van de noodzakelijke middelen niet beter verkregen kunnen worden door het één keer
niet door laten gaan van de inflatiecorrectie, hoe juist ik die
ook vind en hoezeer ik ook de nadelen zie, zeker nu die wet
tot automatische correctie pas kort bestaat, of door daarmee
vergelijkbare verhoging van belastingtarieven? Dat kan ook.
Volgend jaar immers zal doorvoering van de zojuist genoemde
toezeggingen op zich tot drukdaling der directe belastingen
leiden. Onze bezwaren komen ook voort uit het feit, dat de
wiebeltax weer snel zijn oorspronkelijke positie moet verkrijgen, die nu gefrustreerd is zolang een deel van de dekking
via de wiebeltax wordt gevonden. Ik zeg weer niet „dekking
voor nieuwe uitgaven", maar „dekking voor uitgaven".
De ervaring met de wiebeltax opgedaan doet het ons wenselijk voorkomen om de wiebeltax als instrument, van een
heel bijzonder karakter, sui generis, voortaan geheel buiten
de begroting te houden.
Het zou ons inziens een middel moeten zijn, dat in samenspraak met het bedrijfsleven en in het streven naar een gecoördineerde aanpak van het sociaal-economische financiële
beleid als onderdeel van het nieuwe instrumentarium een
plaats moet krijgen, misschien ook mede een plaats moeten
krijgen in het verband van de gecoördineerde aanpak van de
economische en begrotingspolitiek in E.E.G.-verband. Over
deze visie en over mijn mening over de wiebeltax zou ik
gaarne het oordeel van de Minister en van de Regering vernemen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil in verband met gebrek aan
tijd nog een zeer korte opmerking maken met betrekking tot
het andere begrotingsbeleid. Er zitten natuurlijk vele aantrekkelijke kanten aan. Ik heb geen tijd, een redelijk volledig oordeel
erover te geven. De nog grotere belastingdruk dan de reeds
voorgestelde durf ik niet aan en ik wil er ook niet aan. Een
stijgingspercentage van 0,8 is al zeer hoog. Ik vrees, ja ben
ervan overtuigd, dat de afwentelingseffecten zijn verwaarloosd.
Deze afwentelingseffecten leiden weer tot inflatie.
De wijzigingen in de inkomstenbelasting lijken aardig. Om
naast een betekenende vrije voet-verhoging nog 50 min. voor
de staatskas te verdienen, moet toch wel diep in de lagere
en in de middengroepen worden gesneden. Wij hebben de
tabellen niet gezien, maar dat kan naar mijn vaste overtuiging
niet binnenkomen uit een lichte verhoging van de hoogste inkomens.
Ik heb hierover met onze collega Vermaat dezer dagen gesproken. Hij zal hierover nog verdere opmerkingen maken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu nog enkele opmerkingen
met betrekking tot de gemeenten en de kapitaalmarkt
maken.
In tegenstelling tot vorige jaren zal ik nu op deze plaats niet
veel over de gemeentelijke financiering zeggen. Ik ben dankbaar, dat mijn suggesties van vorige jaren door het vorige kabinet zijn gehonoreerd. Er is voldaan aan onze dringende wens
om in het belang van een weloverwogen en planmatig investeringsbeleid der gemeenten meer zekerheid en regelmaat te
brengen in de kapitaalvoorziening. Ik heb bespeurd, dat dit de
efficiency bevordert, al begrijp ik, dat de gemeenten nog klagen
over het lage niveau der financieringsmogelijkheden, dat voor
nieuwe werken gegarandeerd wordt door het Rijk, namelijk
voor 100 min. per maand. Ook is terecht voor de provinciale
garanties een plafond ingesteld.
Op het punt van de financiering van de gemeentelijke investeringen wil ik vragen, wat de Regering kan doen aan het gegarandeerde maandelijkse bedrag aan middelen nu, mijns inziens terecht, alle franje, zoals breed uitgelegde „burgerzin-le-
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ningen" niet meer toegestaan zijn. De investeringen zouden
wat kunnen toenemen, de financiering zou wat kunnen toenemen volgen^ de miljoenennota; kan dat ook leiden tot een
wat hoger garantiebedrag? Het garantiebedrag verhoogt de efficiency van de planning bij de gemeenten in hoge mate; ik heb
dit kunnen constateren.
Persoonlijk wil ik nog eens aandacht vragen voor het verschijnsel der koppelsubsidies, waardoor gemeenten natuurlijk
gestimuleerd worden, voorzieningen, die gedeeltelijk op 's Rijks
rug komen op te voeren, terwijl hetzelfde Rijk, maar nu Binnenlandse Zaken en eventueel ook Financiën, de benodigde financieringsmiddelen moeten weigeren, omdat in de afweging
van prioriteiten iets anders bijvoorbeeld een school of een riolering hoger genoteerd staat. Zou het mechanisme der koppelsubsidies ten eerste de regionale spreiding van bepaalde voorzieningen niet ongunstig beïnvloeden en ten tweede inflatoir
werken? Naar de resultaten van de werkgroep inzake planning
op middellange termijn van de investeringen van gemeenten en
provincies zie ik met grote belangstelling uit.
De inflatie is de laatste jaren ook langs de kapitaalmarkt gekomen. Ik doel op de zeer aanzienlijke kapitaalimport. Verleden jaar en al eerder ook heb ik gevraagd om maatregelen
ter beteugeling van deze excessieve import. Ik betreur het, dat
afgezien van enkele kleinere maatregelen, eerst in september
jl., dat wil zeggen snel na de komst van de huidige minister,
een belangrijke maatregel is genomen, namelijk de instelling
van het obligatie-circuit. Komt deze mijns inziens duidelijke
vertraging in de aanpassing van ons anti-inflatie-instrumentarium door terughoudendheid bij de Nederlandsche Bank?
De Nederlandsche Bank heeft overigens haar regulerende
taak op monetair terrein de laatste jaren wel gefrustreerd gezien juist door de buitenlandse invloeden.
Ik kom nu eerst tot de uitgaven. Mijns inziens dienen eerst
de middelen beschikbaar te zijn, voordat je over uitgaven kunt
praten. Alle beleidsombuigingen ten spijt, vertoont de uitgavenstijging ten opzichte van de vorige begroting een zéér hoog
percentage, dat wat volume betreft door de sterk opgetreden
salaris- en prijsstijging sterk bij de nominale achterblijft. Zonder het exact te hebben becijferd, meen ik te kunnen zeggen,
dat hier drie records gecombineerd vertoond worden:
1°. We zien de meest omvangrijke beleidsombuiging ten
opzichte van ongewijzigd beleid (plm. 1100 min.).
2°. We zien de in geld gemeten grootste uitgavenstijging
ten opzichte van de vorige begroting (plm. 5100 min.).
3°. We constateren de kleinste stijging in volume, dat wil
zeggen met uitschakeling van salaris- en prijsstijging (nl.
maximaal 1000 min.) in lopende prijzen.
Wanneer de nominale ontwikkelingen der lonen en prijzen
niet snel tot veel matiger proporties worden teruggebracht,
meen ik dat geen redelijk begrotingsbeleid meer te voeren zal
zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet kort zijn en daarom zal ik
me beperken tot een aantal verspreide opmerkingen en
vragen.
Hoe ziet de Minister de mogelijkheid, een zogenaamd stringent begrotingsbeleid te voeren met betrekking tot artikelen
waarop vorige jaren artikel 24 van de Comptabiliteitswet van
toepassing was? Compensatoire beperkingen via zulke begrotingsartikelen lukken toch nooit als men er bedragen van vorige jaren bij te hulp kan roepen? Gezien de volle pipeline van
artikel 24-bedragen - over de hele begroting gezien - is hier
nog ruimte volop, die een stringent begrotingsbeleid kan frustreren. Ik wijs op vraag 30 van de voorbereidende vragen.
Het is niet voor de eerste keer dat in de miljoenennota uiteenzettingen staan over nieuwe methoden zoals prestatiebegroting, als middel om te komen tot programmabegroting, en
zoals beleidsanalyse. Daarover zijn werkgroepen aan het werk
geweest en nu is er weer een interdepartementale ambtelijke
commissie op hoog niveau voor de ontwikkeling van de beleidsanalyse en ook wordt het complex subsidies aan een
studie onderworpen. Ik hoop, dat wij daar nu snel iets van in
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de begrotingen zelf terugzien, want de urgentie is nu toch wel
evident. Zonder diepergaande analyses en zicht op toekomstige ontwikkelingen kunnen beleidsombuigingen blijken slechts
symptoombestrijding te zijn.
Het is zeer te betreuren, dat er uit de vele ingestelde werkgroepen uit de vorige kabinetsperiode niet meer is gekomen.
De aanmoediging vanuit het parlement, behoudens bij de algemene beschouwingen, is - dit moet ik eerlijk zeggen - ook niet
groot geweest. Ik zou bijna zeggen: integendeel! En toch zal
op dit terrein heel veel moeten gebeuren. Ik heb al méér gezegd, dat het noodzakelijk is hierbij ook „buitenstaanders" in te
schakelen, op gebied van openbare financiën en uitgavensectoren geïnteresseerde en deskundige personen; niet alleen ambtenaren welke in de desbetreffende sectoren verantwoordelijkheid dragen. Ik zou bijna zeggen: zelfs niet in meerderheid.
Wil de Minister dit bij nieuwe studies ook doen? Kan misschien het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven
eventueel ook worden ingeschakeld? Of kan dit misschien gebeuren met universitaire instituten?
Mijnheer de Voorzitter! Er is misschien de gedachte ontstaan, dat wij na dit moeilijke jaar met veel inderdaad pijnlijke
beleidsombuigingen spoedig weer het oude tempo van het aanvatten van nieuwe taken of uitbreiding van voorzieningen
kunnen hervatten. Ik meen, dat dit een groot misverstand is en
dat dit alleen, en dan nog in beperkte mate, zal kunnen, indien
met ombuiging van bestaand beleid zeer krachtig en fundamenteel wordt voortgegaan.
De Minister-President zal zich inmiddels hiervan ook bewust zijn en het wellicht met mij betreuren, dat niet eerder in
deze Kamer geluiden in deze richting breder zijn ondersteund.
Kan de Minister van Financiën mijn indruk bevestigen, dat
het beslag op de begrotingsruimte voor 1973 bij ongewijzigd
beleid - dus het beleid, dat thans in de begroting is neergelegd
en zonder bij voorbeeld aanvullende woningbouwplannen reeds om en nabij de 3 mld. zal zijn?
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Op grond waarvan zegt u
dat?
De heer Notenboom (K.V.P): Het is een indruk.
De heer Van Mierlo (D'66): Is dat een soortgelijke indruk
als de heer De Goede had?
De heer De Goede (D'66): Het scheelt maar 200 min.
De heer Notenboom (K.V.P.): Het is slechts een indruk.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Is het een indruk van een afdruk?
De heer Notenboom (K.V.P): Neen, het is een indruk.
Mijnheer de Voorzitter! Het zal heel belangrijk zijn, indien
wij spoedig de meerjaren-ramingen, die thans begrijpelijkerwijs
in de miljoenennota nog ontbraken, mogen ontvangen. Van
vele zijden is hierom reeds gevraagd. In ieder geval moet ons
volk zeer spoedig de lijnen kennen, die een ongewijzigd beleid,
naar de toekomst toe, trekt. Dan kan en zal de publieke opinie, die nu in het algemeen zo ijverig de nog onvervulde wensen en eisen, waaraan de overheid tegemoet zal moeten komen, signaleert, gaan meezoeken naar ombuigingen en nieuwe wensen niet alleen gaan afwegen tegenover de kosten in
de vorm van hogere lasten, maar óók tegen het al of niet doorgaan met bestaande uitgaven. Dan kan op bredere schaal
worden meegedacht op het terrein, dat onze partij met haar
opdracht, die geleid heeft tot het Rapport „De verlaging van
de verhoging", heeft aangesneden.
„Een programmering van overheidsuitgaven en sociale verzekeringen als één samenhangend complex is vereist ter benadering van een draagbaar groeitempo van de collectieve voorzieningen", zegt Goedhart in „Maatschappijbelangen" en ik
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wil het graag onderschrijven. Draagbaar ook, gezien in het
licht van wat elders in de volkshuishouding gebeurt en van datgene waartoe men aldaar bereid is en in staat is. Die meerjarenraming zou ingebed moeten zijn in een verkenning van het
sociaal-economisch gebeuren in de volkshuishouding in zijn geheel.
Naar mijn overtuiging zal de ontwikkeling voorlopig niet
zonder een jaarlijkse stijging van de belastingdruk in goede
banen geleid kunnen worden, maar normloos zal dit toch nooit
mogen verlopen. Wij hebben de laatste jaren gezien hoezeer
aanvaarding van de lastenstijging door het bedrijfsleven en
door het volk voorwaarde is voor een vooruitstrevend uitgavenbeleid. Daarbij wil ik niet bij voorbaat zeggen dat ik elke
uitgavenstijging als vooruitstrevend wil kenmerken; soms is het
tegendeel het geval door behoudend te laten „zitten wat zit".
Persoonlijk meen ik dat een jaarlijkse stijging van de gemeenschapsvoorzieningen als deel van de nationale bestedingen,
zoals wij die kennen en binnen een geordende aanpak ook
willen, niet mogelijk is in een klimaat van volstrekt vrije loonpolitiek en volstrekt vrije prijspolitiek. Maar de gebonden
vormen hebben, dat erken ik, ook niet gewerkt. Ik hoop nu op
het gezond verstand en het verantwoordelijkheidsbesef van de
sociale partners, om te komen tot een vrijwillige binding, alsmede op een klimaat waarbinnen dit werkzaam kan zijn.
Mijnheer de Voorzitter! In onze kring is die gedachte gerezen of niet een frequenter tussentijdse signalering van de begrotingsontwikkeling nuttig zou zijn, omdat bij te grote onderlinge afstand tussen de informaties de verschillen té groot
kunnen zijn. Wil de Minister daar zijn mening over geven? Wij
realiseren ons overigens wèl, dat een tussentijds begrotingsbeeld iets anders is als de kwartaalbalans van een n.v.
Ik dring er dus bij de Regering op aan, alle krachten in te
spannen om de uitgavenontwikkeling, zowel van het lopende
jaar als van de toekomst in de greep te krijgen, zowel door
„permanente prognose" als door andere moderne vormen van
beheerstechniek (Is het waar dat er op de Kneuterdijk nog
leien en griffels aanwezig zijn?) en beleidsanalyses en dit alles
via populaire voorlichting zoveel mogelijk ook aan het volk te
laten zien.
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet gaan eindigen. Verleden
jaar maakte ik aan het eind van mijn betoog enkele het-moetheel-anders opmerkingen onder het hoofd „een blik in de toekomst". Ik constateerde daarbij de aanwezigheid van tendensen
tot overbesteding, die ik in onze begrotingssystematiek van de
laatste tien jaar meende te bespeuren. De ontwikkeling nadien
heeft die opmerkingen helaas niet van haar actualiteit beroofd.
Nog steeds kiest ons volk — en andere volkeren ook — niet
voldoende tussen verschillende manieren van besteden van ons
gezamenlijk inkomen.
Wij willen alles tegelijk en onze volksvertegenwoordiging
vertaalt driftig de driftige verlangens van meerderheden en
minderheden te zamen en wordt daartoe ook van alle kanten
opgezweept. Ondanks een daardoor veroorzaakte hoge inflatiegraad is het niet gelukt tegelijk het besteedbare inkomen merkbaar op te voeren, de verdielingsaspecten jaarlijks tot hun recht
te laten komen, de investeringen voor de toekomst veilig te
stellen en een en ander te doen aan de zeer vele wensen in
onze eigen gemeenschap en in de derde wereld.
Mede door de invloed van het buitenland is het resultaat geweest een zeer hoge en niet aanvaardbare graad van geldontwaarding, die onrechtvaardig is, wrok veroorzaakt en een
eigen werking behoudt.
Maar er is meer, dat het gevolg is te noemen van het gebrek
aan keuze, dat wij te zamen aan den dag hebben gelegd. Door
de hoge - niet verenigbare - stijgingsgraden van diverse bestedingen, subsidies, tegemoetkomingen, voorzieningen enz. is er
een gewenning ontstaan, een gevoel van verkregen recht, niet
op een bepaald niveau, maar een verkregen recht op een trend,
op een opwaartse trend, op stijging. Ik weet, dat daarbij
groepen van vaste inkomenstrekkers en zelfstandigen de uitzondering vormen', zelfs het slachtoffer.

TWEEDE KAMER

268

7de vergadering - 13 oktober '71

Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 1972

H. Notenboom
Er is een mentaliteit ontstaan, die welhaast tot de data, de
geestelijke instituties van onze samenleving gerekend moet
worden. Het is een somber beeld. Hetzelfde sombere beeld,
dat door hoogleraren als Strevers en Hartog en anderen, meer
cijfermatig weergegeven, wordt bedoeld in hun artikelen rond
de miljoenennota.
Met nieuwe begrotingstechnieken en nieuwe normatieve opzetten alleen komen wij daar niet uit. Er zal een grondige mentaliteitsverandering moeteni komen, voordat er dingen gebeuren, die niet meer te herstellen zijn. Onder mentaliteitswijziging bedoel ik voor een belangrijk deel ook de zaken, die de
heer Jongeling aan de orde beeft gesteld en die hij vond liggen
onder de financiële verhoudingen. Ik ben dat voor een belangrijk deel met hem eens.
Verleden jaar wees ik op een zeer grote kostenfactor die
zowel de overheid als vooral de ondernemingen en ook de individuele burgers lasten moet gaan opleggen, nl. de zorg voor
het behoud en ten dele het weer terugveroveren van een gezond leefmilieu. Daarvoor zullen nog zeer grote offers gebracht moeten worden, mogelijk zo groot, dat er nog eens een
tijd komt, dat v/ij bereid zullen moeten zijn, ons hard in te
spannen om zonder reëele individueel besteedbare materiële
vooruitgang ons milieu te behouden en weer goed te krijgen.
Hoe zal dit lukken, als wij ons zo blijven gedragen zoals wij
momenteel doen?
Het is altijd moeilijk bij beschouwingen als deze èn grote
lijnen te trekken èn tegelijk redelijk in te gaan op alle relevante
aspecten.
Door de veelheid van factoren die het beleid beïnvloeden,
raken die grote lijnen wat gemakkelijk uit het zicht. Ik heb mij
ten aanzien van opmerkingen op onderdelen zoveel mogelijk
beperkingen opgelegd, maar ik meen dat het toch nuttig is, de
lijn van benadering nog eens uit het geheel te tillen. Zowel
voor wat de middelen betreft als aan de uitgavenzijde heb ik
gemeend, kritisch te moeten zijn. Voor mij ging het daarbij om
de vraag in hoeverre het overheidsbeleid de overbesteding
schraagt of bestrijdt, de inflatie versterkt of afremt. Het grote
belang daarvan is dat naar mijn gevoelen alle tendensen in
onze maatschappij overwegend zijn gericht op ..meer", „vollediger". ..groter", „beter", „breder", „ruimer", welke tendensen in de beleidsvorming nog worden versterkt doordat in
de politiek tegenstellingen veel méér aandacht krijgen dan datgene wat gemeenschappelijk is.
De inflatoire vluchtweg heeft tot nu toe telkens de gelegenhcid geboden, een deel van de rekening door te schuiven naar
de toekomst, maar daarmede ook wezenlijke oplossingen niet
bereikt.
Alleen wanneer wij de kans zien groeitendenties zichtbaar te
maken voor beoordeling en de vele verlangens eerlijk en open
met elkaar te confronteren, is er zicht op een redelijker toedeling van de vruchten der welvaart zonder dat de inflatie onze
bedoelingen frustreert. Ik zie in de voorliggende begroting een
aanzet hiertoe en ik hoop dat dit debat daartoe verder mag bijdragen.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
heb zoeven aan de geachte afgevaardigde een vraag gesteld,
die hij blijkbaar niet goed heeft begrepen, omdat zij zo beknopt was. Zou ik die vraag nog even mogen herhalen?
De geachte afgevaardigde zei dat hij de indruk had, dat er
op basis van de oude ruimteberekening een zeer aanzienlijke
overschrijding zou komen bij het voortzetten van het beleid dat
nu is ingezet, en noemde daarbij een bedrag van 3 mld. dat
aidtis ongeveer 1 mld zou uitgaan boven de berekende ruimte.
Hij had die indruk. Nu kennen wij, althans velen in de Kamer,
de heer Notenboom om zijn zeer voorzichtige hantering van
woorden. Wanneer de geachte afgevaardigde zegt en zeker op
dit punt, dat hij „de indruk" heeft, dan zou ik dat willen vertalen met: dat hij weet. Ik zou dus aan hem willen vragen: Kan
hij een aanduiding geven van de bestanddelen die aanleiding
geven tot de verwachting van zo'n overschrijding?
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H. Notenboom e. a.
De heer Notenboom (K.V.P.): Neen, mijnheer de Voorzitter! Het is een indruk; ik heb geen afdruk. Ik weet niets,
maar de geachte afgevaardigde en ik kunnen de miljoenennota
lezen. Wij zien dat met betrekking tot bij voorbeeld woningbouw nu reeds voor het programma-1972 gebruik wordt gemaakt van artikel 24-bedragen. Die komen er volgend jaar uit,
enz. Ik heb natuurlijk wel een kladje, waarop ik wat heb geschreven. Absoluut, dat is een ding dat ik half één 's nachts
vlak vóór het naar bed gaan, zo eens filosoferend, in elkaar
heb gezet. Het heeft geen enkele betekenis om het hierbij als
noot in de Handelingen, bijlage of wit stuk te publiceren. Er
zit een gevaar in met onzekere bedragen te werken. Ik vraag
dit echter, al is het nog maar een vage indruk en al gebruik ik
het bedrag om en nabij, omdat ik - en dat doe ik met de geachte afgevaardigde - de grote noodzaak zie, dat de Regering
snel en sneller dan in de miljoenennota 1973 komt met die cijfers, want de publieke opinie moet om. Die moet naast het
blijven zoeken naar nieuwe zaken en nieuwe taken ook gaan
zoeken naar wat wij ervoor over hebben om die nieuwe taken
te bekostigen. Dat is niet alleen belastingdruk, maar ook bezuiniging. Als de grote macht van de publieke opinie daarvoor
mede wordt ingezet, dan is dat een, zeer groot goed. Vandaar
dat ik een niet bewijsbaar bedrag en een vaag idee van een bedrag rond 3 mld. hier toch gebruik om de Regering ertoe te
brengen, zo gauw mogelijk met de werkelijke cijfers te komen.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Zöu
de geachte afgevaardigde - hij heeft nog ongeveer 24 uur de
tijd - dat kladje niet even in het net kunnen schrijven, desnoods op een leitje van Financiën?
De heer Notenboom (K.V.P.): Neen, mijnheer de Voorzitter, want het heeft niets met Financiën te maken. Als de
heer Vondeling dit misschien denkt, is hij volledig mis, want
dit is helemaal niet het geval.
De vergadering wordt te 16.11 uur geschorst
en te 16.25 uur hervat.
De heer Joekes (V.V.D.): Minder dan ooit is het mogelijk,
mijnheer de Voorzitter, het financiële beleid van de overheid
los te zien van wat zich verder in onze volkshuishouding afspeelt.
Die nationale economie is op haar beurt altijd al sterk afhankelijk geweest van de ontwikkelingen in de rest van de wereld.
Temidden van de economische machtsstrijd, die dit jaar in
alle hevigheid in de wereld is losgebarsten, ziet onze volkshuishouding zich nu geplaatst voor grotere onzekerheden en grotere gevaren in haar betrekkingen met de buitenwereld dan wij
sinds tientallen jaren hebben gekend.
De invloed, die de Nederlandse Regering daarop kan uitoefeneh is beperkt.
Wat zij wel kan doen, is zich zo goed mogelijk wapenen en ons daarbij - tegen alle eventualiteiten.
Een sterke beknotting van de wereldhandel, als gevolg van
invoerbelemmerende maatregelen hoort daarbij helaas tot de
mogelijkheden.
Wat dat juist voor de Nederlandse betalingsbalans zou betekenen - en via de betalingsbalans voor onze welvaart en werkgelegenheid - is niet moeilijk te raden, mijnheer de Voorzitter.
Van de vele vragen, die in dit verband te stellen zouden
zijn, wil ik er maar één aan de Minister van Financiën stellen.
Dat is een verzoek.
Wil de Minister van Financiën toezeggen, dat hij bij de internationale onderhandelingen over de nieuwe wisselkoersverhoudingen, die zeker zullen komen de belangen van onze Nederlandse export zwaar zal laten wegen?
Hoe kan nu de overheid zich (en ons) zo goed mogelijk
tegen alle eventualiteiten wapenen?
TWEEDE KAMER
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In de eerste plaats door te zorgen, dat het grote deel van de
economie dat zij zelf rechtstreeks beheerst, intern gezond en
evenwichtig is. Én dat de overheidssector ook de rest van de
economie niet verstoort. Ik kom daarop terug.
In de tweede plaats door buiten haar eigen overheidsterrein
die omstandigheden te helpen scheppen en handhaven waarin
het particuliere bedrijfsleven zich, met behoud van zijn kracht
en zijn groei, kan blijven aanpassen aan, en zo mogelijk vooruitlopen op, steeds veranderende omstandigheden.
Het evenwicht, en zo mogelijk de speelruimte, die onze begroting zouden moeten kenmerken zijn des te belangrijker,
mijnheer de Voorzitter, omdat de Regering nu vrijwel alle instrumenten tot afzwakking of aansporing van produktie en bestedingen is kwijtgeraakt.
Het monetaire beleid is (althans tot enkele maanden geleden) vrijwel geheel lamgeslagen door de enorme toevloed
van buitenlands geld.
Het loon- en prijsbeleid heeft de Regering uit eigen beweging buiten werking gesteld. Wij steunen die stap. Voor ons is
daarbij een groot pluspunt van het beleid van dit kabinet, dat
daarbij dezelfde behandeling aan prijzen als aan lonen ten deel
is gevallen.
Voor het bijsturen van de particuliere investeringen heeft
de Regering geen bestaande algemene regeling kunnen gebruiken sinds de algehele schorsing van de investeringsaftrek
25 jaar geleden.
Hoe beperkt, althans op korte termijn, de mogelijkheden
van het budgettaire instrument zijn — vooral wanneer het op
uitgavenbeperkingen aankomt - hoef ik deze ministers niet te
zeggen. Dat hebben zij aan den lijve ondervonden.
En, mijnheer de Voorzitter, aan het gebruik in omgekeerde
richting - het aanwakkeren van bedrijvigheid door het verhogen van de uitgaven — staat voorlopig de overbesteding en
het hoge peil van de loon- en prijsspiraal in de weg.
En dan blijft, als vrijwel enig voorhanden instrument tot
conjunctuurbeheersing over: de belastingpolitiek.
Maar ook daarvan is de bruikbaarheid begrensd. Zeker
wanneer vrijwel het gehele gewicht van de conjunctuurbeheersing er op komt te rusten.
Mag ik aannemen dat de Minister van Financiën onze zorg
over de onvoldoende uitrusting van de conjuncturele instrumenten-kist deelt? Wil hij aan de verbetering van de bewerktuiging bijzondere voorrang geven?
Via die omweg - door de buitenwereld en het conjunctuurinstrumentarium - ben ik weer aangeland bij mijn uitgangspunt. Dit was en is: minder dan ooit kan de begroting worden
los gezien van de volkshuishouding als geheel.
Die wordt dit jaar nog altijd gekenmerkt door een krachtige
overbesteding, getuige het tekort van ruim 2 mld. op de lopende rekening van de betalingsbalans dat (als percentage van
het nationale inkomen) in zeker 15 jaar niet zo groot is geweest - al speelt ook een enorme ruilvoettegenvaller sterk in
dat tekort mee.
Volgend jaar - zelfs het daaropvolgend jaar - dreigt die
overbesteding door te gaan.
Het binnenlandse beeld wordt beheerst door twee duidelijk
tegen elkaar in werkende krachten.
Een beeld, dat op zich zelf tekenend is voor een wegkanteiende golf van hoogconjunctuur, al betwijfel ik of die in het
verleden ooit zo veel schuim heeft opgeworpen.
Want aan de ene kant is het stijgingstempo van de produktie
nu al merkbaar aan het afzwakken - zie bijvoorbeeld de tegenvallende belastingontvangsten - ; met een nog sterkere ontspanning in het verschiet voor volgend jaar. Maar aan de andere
kant blijven prijzen en lonen elkaar onverminderd achternaspiralen.
De zorglijkste zin uit de „Macro-Economische Verkenningen"
staat op blz. 65, waar met betrekking tot 1972 wordt gesproken van een problematiek die te meer klemt omdat
zonder meer niet kan worden verwacht dat in een verdere toekomst (dus na 1972) de spiraal van lonen en prijzen in belangrijke mate zou worden doorbroken.
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Die twee ingrediënten samen - spiraal en afzwakking van
de produktie - geven het recept voor de economische schizofrenie die wij „stagflatie" hebben leren noemen.
Dat de particuliere investeringen een autonome rol in de
overbesteding spelen, vooral in het westen, hoort u mij niet
ontkennen, mijnheer de Voorzitter.
Maar als van de zijde van de Partij van de Arbeid de schijn
wordt gewekt, dat daar alléén de motor van de overbesteding
zit, en dat, zoals de heer Den Uyl het uitdrukte, de lonen alleen de wijzers van dat uurwerk zijn, geeft hij toch onvoldoende aandacht aan twee andere dingen.
In de eerste plaats het feit, dat de investeringsbeslissingen
zelf uiteraard in belangrijke mate geïnspireerd worden door
het feit en het vooruitzicht van de stijgende koopkracht, die
van de ontwikkeling van de lonen en het besteedbare inkomen
afhangt.
In de tweede plaats, dat er weliswaar voor 'n 20 mld. per
jaar - dat is het niveau dit jaar - particulier geïnvesteerd
wordt - bruto - maar dat de paticuliere consumptie, waarvoor de lonen en salarissen bepalend zijn, ruim 3,5 maal zo
groot is, zodat die ook kwantitatief veel belangrijker is dan de
investeringen.
En wanneer ergens in de economie ruimte moet worden gemaakt, houden wij liever de consumptie en sommige overheidsuitgaven wat in bedwang dan de bronnen van onze toekomstige welvaart.
De grote gangmakers van de overbesteding, mijnheer de
Voorzitter, zijn de lonen, met de overheidssalarissen op sleeptouw en in combinatie met de inkomensoverdrachten.
De lonen werken krachtig — zij het met enige vertraging —
door in de prijzen, nu vooral van de overheidsinvesteringen, de
woningbouw e.d.
En tegelijkertijd worden de lonen, als gevolg van hun koppeling aan de prijzen (via het indexeringsmechaniek in de contracten) op hun beurt door de prijzen verder de wenteltrap opgejaagd.
Het waarnemen van die vicieuze spiraal brengt mij tot de
volgende vraag aan het kabinet:
Is het van mening, dat de indexering in haar huidige alomvattende vorm - inclusief het effect van indirecte belastingen,
inclusief ruilvoetverslechteringen — onder alle omstandigheden gehandhaafd dient te blijven?
Langs verschillende wegen, mijnheer de Voorzitter, grijpt de
inkomensontwikkeling sterk verstorend op de begroting in.
De grote nominale loonstijgingen zuigen niet alleen de ambfenarensalarissen mee, maar grendelen bovendien door hun inwerking op de prijzen de ruimte af, die voor de verdere groei
van de overheidsinvesteringen beschikbaar zou moeten zijn.
Nooit is zo kras gedemonstreerd hoe vals het lied klinkt, dat
in één adem om flinke loonsverhogingen en een krachtige
groei van de gemeenschapsvoorzieningen roept.
Dit kan in onbeperkte mate niet tegelijk.
Het overige inkomen kan aan die collectieve sector naar
verhouding — dit zien wij in de cijfers door de jaren heen —
minder en minder bijdragen. Het rendement van geïnvesteerd
vermogen, dat sinds 1955 al is gehalveerd, loopt snel verder
terug.
Samen met de sterke overheveling van primaire inkomens
via de sociale verzekeringen en via de bijstandsverlening,
brengt die verschuiving tussen de primaire inkomens onderling
de Minister van Financiën nog langs een heel andere weg in de
nesten, want die verschuivingen verklaren immers hoogst
waarschijnlijk de daling van de progressiefactor.
Die daling maakt het niet alleen bijzonder moeilijk, voor mij
althans, de hoop te handhaven dat extra salarisstijgingen bij de
overheid als het ware geruisloos uit extra belastingontvangsten
kunnen worden bestreden, a! is dit dan ook nominale ruimte ik sluit mij overigens ter wille van de tijd bij de opmerkingen
van de heer Notenboom aan in dit opzicht - maar die daling
zal ook, als zij blijvend is, de jaarlijkse gemiddelde ruimte
voor de stijging van de overheidsuitgaven, zonder Verhoging
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Joekes
van belastingtarieven, ik denk dus aan de huidige 6 pet.-norm,
kleiner dan 6 pet. maken.
Ik ben hiermee op de begroting zelf gekomen, het rode
boekje van voorzitter Nelissen.
Terecht is het hoofdthema dit jaar beperking van de uitgavenstijging. Mijn fractievoorzitter heeft al uiteengezet, waarom
wij positief tegenover die beperking staan. Zijn dank voor het
uitvoerige antwoord op onze vraag 37 is ook de mijne. Er
blijven echter nog vragen.
Immers, hoe groot het totale bedrag is, dat dit kabinet heeft
„omgebogen", is mij nog niet helemaal duidelijk. De vorige
Minister van Financiën had in maart al voorgesteld de krapste
raming van ongewijzigd beleid - ik ga op de verdere cijfers
maar niet in detail in; daartoe is de laatste lust die mij nog had
kunnen bekruipen opgedroogd door een vorige rede vanmiddag - voor 1972 met 700 min. te beknotten. (Streefcijfernota.) De werkgroep-Nelissen groef daar nog eens 200 min.
dieper onder; het kabinet-Biesheuvel, blijkens de stukken, nog
eens 200 min., samen 1,1 mld.
Hoe moet ik nu in dit verband de voorlopige begrotingen
van de departementen plaatsen, die blijkens antwoord 37 de
streefcijfers met ruim 3 mld. overtroffen? Misschien een 3,25
mld. Moet ik die nu salderen met de 400 min. aan nadere bezuinigingen sinds de streefcijfers, zodat er een stijging van
ruim 2,8 mld. overblijft? Ik hoor daarop graag het antwoord.
Als het cijfer in die orde van grootte ligt, dan moet ik toch
vaststellen dat de uitgavenstijging volgend jaar per saldo ruim
twee an een half maal zo groot is als de daarachter liggende
bezuinigingen. Ik wacht het commentaar van de Minister met
belangstelling af. Ik weet, dat hij daarbij ook zeker op de nominale loon- en prijsontwikkeling zal moeten wijzen.
In ieder geval is het, ondanks het persen, knijpen en snijden,
niet mogelijk gebleken de stijging van de relevante uitgaven
binnen de gebruikelijke begrotingsruimte van 6 pet reële groei
plus niet-belastingmiddelen te houden. Immers, ook de niet-belastingmiddelen brengen daarvoor onvoldoende soelaas.
Eigenlijk is het, gezien antwoord 57, bijzonder vreemd, dat
de zo nadrukkelijke omarming van de profijtgedachte door dit
kabinet, in deze miljoenennota, praktisch geen invloed op de
stijging van de niet-belastingontvangsten blijkt te hebben,
zeker, als blijkens antwoord 59 de conjunctuurinvloeden per
saldo niet sterk worden geacht. Heeft de Minister daar een
verklaring voor?
De overschrijding die ik noemde bedraagt 395 min., waar
tegenover 315 min. aan tijdelijke dekking staat. Dit moet ik
toch niet opvatten als een wat verpakte manier om aan te
duiden, dat wij de tussenliggende 80 min. (die overigens wel
volledig gedekt zijn) als een blijvende overschrijding van de
norm moeten zien? Wij zouden daarmee namelijk, zacht gezegd. grote moeite hebben.
Ook het gekozen tijdelijke dekkingsmiddel voor de 315 min.
eenmalige overschrijding ligt ons zwaar op de maag.
Ik vraag de Minister: Is 1972, met zijn verder stijgende
loonkosten, zijn verder dalend rendement, zijn toch al inzakkende investeringen, het jaar om de belastingverlichting voor
investeringsgoederen, die tot het systeem van de b.t.w. behoort,
die al een keer is uitgesteld en waarop zeker een aantal concrete investeringsplannen gegrondvest is, nog eens uit te stellen?
De tegemoetkoming in de sfeer van de zelfstandigenaftrek,
die daar een klein beetje tegenover staat, heeft op zich zelf onze hartelijke instemming.
De Minister neemt onder die paraplu als tijdelijke overschrijding o.a. een post mee, waarvan ik mij graag laat uitleggen - want ik begrijp het nog niet - hoe deze als tijdelijk
kan worden beschouwd. De heer Notenboom heeft er al op gewezen. Ik doel op de 60 min. die voortvloeien uit de aanpassing, dit jaar, van het verplichtingenbedrag voor woningwedeningen. Ik kan dit moeilijk als tijdelijk zien.
Ik kom op de meest omstreden belastingmaatregel dit jaar,
namelijk de wiebeltax. De geachte afgevaardigde de heer Vondeling heeft zojuist gezegd: Er is zelden zo geknoeid met de
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belastingen op de Kneuterdijk. Misschien is er dus wel eens
eerder geknoeid
De heer Vondeling (P.v.d.A): Het was een ongelukkige
formulering.
Minister Nelissen: Dat ben ik met u eens!
De heer Joekes (V.V.D.): Er is dus zelfs een jaar of vier,
vijf geleden op de Kneuterdijk, volgens de heer Vondeling,
niet zo met- belastingen geknoeid als nu met de wiebeltax. Ik
laat dit geheel voor zijn rekening.
In aansluiting op hetgeen de voorzitter van mijn fractie
reeds over de wiebeltax heeft gezegd - en hierbij ook de
vragen van de heer Notenboom tot de mijne makend, al hoort
u mij niet spreken over het uitschuiven van de inflatiecorrectie
- nog een meer algemene opmerking over het gebruik van de
wiebeltax.
Ik acht het helaas niet uitgesloten, dat de Regering de algemene economische ontwikkeling in 1972 nog te gunstig
taxeert. Ik acht het mogelijk dat het nog slechter wordt dan de
macro-economische verkenning zegt.
Als inderdaad de conjuncturele aarzeling, die wordt voorspeld, in een echte teruggang doorschiet, dan zal van vele
kanten enorme aandrang op het kabinet worden uitgeoefend
om via extra uitgaven ten laste van de begroting de bedrijvigheid weer aan te wakkeren en de werkgelegenheid te verruimen. Daarvoor is een post van 50 min. in hoofdstuk XVIII
van de begroting opgenomen, maar sommigen zullen dit volstrekt onvoldoende vinden - men denke slechts aan wat in
1966/1967 is gebeurd - en er zullen extra uitgaven ten bedrage
van honderden miljoenen worden geëist.
Ik voorzie die mogelijkheid, mijnheer de Voorzitter. Ik hoop
niet, dat het gebeurt, dat spreekt vanzelf, maar als het gebeurt, zal de Minister van Financiën zich heel helder ervan bewust moeten zijn, dat er dan een algemene conjunctuurremmende maatregel in werking is: de wiebeltax, 5 pet wiebeltax.
Hij zal die maatregel, voor zover het aan ons ligt, niet zonder
meer in werking mogen laten indien een injectie van bedrijvigheid via de uitgavenkant van de begroting ook door het kabinet noodzakelijk zou worden geacht.
Wij willen de Minister graag helpen, die zaak scherp in het
oog te houden.
De wiebeltax kan van kwartaal tot kwartaal gewijzigd
worden. De eerste gelegenheid daarvoor tijdens het begrotingsjaar is dus 1 april. Het bedrijfsleven heeft ook enige tijd nodig
om een wijziging voor te bereiden.
Daarom vraag ik hierbij de toezegging dat de Minister in de
loop van februari — en vervolgens om de drie maanden — een
kort overzicht van de dan geldende conjuncturele vooruitzichten aan de Kamer doet toekomen.
Ik denk daarbij bijv. aan kerncijfers, met een korte toelichting en beoordeling. De gedachte van de heer Notenboom over
de publikatie van kwartaalcijfers over de uitvoering van de begroting lijkt mij ook zeer nuttig. Ik keer terug naar de tijdelijke overschrijding van de norm met 315 min. in 1972.
Wij zijn van oordeel — mijn fractievoorzitter heeft het al gezegd - dat die 315 min. eenmalige overschrijding in volgende
jaren binnen de structurele ruimte moeten worden ingehaald.
Ik zeg dat niet lichtvaardig. Wij weten, dat die opgave extra
zwaar zal zijn, omvat de 6 pct.-norm zelf zo duidelijk door de
feiten op de tocht is gezet.
Ik heb mij zelfs afgevraagd, of het voor 1972 wel verantwoord is, nog altijd van de progressiefactor 1,25 uit te gaan,
wanneer ik zie dat het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar
bijna 10 pet. onder die norm is gebleven.
Te meer, omdat ik ook mijn ernstige twijfels heb - vooral
gezien de verslechtering van het industriële klimaat in ons
land (psychologisch en meteorologisch) - of in de jaren '70
de reële grocinorm van 4,8 pet. gemiddeld nog te halen is.
Die prooi, mijnheer de Voorzitter, achten wij nog altijd onmisbaar - even een kleine zijsprong in antwoord op wat gisTWEEDE KAMER
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teren is gezegd — niet alleen voor de verdere welvaartsvergroting en -spreiding (ook internationaal), maar voor een deel
eveneens - hoe vreemd dat sommigen blijkbaar ook klinkt om de bestrijding van de vervuiling, die de welvaart nu meebrengt, te kunnen betalen. De heer Notenboom heeft daarover ook al in deze zin gesproken.
Wij geloven in groei — ik wil dat nadrukkelijk zeggen — ondanks de wanhoopsprofetieën van de P.S.P. - die zelf van
groei dan ook niet zo veel last heeft - de apocalyptische ontboezemingen van de heer Van Mierlo en de dagsluiting, gisteravond, van de heer De Gaay Fortman. Gelukkig zijn wij de
enigen niet. Ik citeer.
„Het is bijvoorbeeld gemakkelijk te zeggen, dat nieuwe
fabrieken niet meer het belangrijkste mogen zijn. Maar
welke gevolgen heeft dat allemaal voor de werkgelegenheid er voor het levenspeil?".
Dat was ik vanmorgen weer helemaal met „de Volkskrant"
eens. Die weet dan ook, wat er bij de mensen in Nederland
leeft.
Trouwens de heer Vondeling stelde zich zojuist veel positiever op ten opzichte van de groeigedachte dan enkele van
zijn mede-radikalen.
Omdat de groei van de structurele ruimte voor overheidsuitgaven beperkt zou kunnen worden - dit is niet de enige reden
- vinden wij het volstrekt noodzakelijk dat de krachtig ingezette ombuigingen ook na 1972 krachtig worden voortgezet.
Tot mijn genoegen, niet tot mijn verbazing, heeft de heer Notenboom zich zojuist, namens de fractie van de K.V.P., in
praktisch dezelfde bewoordingen uitgelaten. De eerste eis t.a.v.
de collectieve voorzieningen is niet dat zij uitgebreid, maar
beter gericht worden, en dat de lasten ervan beter worden verdeeld.
Ik sprak daarnet over de invloed van de volkshuishouding
op de begroting. Maar dat is een wisselwerking. De begroting
beïnvloedt ook de volkshuishouding. Het is onze mening dat
die invloed steeds sterker dreigt te worden een verstorende.
i.p.v. de steunende die zij behoort te zijn. Om dat standpunt
te staven, wil ik in dit stadium citeren uit het artikel van prof.
Goedhart in „Maatschappijbelangen":
„De netelige vraag moet worden gesteld of . . . de z.g.
6 pet. uitgavennorm uit een oogpunt van inflatoire druk
wellicht te hoog is gegrepen, althans zolang ook de verzekeringspremies een hoog stijgingstempo te zien geven.
(Hij bedoelt: samen met de belastingdruk). Ik ben geneigd (vervolgt Goedhart) deze vraag bevestigend te beantwoordeu, gelet op de ervaringen sinds het midden van
de jaren '60. De lange duur van de afwenteling op
„overig inkomen" en op het volume van de overheidsbestedingen wijst in de richting van een fundamentele onevenwichtigheid uit hoofde van het nagestreefde groeitempo in de collectieve sector. De „markt" is machtiger
dan de overheid.".
Ik heb daaraan niets toe te voegen.
Alleen al in het licht van wat ik zojuist naar voren heb gebracht, is de alternatieve begroting van de oppositie voor ons
volstrekt onaanvaardbaar. Die gaat om te beginnen immers
uit van een nog zwaardere belasting" en premiedruk dan de
begroting zelf.
Ik moet overigens bekennen, dat na de berg van maatschappijomwentelingen, waarop de heer Den Uyl ons gisteren heeft
getracteerd, deze radicale beleidsombuigingen op mij een wat
muisachtige indruk maken.
Ik kom aan een uitvoerige bespreking van de zogenaamde
alternatieve begroting, in deze termijn althans, niet meer toe,
maar ik wil loch nog drie hoofdpunten noemen, die de voorstellen van de drie partijen voor ons niet aantrekkelijk, respectievelijk niet aanvaardbaar maken.
Het eerste is de vermindering van de defensie-uitgaven met
per saldo 190 min. Ik zie nu helemaal af van de onwenselijkZitting 1971-1972
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heid op zichzelf om dat te doen. Ik zie ook af van beleids- en
procedure-overwegingen (ik denk aan de Staatscommissie). Ik
stel alleen, dat de betrokken specialisten in mijn fractie het gewoon praktisch niet uitvoerbaar achten, de ingrijpende wijzigingen, die de toelichting aangeeft, zo snel te verwezenlijken,
dat in 1972 - daar gaat het om - de aangegeven besparingen
kunnen worden bereikt.
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Mijnheer Joekes, om te voorkomen, dat u tegen windmolens vecht, wil ik erop wijzen, dat
de in de toelichting aangegeven besparingen op het defensieapparaat zich over een aantal jaren uitstrekken. De voor 1972
aangegeven bedragen vormen dat deel van de besparingen, die
in 1972 kunnen worden geëffectueerd. Uit de bewoordingen,
die u kiest, zou ik de indruk kunnen krijgen, dat uw deskundigen denken, dat die daarin aangegeven besparingen alle ten
volle in 1972 hun beslag zullen krijgen. Zij zijn een aanloop
van wat in volgende jaren doorloopt.
De heer Joekes (V.V.D.): Als mijn collega's en ik die gedachte hadden, dan hoeven wij ons dat onszelf niet te verwijten, want dat wordt dan op geen enkele wijze in de toelichting gesuggereerd. Als deze bezuinigingen nog maar een aanzetje vormen, interesseert het mij, wat er verder nog achter zit.
Het is natuurlijk heel aantrekkelijk te zeggen, dat het maar om
190 min. gaat. maar aan welk totaalbedrag denkt de geachte
afgevaardigde dan?
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ik kan de heer Joekes meteen
bijlichten. Ik kan hem verwijzen naar de nota van de inspectie
der rijksfinanciën, waarin de verdere beleidsombuigingen
staan, die in grote trekken overeenkomen met wat al eerder
in de motie-Wierda is voorgesteld en die ook een belangrijk
element vormen in de door ons voorgestelde besparingen op
het defensieapparaat in de tegenbegroting. Daarin kunt u ze
uitgesplitst vinden. Zeer ter lezing aanbevolen.
De heer Joekes (V.V.D.): Ik heb ze gelezen, zoals u weet
en daar heb ik veel aan, maar de Kamer heeft er zo weinig
aan, want die zal er niet onmiddellijk een totaalbedrag aan
kunnen verbinden. Ik wil zo graag horen om welk totaalbedrag
het gaat. waarvan die 190 min. een eerste aanzet is.
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Mijnheer Joekes, u krijgt dus
het bedrag voor 1972 netto aangegeven. Ik heb aangekondigd,
dat de Kamer bij de behandeling van de defensiebegroting van
ons een uitgesplitst voorstel voor beleidsombuigingen over een
reeks van jaren ten aanzien van het defensieapparaat tegemoet
kan zien. Ik meen, dat wij de Kamer daarmee zeer snel bedienen.
De heer Joekes (V.V.D.): Ik hoop, dat het even snel gebeurt als een aantal jaren geleden.
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ik begrijp, dat u daarmee dat
argument van u laat vallen.
De heer Joekes (V.V.D.): Ik Iaat het ten aanzien van de
defensie na deze nadere, nog niet eerder gegeven toelichting...
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ja, ja, uitstekend!
De heer Joekes (V.V.D.): . . . voorlopig vallen.
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Er komen nog replieken,
mijnheer Joekes. U mag zich getroost weten.
De heer Joekes (V.V.D.): Dank u. Ik houd het argument
wel staande, tenzij er ook weer een nadere toelichting op
komt, met betrekking tot de nog verdere bezuinigingen, hier
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aangekondigd, op Verkeer en Waterstaat, boven de honderden
miljoenen door beleidsombuigingen van het kabinet.
Mijn tweede bezwaar betreft de verhoging van de vermogensbelasting met nog eens een punt. De geachte afgevaardigde de heer Vondeling en ik hebben daarover op de avond
van Prinsjesdag al voor een ander forum van gedachten gewisseld.
Ik handhaafde mijn toen ingenomen standpunt volledig; de
V.VJ). vindt het onverantwoord en onjuist de Nederlandse
vermogens, die voor een belangrijk deel zijn vastgelegd ais
werkkapitaal in het midden- en kleinbedrijf - ook in de landbouw - in deze tijd nog zwaarder te belasten.
In de derde plaats vind ik het een kromme redenering om in
één adem te zeggen, dat de wiebeltax niet behoort te worden
verhoogd en dat daarvoor ruimte ontstaat om het tarief van de
vennootschapsbelasting wel te verhogen.
Tot besluit nog enkele vragen en opmerkingen over de uitvoering van de begroting voor 1971.
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): U kondigt al vast drie hoofdbezwaren aan. Wij hebben, nadat wij van deze hoofdbezwaren
kennis hebben genomen, de indruk dat u akkoord gaat met de
hoofdlijnen van ons voorstel.
De heer Joekes (V.V.D.): Ach, mijnheer de Voorzitter, je
kan een muis nu eenmaal maar kleine pootjes uittrekken.
De heer De Jong: Mijnheer de Voorzitter! . . .
De heer Joekes (V.V.D.): De dierenbescherming!
De heer De Jong: Uw fractievoorzitter heeft mij gisteren gevraagd om geduld te willen hebben. Het ging om uw verklaring van de wiebeltax, althans de manipulaties, die ermede
worden uitgehaald. Ik wil graag van u een verklaring hebben,
hoe u kunt goedpraten, dat de besparing op rijksuitgaven, die
in de wet is gesteld op 1/5 van de opbrengst van de verhoging,
in dit geval tot 90 min. is teruggebracht in plaats van de oorspronkelijke 200 min., die het zou moeten zijn. Hoe kan de geachte afgevaardigde dit goedpraten?
De heer Joekes (V.V.D.): Het is helemaal geen kwestie van
goedpraten. De heer Wiegel heeft gisteren heel duidelijk gezegd, dat het eigenlijk niet in de haak was. Woorden van die
strekking heeft hij, naar ik meen, gebruikt. Ik merk, dat hij mij
instemmend toeknikt. Wij zouden daar deze keer genoegen
mee nemen. Het is, gelet op de nu geldende voorwaarden, ook
niet in de haak. Bij de behandeling van de wetswijziging inzake
de wiebeltax kan ook de geachte afgevaardigde daarover nader
zijn licht laten schijnen.
De heer De Jong: In het begin van uw betoog stelde u, dat
er op dit moment een gebrek is aan conjunctuur-beheersende
instrumenten. Dit instrument bij uitstek wordt nu ontkracht.
Hoe kunt u dat nu rijmen?
De heer Joekes (V.V.D.): Nou, het gaat toch wel te ver, te
spreken over „ontkracht". Het gaat om een maatregel, die in
totaal een aantal honderden miljoenen oplevert. Als men dan
enige tientallen miljoenen onder het voorgeschreven niveau
blijft, dan is de gebezigde uitdrukking in haar strekking misschien wel juist, maar toch wel sterk overdreven.
Tot besluit, mijnheer de Voorzitter, wil ik nog enkele vragen
stellen en opmerkingen maken over de uitvoering van de begroting voor 1971.
Ik verwijs naar tabel 3-2 op blz. 22 van de miljoenennota.
Het gaat allereerst over een post, die er niet opstaat. Is het
waar dat Nederland dit jaar nog betalingen uit Brussel te
wachten heeft van, naar mijn inlichtingen, tenminste 20
min.?
Wat de algemene salaris- en pensioenmaatregelen betreft,
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merk ik op, dat wij uit antwoord 26 weten, dat ongeveer 1/3
van het in de tabel vermelde bedrag, namelijk 315 min. van de
962 min., voortvloeit uit een voorschot per 1 juli van dit jaar
op de verwachte stijging van de overheidssalarissen.
Op welk moment is tot de betaling van dat voorschot besloten? Zal deze verschuiving in de tijd de overeenkomstige
uitgavenpost voor 1972 in die mate verlichten?
De heer Vondeling (P.v.d.A.): En voor 1973 verzwaren,
zoals de geachte afgevaardigde weet.
De heer Joekes (V.V.D.): Dat weet ik niet.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Dat blijkt uit het antwoord
op vragen.
De heer Joekes (V.V.D.): Nou, dat is dan bijzonder interessant. Maar ik spreek nu over de uitvoering van de begroting
1971. Daarvan heb ik dit geconstateerd. Ik behoef het niet te
herhalen, want het is de Minister wel duidelijk.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): U zegt dat voor 1972 het
100 min. lager zal zijn.
De heer Joekes (V.V.D.): 300 min.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Mijn antwoord daarop is dat
dit voor 1973 weer 100 min. hoger zal uitkomen. Dat betekent
dat de Minister voor 1972 structureel 100 min. te laag zit.
De heer Joekes (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wacht
ook met interesse het antwoord van de Minister van Financiën
af en niet alleen dat van de schaduwminister van onderwijs.
In de derde plaats: In hoeverre heeft de uitgavenpost van
150 min. (instelling Bezitsvormingsfonds) enige reële betekenis voor het uitgavenpeil 1971? Zullen uit die post dit jaar
meer dan enkele miljoenen guldens worden uitgekeerd?
Ten vierde: Artikel 24 van de Comptabiliteitswet. Is de Minister het met mij eens, dat zijn voorganger de overboekingen
uit hoofde van de toepassing van dit artikel op de lopende begroting, althans in de afgelopen drie jaren, steeds als het ware
systematisch heeft overschat en dat zij op dit ogenblik van het
jaar een somberder beeld geven dan ten slotte uit de rekening
zal blijken en wel met bedragen, die in de afgelopen drie jaar
varieerden van ruim 350 min. tot bijna 600 min. per jaar?
Ik kom nu aan de belangrijkste post, zij het niet de grootste:
De 561 min. aan overschrijding van relevante uitgaven plus
het bedrag van 11 min. aan tegenvallende ontvangsten, waar
de hele nota om draait.
Want die voorjaarsnota's hebben een heel duidelijk omschreven functie. Die nota's komen er niet omdat de heer Vondeling daarom vraagt, maar omdat wij ieder jaar zo'n nota
hebben. Zij dienen in het kader van de stringente begrotingspolitiek om het kabinet en de Kamer tijdig te laten zien, waar
de zaak dreigt scheef te lopen, opdat relevante overschrijdingen elders kunnen worden gecompenseerd.
Dat is in 1969 zo geweest, dat is in 1970 zo geweest en dat
hoort naar onze mening ook in 1971 zo te zijn.
Mijn fractievoorzitter heeft er al op gewezen, dat zowel het
vorige kabinet als het huidige de stringente begrotingspolitiek
uitdrukkelijk in hun vaandel hadden geschreven. De heer Vondeling heeft daar ook nog eens aan herinnerd.
Ik kan mij zelfs niet voorstellen, dat over de uitgavenverhogingen-1971, die vaststonden op het moment dat het vorige
kabinet de zaken overdroeg - en toen ging het blijkens antwoord 25 nog niet om 561 min., maar om 310 min. - niet al
tevens compensatiebesprekingen tussen Financiën en de desbetreffende departementen met Onderwijs als grootste overschrijder voorop waren aangeknoopt.
De Minister van Financiën zal ons ook daarover straks
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zeker nader willen inlichten, maar of het dit voorjaar al of niet
is gebeurd, vind ik van ondergeschikt belang.
Gezien het feit, dat er in 1971 niet één dag is geweest
zonder een kabinet, dat de compensatieregel uitdrukkelijk tot
onderdeel van zijn beleid had gemaakt, met instemming van de
meerderheid van deze Kamer, is het voor ons duidelijk, dat de
genoemde 572 min. alsnog dienen te worden gecompenseerd;
1,3 cent voor elke in de totale begroting uitgegeven gulden.
Wij volgen daarmee de lijn, die wij sinds 1969 steeds uitdrukkelijk in deze Kamer hebben aanbevolen, die twee kabinetten zelf hebben uitgezet, die geheel aansluit bij wat in punt
9b van het regeerakkoord staat en waartoe de algemene economische toestand nog steeds aanleiding geeft.
• Mijnheer de Voorzitter! Ik besef heel goed, dat wij het dit
kabinet niet gemakkelijk maken, maar het zijn de financiële
omstandigheden die ons daartoe dwingen. Ik ben ervan overtuigd, dat ook deze bewindslieden taai en bekwaam genoeg
zijn om daar tegen te kunnen. Hun financiële beleid in de komende vier jaar - want ook financieel beleid is kabinetsbeleid
- zien wij met vertrouwen tegemoet.
De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter!
De miljoenennota 1972 wordt terecht gekenmerkt door ernstige zorgen over de ecnomische situatie van ons land, een situatie die typerend is door enerzijds een voortgaande en versnelde
kosten- en prijsinflatie, begeleid door een hardnekkige overbesteding, en anderzijds door de ontoereikendheid van het ons
thans ter beschikking staande conjunctuurpolitieke instrumentarium.
Allereerst een paar korte opmerkingen over de inflatoire situatie, waarin opvallen een afnemende produktiegroei, die in
1972 volgens de Macro-Economische Verkenningen zelfs onder
de trend komt te liggen en een verminderde overspanning van
de arbeidsmarkt aan de ene kant, doch aan de andere zijde
een onverzwakte loon- en prijsinflatie, gepaard gaande met
een forse overbesteding. Hieraan kunnen dan verder nog toegevoegd worden de nadelige gevolgen van de huidige internationale monetaire en handelspolitieke moeilijkheden.
Zowel in de miljoenennota als in de Macro-Economische
Verkenningen wordt terecht het structurele karakter van onze
huidige economische moeilijkheden onderstreept. Zowel de
omvang van de loon- en prijsstijgingen als de hardnekkigheid
en de grootte van de tekorten op de lopende rekening laten
duidelijk zien voor welk soort problemen wij vandaag staan.
Dit brengt mij vanzelfsprekend op het tweede kenmerk van
onze economische situatie: de ontoereikendheid van onze conjunctuurpolitieke instrumenten om deze ontwikkeling enigszins
in de hand te houden.
Die instrumenten zijn ontoereikend in de eerste plaats,
omdat de vraagstukken niet meer alleen nationaal kunnen
worden opgelost. Dat geeft dus zeker voor een open economie
als de onze de noodzaak van internationale coördinatie van het
anti-inflatiebeleid.
De huidige internationale monetaire en handelspolitieke
moeilijkheden onderstrepen die noodzaak, maar laten aan de
andere kant duidelijk zien hoe ver wij nog van die coördinatie
verwijderd zijn. Die moeilijkheden, internationaal, handelspolitiek en monetair, zijn niet duurzaam op te lossen met bijvoorbeeld alleen te kijken naar een nieuw systeem voor de vaststelling of voor de ontwikkeling van wisselkoersen. Men dient ook
te streven naar coördinatie van economisch beleid om mede
daardoor te zorgen, dat de huidige moeilijkheden in de toekomst niet weer opduiken. In het verband van de E.E.G. zijn
de eerste stappen gezet op weg naar een Europese economische en monetaire unie. Het effect daarvan op de begrotingspolitiek is echter volstrekt onduidelijk. Met de uitbreiding van
de E.E.G. wordt de noodzaak tot coördinatie nog veel klemmender, terwijl dan ook de vraag naar een betere coördinatie
van beleid tussen de grote economische machten in de westerse wereld beantwoord zal moeten worden.
Zitting 1971-1972
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Van der Mei
Hoe dan ook, internationale coördinatie
vooronderstelt
echter het waar maken van eigen nationale verantwoordelijkheid. Dit brengt mij vervolgens op de instrumenten zélf.
In verband met de loon- en prijspolitiek, stellen de MacroEconomische Verkenningen terecht, dat op het gebied van de
loon- en prijsinflatie de mogelijkheden tot bestrijding beperkt
zijn, tenzij het bedrijfsleven op basis van vrijwilligheid zou
meewerken aan een matiging. De bereidheid is wel aanwezig,
ofschoon zal moeten blijken, welke concrete resultaten eruit
zullen komen. Een matiging in de loon- en prijsontwikkeling is
van groot belang. Zij is des te meer van belang, indien een ombuiging van het tempo van loon- en prijsstijgingen zou kunnen
worden bereikt.
Het volgende instrument van de monetaire politiek is - zoals
het in één van de stukken staat - slechts een beperkte en onzekere bijdrage te krijgen in de strijd tegen de overbesteding.
Dat men van de begrotingspolitiek de effectiviteit niet moet
overschatten is duidelijk, wanneer men de geraamde impulsen
van de rijksbegroting achteraf gaat vergelijken met de gerealiseerde impulsen. Achteraf blijkt de realisatie dan altijd hoger
uit te vallen dan de raming.
In de huidige omstandigheden komt daar nog bij, dat de
kosten- en prijsinflatie de effectiviteit van de begrotingspolitiek
hoe langer hoe meer gaat verlammen en dat juist in een situatie, dat de overheid haar greep in de loon- en prijsontwikkeling heeft teruggebracht tot het creëren van een goede overlegsfeer met het bedrijfsleven. Op het bedrijfsleven drukt nu in
volle zwaarte de primaire verantwoordelijkheid voor de loonen prijsontwikkeling. De gevolgen van die loon- en prijsontwikkeling werken in de rijksbegroting door en verminderen
haar effectiviteit als conjunctuurpolitiek instrument.
Bekijk ik de begroting op dit moment ook even van de
structurele kant, dan is daarvoor tekenend de onverbloemde
formulering van de M.E.V., dat de scherpe consequenties van
de loon- en prijsinflatie voor het overheidsbudget zijn: aan de
uitgavenzijde een sterke afremming van de volumebeweging,
aan de middelenzijde bij gelijkblijvende tarieven betrekkelijk
geringe opbrengsten.
Het is dus niet alleen dat de conjunctuurpolitieke effectiviteit
van de begroting door de loon- en prijsinflatie vermindert, ook
de mogelijkheid voor bij voorbeeld het aanpakken van nieuwe,
urgent geachte activiteiten vermindert erdoor. Beide aspecten
maken, dat de huidige primaire verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven voor de loon- en prijsontwikkeling zeer zwaar is,
ook door deze verstrekkende gevolgen voor de begrotinaspolitiek.
Vervolgens op de begrotingspolitiek verder ingaande, zou ik
eerst een aantal opmerkingen willen maken over de impuls die
van de rijksbegroting uitgaat.
Men kan stellen, op basis van de Macro-Economische Verkenningen, dat zo er ooit behoefte ir. aan een remmende werking van de begroting, dit in de huidige omstandigheden het
geval is nu de inflatie ons van alle kanten overspoelt. In deze
situatie wordt echter de netto impuls geraamd op 6.3 pet. Gesteld tegenover een trendmatige groei van het nationaal inkomen van 4,8 pet. is het toch moeilijk vol te houden, dat deze
begroting een remmende invloed zal uitoefenen in het inflatoire proces. Van een anticyclisch beleid is mijns inziens dan
ook geen sprake meer. De miljoenennota is trouwens zelf ook
voorzichtig in haar formuleringen, vergeleken met nota's uit
voorgaande jaren. Zo wordt gesteld, dat de ontwerpbegroting
1972 een bijdrage levert tot even wichtsherstel. Er wordt niet
gesproken van een voldoende of aanvaardbare bijdrage, anders
nogal geliefde termen. Verder wijst de nota ons nadrukkelijk
op het ervaringsfeit, dat zich bij de realisatie afwijkingen
kunnen voordoen. Van betekenis is inderdaad hoe de realisatie
van de begroting zal zijn. Daarbij speelt hei kennelijk onvermijdelijke punt van de salarisstijging een rol, waarbij de gerealiseerde uitgaven kennelijk altijd hoger moeten uitvallen dan de
geraamde. Verder geeft de miljoenennota zelf reeds aan welke
moeilijkheden men ondervindt met de toepassing van het zogeTWEEDE KAMER
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naamde stringente begrotingsbeleid, één van de belangrijkste
middelen om de uitgavenontwikkeling in de buurt van de ramingen te houden.
Al met al ben ik er nog niet van overtuigd, dat deze begroting een werkelijke bijdrage tot evenwichtsherstel zal geven
waarbij ik bepaald niet zou willen stellen, dat dit herstel van
evenwicht in 1972 ai bereikt zou kunnen of moeten zijn.
Gaarne zou ik dus van de Minister een nadere toelichting op
dit punt vernemen.
Een volgend punt, waarbij de invloed van de begroting op
de conjuncturele ontwikkeling een rol speelt, betreft de financiering van het begrotingstekort.
Het begrotingstekort geeft twee hoofdproblemen: 1) het financieringsprobleem als zodanig; 2) het probleem dat het
structureel te groot is. Geen van beide problemen is nieuw.
Wel zijn ze beide bijzonder actueel.
Wat het financieringsprobleem betreft, wil ik allereerst een
vraag stellen. Het begrotingstekort van f 3,1 mld. wordt door
de versnelde inningsoperatie teruggebracht tot een te financieren budgettair kastekort van f 2.9 mld. Mijn vraag: zijn met
deze versnelde inningsoperatie alle versnelde inningsmogelijkheden uitgeput?
Een andere vraag betreft het beroep op de open kapitaalmarkt van f 500 min. Met de ons bekende terminologie wordt
dit omschreven als een aanvaardbare oplossing. Wij zien
echter, dat in het komende jaar de nationale besparingen in
percenten van het nationaal inkomen dalen. Daarbij komt, dat
door maatregelen om de toevloed van buitenlands kapitaal wat
in te dammen, ook een verkrappende werking op de kapitaalmarkt uitgaat. Tegen die achtergrond van beide factoren zou
ik de Minister willen vragen nader toe te lichten, dat zijn beroep op de open kapitaalmarkt ;ds aanvaardbaar kan worden
gezien.
De financiering van het budgettair kastekort moet gebeuren,
zoals bekend, uit de voorinschrijfrekening, de wiebeltaxoperatie en een beroep van f 500 min. op de open kapitaalmarkt.
Op deze wijze zou inflatoire financiering kunnen worden voorkomen. Op zich is dit een heel belangrijke zaak. Hierbij zou ik
wel willen aantekenen - en dan kom ik op een ander probleem - dat financiering met een deel van de wiebeltaxopbrengt inflatoire financiering in de traditionele zin vervangt, maar er in wezen in de huidige overspannen economie
mijns inziens niet zo heel erg veel van verschilt.
Beter geformuleerd: In de huidige overspannen economie
heeft men ter gedeeltelijke oplossing van het financicringsprobleem in de keuze tussen inflatoire financiering en financiering
door middel van een gedeelte van de wiebeltaxopbrengst het
minste kwaad gekozen.
Een andere moeilijkheid van de wiebeltax is, dat zij naar
haar aard een tijdelijk karakter moet dragen en mijns inziens
niet primair bedoeld is om financieringsproblemen op te
lossen. Valt die opbrengst in 1973 weg dan zal bij de huidige
omvang van het begrotingstekort in het gunstigste geval een financieringsprobleem ontstaan. Met andere woorden: De financiering met behulp van de wiebeltaxopbrengst verschuift het
wezenlijke probleem naar een komend jaar. Ik meen, dat het
goed is. ook dit te constateren.
Dit brengt mij dan vanzelf bij het tweede hoofdprobleem:
het structureel te grote begrotingstekort. Over twee aspecten
daarvan wil ik iets zeggen.
Het tekort is structureel te groot, d.w.z. het past niet in de
ontwikkeling van de besparingen en investeringen in de overige
sectoren van onze economie. Dat betekent dus, dat ergens anders in onze overspannen economie inflatoire financiering
plaats zal kunnen vinden.
Met een te groot structureel begrotingstekort zitten we al
jaren. Dat is reeds het geval op basis van de grootte van de
factoren - ik denk met name aan de trendmatige groei van het
nationaal inkomen, de progressiefactor en aan het basisjaar
van de belastingopbrengsten - die aan de huidige berekening
van de structurele ruimte ten grondslag liggen. Reeds jaren
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zijn we bezig, de omvang van dat structurele begrotingstekort
terug te brengen; een moeilijke opgave, die thans nog verder
verzwaard wordt door extra complicaties.
Daarmee kom ik dan op het tweede aspect, namelijk dat de
structurele gegevens voor de berekening van de ruimte een
verandering ondergaan. Voor de progressiefactor lijkt dat
zeker, voor de trendmatige groei van het nationaal inkomen is
het nog de vraag, of de geraamde verminderde feitelijke groei
in 1972 een aanwijzing vormt, dat we structureel naar een
lager groeipeil toegaan. Hoe dan ook, duidelijk is, dat de
ruimte geringer is dan die, waarvan we tot nu toe uitgingen.
Dit heeft tot gevolg, dat zo v/el de dekking als de uitgavenontwikkeling een voorwerp van, om in onderwijstermen te spreken, aanhoudende zorg moet worden, waarmee het kabinet
zich in de komende jaren intensief zal moeten bezighouden.
En niet alleen het kabinet; dat geef ik volmondig toe. Ter oplossing van dit vraagstuk zal een combinatie gevonden moeten
worden van een verhoogde dekking, een voortgaande kritische bezinning op de uitgavenontwikkeling in het kader van
de meerjarenraming en een mogelijk verder op een maatschappelijk verantwoorde wijze toepassen van hex profijtbeginsel.
Het al jaren bekende vraagstuk van het verminderen van
het structurele begrotingstekort krijgt er op deze wijze nog een
extra moeilijk accent bij. Maar, ook al zouden we op zeker
ogenblik een juist structureel begrotingstekort hebben, dan nog
zijn we niet uit de problemen. Deze constatering is niet bedoeld om voor elke oplossing een nieuw probleem te scheppen.
Hierop wordt gewezen door de Centrale Economische Commissie in het ambtelijk advies van 23 april 1971 jl. Deze commissie stelt: bij een strikte toepassing van het structurele beleid
veronderstelt een gelijkblijvend begrotingstekort, dat bij gelijke mutaties aan ontvangsten- en uitgavenzijde het besparingsoverschot van de andere sectoren ongemoeid wordt gelaten. Dat is nu juist de vraag. Zij vreest, dat bij nog verdere
stijging van de belastingdruk dit niet meer het geval zal zijn en
dat de besparingen in de andere sectoren daardoor zullen
worden aangetast. En dat vormt dan helaas een extra verzwaring van de problematiek. Graag zou ik zien, dat de Minister
in zijn antwoord op deze problemen nog wat nader ingaat dan
in de miljoenennota al gebeurt.
Zojuist stelde ik de vraag of de feitelijke terugval in economische groei, die voor 1972 verwacht wordt, gezien moet
worden als een aanwijzing, dat de trendmatige groei van ons
nationaal inkomen geringer gaat worden, m.a.w. de vraag, of
we hier te maken hebben met een structureel verschijnsel. Het
gemakkelijkste is om te zeggen, dat de ervaring nog onvoldoende is om die conclusie te kunnen trekken. Anderzijds
echter is het wel duidelijk, dat de doelstelling van een zo hoog
mogelijke economische groei hoe langer hoe meer op gespannen voet komt te staan met andere doelstellingen, zoals bij
voorbeeld de doelstelling van de leefbaarheid. Dit alles zou
kunnen betekenen, dat we genoegen moeten nemen met een lagere groei. Indien wij dan anderzijds ons peil van collectieve
voorzieningen toch sterk willen verhogen, geeft dat bij de huidige hoogte van de marginale belastingdruk enorme problemen. Het is ook tegen de achtergrond van die problematiek,
dat ik de Minister zou willen vragen of we met die geraamde
achteruitgang in 1972 met een gedeeltelijk structureel verschijnsel te maken hebben.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans tot de uitgavenontwikkeling. Hierbij vallen twee hoofdaspecten te onderscheiden,
namelijk de uitgavenontwikkeling in 1972 en de mogelijkheden
van uitgavenontwikkeling in de toekomst. Wij weten, dat in
1972 de norm van 6 pet. wordt overschreden. Wij zijn met het
kabinet van mening, dat, ondanks het feit, dat men daarvoor
begrip kan opbrengen, dit toch een tijdelijke zaak behoort te
zijn. Van meer dan normale betekenis is het dus, dat het in
1972 gelukken zal, met de totale uitgavenstijging niet boven
het geraamde peil uit te komen. Een stringent begrotingsbeleid
is een onmisbaar instrument in dezen.
TWEEDE KAMER
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Mijnheer de Voorzitter! Ook dit wordt echter weer bemoeilijkt, omdat de overheidsuitgaven een geringere flexibiliteit
vertonen dan in het verleden het geval was. Als extra moeilijkheid komt er dan nog eens een keer bij, dat. indien de uitgaven
in verband met de algemene salarismaatregelen hoger uitvallen dan geraamd was, dit aparte problemen schept, waarbij
overwegingen met betrekking tot additionele dekking en verschuivingen in het uitgavenpatroon een rol zullen spelen.
Mijnheer de Voorzitter! Al met al ben ik het met de Minister eens, die in forse taal schrijft, dat „tot het uiterste gestreefd moet worden door passende maatregelen begrotingsoverschrijdingen te voorkomen". Dit is op zich zelf altijd reeds
nodig, maar het is nu des te noodzakelijker als ik kijk naar de
mogelijkheden voor uitgavenontwikkeling in een wat verder
verwijderde toekomst. Daarbij komt dan weer naar voren de
omvang van de structurele begrotingsruimte. De ruimte voor
relevante uitgavenstijging zal, a!s die ruimte kleiner blijkt dan
waarvan men op grond van de betreffende gegevens tot nu toe
uitging, met minder dan 6 pet. in de toekomst toenemen, tenzij
de bereidheid bestaat een steeds verdergaande extra lastenverzwaring te accepteren.
Mijnheer de Voorzitter! Gezien de hoogte van de marginale
belastingdruk - men moet hierbij in één adem de marginale
premiedruk noemen - ben ik er nog niet zo zeker van, dat die
bereidheid aanwezig zal zijn. Het afwentelingsverschijnsel in
het recente verleden toont ons namelijk, hoe bijzonder moeilijk
het is, datgene, wat wij in de particuliere sector wensen en wat
wij in de collectieve sector eisen, op een verantwoorde wijze
met elkaar in overeenstemming te brengen.. Dit is naar mijn
mening het onderliggende probleem, waarmee wij, ook in de
nabije toekomst, steeds meer krijgen te maken. Als wij bovendien daarbij nog rekenen, dat op die ruimte, die relatief gezien
kleiner wordt, ook door fiscale maatregelen — wij juichen deze
op zichzelf toe — beslag zal worden gelegd, dan is naar mijn
mening de problematiek — het zij in alle bescheidenheid gezegd
- voor ons uitgestald in haar volle omvang.
Mijnheer de Voorzitter! Dit levert dekkingsproblemen, die
nog weer een apart karakter krijgen en nu kom ik weer op die
algemene salarismaatregelen terug. Indien blijkt, dat die niet
meer kunnen worden gefinancierd uit de proportionele nominale ruimte, zal ook daarvoor op een structurele wijze dekking
moeten worden gezocht. Dan komt uiteindelijk de vraag naar
voren of wij die 6 pct.-norm wel kunnen handhaven. Ik moet
eerlijk zeggen, dat ik daarin toch wel een zwaar hoofd heb en
ik verwacht dan ook, dat de Minister aan dit punt aandacht
zal schenken.
Mijnheer de Voorzitter! In het kader van de moeilijke situatie met betrekking tot de uitgavenontwikkeling is de beleidsombuiging van groot belang. De beleidsombuigingen, aldus de
miljoenennota, zijn vrijwel geheel in de begroting voor 1972
geëffectueerd. Ik wil de Minister vragen, of dit met betrekking
tot het profijtbeginsel betekent, dat met de tot nu toe bereikte
toepassing van dat beginsel zal worden volstaan. Ik vraag dit
ook, omdat ik mij kan voorstellen, dat, om tot een maatschappelijk verantwoorde toepassing van het profijtbeginsel te
komen, meer tijd nodig is dan dit kabinet voor de begrotingsvoorbereiding ter beschikking had. Verder is met het oog op
het aanvatten van nieuwe taken van enorm belang, dat ten
aanzien van bestaande uitgaven een zeer kritisch beleid wordt
gevoerd. Verleden jaar heb ik een deskundige als dr. Koopmans geciteerd, die in een bijzonder lezenswaardig artikel
aangaf, dat er op het punt van het zgn. uitkappen van dor hout
bij de overheidsuitgaven nauwelijks iets gebeurt. En toch zal
daar meer moeten gebeuren, wil men het nut van een voorlopig voortgaande stijging van de belastingdruk aan ons volk
duidelijk kunnen maken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot mijn slotconclusie ten
aanzien van deze begroting. Bij het bestuderen van de miljoenennota moet men constateren, dat verschillende problemen
als het ware vóór ons uit worden geschoven naar volgende
jaren. Ik denk aan de noodzakelijke vermindering van het
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structurele begrotingstekort en aan het opnieuw berekenen van
de ruimte voor uitgavenstijging. Dit kan ook moeilijk anders,
o.a. gezien de korte begrotingsvoorbereidingsperiode van dit
kabinet en andere oorzaken, die tot deze situatie hebben geleid. Daarbij komt, dat de begroting conjunctureel bezien geen
al te sterke indruk maakt en dat in een conjuncturele situatie,
waarin het streven naar herstel van evenwicht zeer hoge prioriteit heeft. Hieraan wil ik uiteraard toevoegen, dat herstel van
evenwicht in onze economie over de gehele linie natuurlijk ook
niet in één jaar verwacht mag worden. Maar afgezien daarvan
maakt de begrotingspolitiek als conjunctuurpolitiek instrument, v/at haar effectiviteit aangaat, een wat uitgeputte indruk.
Dit laatste geldt trouwens ook voor de andere instrumenten.
Daarbij komt, dat wij zonder internationale coördinatie van
beleid ook machtelozer zijn.
Noodzakelijk is dus;
a. dat men komt tot een betere internationale coördinatie
van beleid ter bestrijding van de inflatie en ter voorkoming
van de huidige moeilijkheden, die zonder die coördinatie alleen maar erger zullen worden;
b. dat men nationaal tot overeenstemming komt over het te
voeren beleid om uit die mengeling van structurele en conjuncturelc moeilijkheden te geraken. Op het bedrijfsleven rust
hierbij een bijzonder zware primaire verantwoordelijkheid voor
de loon- en prijsontwikkeling, te meer, omdat het zwaartepunt
van de inflatiebestrijding thans daar moet liggen. De mate,
waarin die verantwoordelijkheid waargemaakt wordt, bepaalt
mede de effectiviteit van de begrotingspolitiek, een begrotingspolitiek, die zowel conjunctureel als structureel een aantal
zwakke plekken heeft, die voor de toekomst een zware last op
dit kabinet leggen.
Mijnheer de Voorzitter! Zo de mij resterende spreektijd dit
toelaat, wil ik nog een enkele opmerking maken over de tegenbegroting. Ik wil vooraf stellen, dat ik voor de aanwezigheid
van de tegenbegroting veel waardering heb, maar dat aan de
andere kant het late tijdstip, waarop deze begroting is ingediend - dit is geen verwijt - het mij niet heeft mogelijk gemaakt haar in alle consequenties te bestuderen.
Op het eerste gezicht krijg ik de indruk dat vanuit het oogpunt van beïnvloeding van de totale bestedingen in onze economie niet zo heel veel verschil bestaat tussen de becrotine
van dit kabinet en de tegenbegroting. Men ziet slechts een
verschuiving van bestedingen van de particuliere naar de coIlectieve sector, waarbij de belastingdruk met 0,2 pet. stijgt. Dit
is in deze zeer gespannen economie een hachelijke onderneming. Deze verschuiving is slechts mogelijk, indien voldaan is
aan een zeer belangrijke vooronderstelling, waarop de tegenbegroting als het ware berust, nl. dat de stijging van het besteedbare inkomen in betekenende mate - wat dit dan ook precies
moge betekenen — achterblijft bij de stijsring van de produktiviteit. Dit is nogal wat, gezien het verleden. Het blijft in het
vage — en dit vind ik jammer - hoe men dit wenst te bereiken
en welke loonstijging men voor de realisering van zijn begroting verantwoord acht. Dat lijkt mij het grote punt van onzekerheid, waarop de tegenbegroting tot nu toe staat te wankelen.
Ik ben het met de heer Notenboom eens, dat in de tegenbegroting te weinig aandacht besteed is aan de werking van het
afwentelingsverschijnsel onder invloed van de uitwerking van
deze tegenbegroting, mocht het ooit zover komen, dat zij in
werking zou treden, een mogelijkheid, die ik overigens zeer gering acht.
De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! U kent
misschien dat puntdicht wel, waarin de optimist zich zelf
karakteriseert. Het gaat dan zo in de geest van:
„Een bed van rozen buiten kijf,
want doornen steken mij in 't lijf".
Dat paradoxale beeld zou best van toepassing kunnen zijn
op de economische situatie van vandaag. Immers, de rozen
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van de hoogconjunctuur vergeten wij voor de doornen van de
hoogconjunctuur, die ons vandaag de dag zo prikken.
Ik ben van plan geweest, wat uitvoeriger stil te staan bij de
economische situatie. De sprekers, die mij voorafgingen,
hebben dat echter reeds in voldoende mate gedaan. Ik wil mij
daarom beperken tot twee, naar ik meen, wel essentiële onderdelen in het beeld, dat uit de Macro-Economische Verkenningen en de miljoenennota ons tegemoet treedt. Dat is in de
eerste plaats het element van de onzekerheid en dat wel in
tweeërlei opzicht, zowel intern - het betreft dan de vraag: hoe
gaat het met de conjunctuur op grond van de endogene, de interne krachten in ons land, hoe zit het met de investeringen;
dat is een element van onzekerheid - alsook wat betreft de internationale monetaire situatie. Wat dat laatste betreft, sluit ik
mij geheel aan bij hetgeen de heer Notenboom heeft gezegd,
met name zijn vraag die betrekking had op het systeem van de
speciale trekkingsrechten, het papiergoud. Het tweede essentiële element zie ik in de opgetreden verschuiving in het type
inflatie dat wij hebben. Was het in het verleden toch hoofdzakelijk een bestedingsinflatie, een overbesteding, het is de laatste jaren en zeker dit jaar voornamelijk een loon- en kosteninflatie of, als ik mijn eigen terminologie zou mogen gebruiken, een inkomensinflatie. Ik meen, dat dit een zeer belangrijk element is, omdat dit type inflatie juist zo moeilijk is
te bestrijden met de traditionele instrumenten die wij hebben in
de economie. Wat zijn het immers voor instrumenten? Het
eerste instrument is de Ioon- en prijspolitiek, die toch min of
meer in de ijskast is gezet. In dat verband zou ik graag met
vreugde te kennen geven, dat onze fractie heeft gehoord van
de nota over het mededingingsbeleid. Wij zien die nota met
veel plezier tegemoet. Het tweede instrument dat wij traditioneel hebben, is de monetaire politiek. In het verleden is die
nogal gefrustreerd door de kapitaalimporten. Een vraag van
onze fractie was: Is het obligatie-circuit misschien niet te laat
ingesteld? Op het ogenblik is het aldus, dat de monetaire politiek misschien wordt gefrustreerd door de monetaire financiering bij het Rijk of de gemeenten, maar veel fundamenteler is
de vraag: Kan de monetaire politiek inderdaad wel zo'n inkomensinflatie bestrijden? Ais ik dan ook een keer de heer Goedhart mag citeren, merk ik op. dat hij eens heeft gezegd:
„Kosteninflatie kan men met de monetaire politiek
alleen m a r bestrijden, als men het werkelijk op een crisis laat aanlopen, en dat is iets, dat onze fractie toch
zeker niet ambieert.".
Het derde instrument is de budgettaire politiek. Het zou
verleidelijk zijn, nu direct reeds de beoordeling van de miljoenennota in dit licht te zien in de meer engere zin van het
woord, maar ik meen, dat wij dan de Regering tekort zouden
• doen. Immers, naast de troonrede is de miljoenennota toch
steeds geweest een uitdrukking van het gehele politieke beleid,
dat de Regering van plan is te voeren. Ik wil dus ook eerst een
beoordeling van de miljoenennota geven in een wat ruimere
zin. Daarbij zou ik. naast de opmerkingen die mijn fractievoorzitter gisteren heeft gemaakt, een paar opmerkingen
willen maken over het uitgavenbeleid, de belastingvoorstellen
en daarna over de tegenbegroting. Over het uitgavenbeleid wil
ik het volgende zeggen. De beleidsombuigingen, waarvan wij
getuige zijn geweest, hebben laten zien, welk een moeizaam
proces dat is. Ik wil met name ook nog op het volgende element ervan wijzen. Politiek ligt het voor de hand om dan al te
gauw te grijpen naar het temporiseren of faseren van investeringen zowel - ik noem twee voorbeelden - op het gebied van
verkeer en waterstaat als op dat van onderwijs. Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb indertijd ter harte genomen wat een van de
leden van dit kabinet eens heeft geschreven in een preadvies
voor de Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, waarin hij
bijzonder duidelijk accentueerde het gevaar, als men een dergelijke temporisering wil prolongeren. Ik meen dat dit ook niet
op langere termijn zou kunnen. Des te meer is onze fractie
ervan overtuigd dat wij meer dan in het verleden moeten gaan
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naar een systematische analyse van de overheidsuitgaven zowel wat betreft haar zin als wat betreft de efficiency ervan.
Ondanks deze sombere geluiden is de Regering er toch nog
in geslaagd, op een aantal andere gebieden wat te doen aan
nieuwe taken. Dit verheugt onze fractie ten zeerste, mijnheer
de Voorzitter.
Over de belastingvoorstellen zou ik het volgende willen
zeggen. Ik wil er een paar elementen uitnemen; in grote lijnen
gaan wij met die belastingvoorstellen akkoord, maar op bepaalde onderdelen heeft onze fractie nog enkele vraagtekens
en het ligt voor de hand, dat ik juist die vraagtekens hier naar
voren zal brengen.
In de eerste plaats hebben wij ons als fractie afgevraagd, of
de lasten in de wegsector toch niet te zwaar zijn en of ook
roet name de verdeling van die lasten in die sector niet op een
andere manier tot stand gebracht zou kunnen worden. Wij
zouden ons kunnen voorstellen, dat de verhoging van het aantal opcenten op de motorrijtuigenbelasting wat minder zou
zijn en dat eventueel de auto-fictie van 15 naar 20 pet. door
de Regering eens zou kunnen worden overwogen. Wij denken
hierbij met name aan het beroepsgoederenvervoer en toch
ook aan die kleine stedelijke recreant, die de auto voor dat
doel toch wel hard nodig heeft.
In dit verband zou ik de Minister ook willen vragen, of de
Regering eens wil nadenken over die heffing op pleziervaartuigen - dat is door andere fracties ook al naar voren gebracht
— en misschien ook — ik zeg dat met nog meer voorzichtigheid —
over de eventuele uitvoerbaarheid van een heffing op een
tweede woning c.q. een tweede auto.
Daarnaast zijn er een aantal opmerkingen gemaakt, met
name ook door de heer Notenboom, over de harmonisatie van
de belastingvoorstellen in het kader van de E.E.G., de accijns
op frisdranken en mineraalwater, de tijdelijke fasering van de
afbouw van de omzetbelasting op investeringsgoederen, de positie van het beroepsgoederenvervoer. De Regering zou onze
fractie een groot plezier doen, als er eens een nota speciaal
over dit onderwerp gericht zou kunnen worden aan de Kamer.
Mijn voorlaatste opmerking over de belastingvoorstellen betreft de wiebeltax. Onze fractie meent, dat in dit verband drie
vragen relevant zijn.
In de eerste plaats stel ik deze vraag: is de verhoging van
de wiebeltax conjunctureel juist of niet? Onze fractie antwoordt hierop bevestigend in de zin, dat het juist is. Ik mag
daarbij nog de kanttekening maken, dat het beeld van een wat
verflauwende volumeconjunctuur, die uit de macro-economische verkenningen blijkt, voor een deel toch ook bepaald is juist
door deze matigingsvoorstellen van de Regering en dit moet
men daarbij, dacht ik, toch ook verdisconteren.
Mijn tweede vraag is, of de voorgenomen aanwending van
de opbrengsten van die wiebeltax wel juist is. Er is hier vanmiddag ook gesproken over een ontkrachting van de wiebeltax
en over een oneigenlijk gebruik van die opbrengsten. Ik heb
nog eens nagelezen, wat daarover is gezegd bij de behandeling
van verleden jaar. De heer Berger heeft gisteravond uit de
Handelingen geciteerd. Ik heb ook nog eens nagelezen, wat het
S.E.R.-advies daarover heeft geschreven. Ik zal het niet citeren: ik verwijs naar de laatste alinea op blz. 18 van het
S.E.R.-advies. Ik vind, dat de voorgenomen aanwending van
die opbrengsten in dit verband misschien wel bijzonder is,
maar toch zeker niet oneigenlijk en niet onjuist.
Mijn derde vraag — onze fractie stelt op dat punt nog wel
enige vraagtekens - is, of het juist is, dat die voorgenomen
temporisering in plaats van 200 min. maar 90 min. is. Dit
vraagteken wil ik voorlopig laten staan.
Mijn laatste vraag is: Is de verdeling van de lasten, zoals de
Regering zich die heeft voorgenomen, billijk? Ik dacht dat men
daarbij niet alleen moest kijken naar de verdeling van die
lasten, op zichzelf genomen, maar ook naar de verhoudingen,
zoals die op het ogenblik bestaan in onze volkshuishouding, en
ook — ik zeg dat met enige nadruk — op de mutaties, die in de
inkomens- en vermogensverhoudingen de laatste jaren opTWEEDE KAMER
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treden. Als ik dan kijk naar de antwoorden, die de Minister
heeft gegeven rr.et name op de schriftelijke vragen 109 en 93,
dan vindt onze fractie, dat deze lastenverdeling inderdaad
billijk is. Dit dus in afwijking van hetgeen ons is gepresenteerd, dezer dagen, in de tegenbegroting. Hierover wilde ik nu
enige opmerkingen maken. Ik moet beginnen met te zeggen,
dat ik het begrotingstechnisch een goed stuk vind, stukken
beter, zo zou ik willen zeggen, dan een van de concepten, die
ons via de prullenmand hebben bereikt. Er zitten hier en daar
waarschijnlijk wat schoonheidsfoutjes in; zo wordt er in de toelichting gesproken over extra 2500 woningen, terwijl natuurlijk
bedoeld is extra 1000, want het gaat steeds om de mutatie
ten opzichte van de miljoenennota" 1972, zoals die hier ligt.
Een ander schoonheidsfoutje is misschien, dat het gebruik
van de opbrengst van de successierechten - dat was in het verleden althans niet gebruikelijk - als dekkingsmiddel wordt
voorgesteld. Het vergroot niet de middelen op de kapitaalmarkt.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Nou en of, het wordt wel degelijk als dekkingsmiddel gebruikt. Het enige punt is - dat zal
door de geachte spreker zijn bedoeld - , dat het internationaal
niet wordt aangemerkt als een belasting, dus ook niet in het
percentage van de belastingdruk wordt opgenomen. In het verleden is het altijd als dekkingsmiddel gebruikt. Ook de stijging,
die nu in de middelenwet is aangenomen. Ik meen, dat voor
1972 20 min. ten opzichte van het lopende jaar gewoon als
dekking is aanvaard. Ik neem aan, dat ook de A.R.-fractie dat
zal doen.
De heer Vermaat (A.R.P.): Men moet ervoor oppassen, dit
soort van opbrengsten bij voorbeeld voor bepaalde financiering
van investeringen te gebruiken. Men moet niet de illusie hebben, dat een verhoging van de successierechten middelen op
de kapitaalmarkt extra vrij maakt. Het is meer een verschuiving dan dat het een vergroting betekent.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Daarin heeft de geachte afgevaardigde volstrekt gelijk. Ik zou mij kunnen voorstellen, dat
b.v. de belasting op de tweede woning, waarover de geachte
afgevaardigde sprak, niet ten volle als dekking zou mogen
worden gebruikt, omdat die wel eens voor een deel uit de besparingen kan komen die anders aan de kapitaalmarkt zouden
worden toegevoegd. Daarover zijn wij het blijkbaar eens.
De heer Notenboom (K.V.P.): Belangrijke wijzigingen in
de successierechten werken bijna voor 100 pet. verkrappend
op het aanbod op de kapitaalmarkt. Met andere woorden: De
Regering kan die guldens, die minder op de kapitaalmarkt
komen, niet meer lenen. Zij moet dan bezuinigen of nieuwe
belastingmiddelen vinden om dat gat te overbruggen. In feite
moet er onderscheid worden gemaakt - morgen kunnen wij
ook nog eens luisteren - tussen het geleidelijk meer opbrengst
geven van de bestaande tarieven en het drastisch verhogen
van de tarieven van de successierechten.
De heer Vondeling (P.v.d.A.): Ik krijg van u extra tijd
morgen, zo begrijp ik, mijnheer de Voorzitter.
De heer Vermaat (A.R.P.): In de tegenbegroting staan twee
posten, die onze fractie wel aanspreken, de selectieve investeringsheffing, die 100 min. zou kunnen opbrengen en een
eventuele doorstromingsheffing, waarbij ik persoonlijk tussen
haakjes heb gezet: profijtgedachte. In dat kader kan men het
ook zien. Ik meen, dat deze regering voor dit soort dingen in
is en de tegenbegroting heeft dit expliciet op papier gezet.
Bij deze miljoenennota van Minister Nelissen zit het er ook
nog wel in. Dat zou die 200 min. extra dekking kunnen zijn.
Er is een aantal bezuinigingen voorgesteld, waarmede
vooral gezien hetgeen mijn fractievoorzitter daarover gisteren
heeft gezegd, mijn fractie moeilijk akkoord kan gaan. Met
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name geldt dat voor defensie. Ik geloof, dat de tegenbegroting,
wat betreft de beperking van het aantal ambtenaren, misschien
wat moeilijk zal uitkomen op bepaalde onderdelen van het beleid. Een ander punt is, dat ik op korte termijn niet zie - laat
ik dit duidelijk stellen - een opbrengst van 50 min. via een
omzetting van de goudreserve in rentedragende valuta. Ik
meen, dat dit op korte termijn althans speculatieve risico's inhoudt.
Bij elkaar genomen, mijnheer de Voorzitter, wil ik zeggen ik sluit mij daarbij aan bij hetgeen de heren Notenboom en
Jockes hebben gezegd -, dat als men wat voorzichtig aankijkt
tegen die belastingverhoging - op zich zelf vind ik de verbetering van de structurele dekking positief - en als men het bij elkaar optelt, men uiteindelijk achterblijft met een verschil ten
opzichte van deze begroting van misschien 150 min. a 200 min.
Dat is niet veel, met name als ik het zie tegen de achtergrond
van de verdeling van lasten en de voorstellen, die in de tegenbegroting zijn gedaan. Ik zie daar wel degelijk het gevaar in,
dat door bepaalde groepen verder zou kunnen worden gegaan
met het afwentelen. Van die zijde zou het een frustratie
kunnen betekenen van het bedrijfsoverleg met dit kabinet daarop kom ik nog terug - dat wij zo belangrijk vinden.
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Een vraagje. U noemde die
opnieuw door ons en niet voor het eerst voorgestelde doorstromingsheffing en de profijtgedachte. Het is precies het omgekeerde, zou ik willen zeggen. Het is een voorbeeld van het
draagkrachtbeginsel. Men betaalt niet voor wat men krijgt,
maar men betaalt meer, omdat men een hoger inkomen heeft,
als men in zo'n woning woont. Het is typerend, dat u dat wilt
rekenen tot de profijtgedachte, terwijl het precies het omgekeerde is: het toepassen van het draagkrachtbeginsel.
De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben
dit niet eens met de heer Den Uyl. Ik geef hem wel toe, dat
beide elementen hierbij een rol spelen. Men kan echter ook
zeggen, dat deze mensen met een hoog inkomen in een huis
wonen dat een te lage huur doet. Zij profiteren hiervan. Die
lage huur ontstond door datgene, wat de overheid in het verleden heeft gedaan.
Men moet het zo ook zien als het gaat om de heffing van
schoolgeld. Ook daar speelt het inkomen een rol; het draagkrachtbeginsel speelt daar binnen die profijtgedachte een rol.
Ik meen dat die twee elkaar niet bijten.
De heer Van Mierlo (D'66): Bij de doorstromingsheffing is
het zo, dat op het moment dat het geld wordt betaald de
mensen het profijt van die goedkope woning niet meer hebben.
Bij de toepassing van het profijtbeginsel is dat wel het geval.
Minister Nelissen: Als zij er in blijven wonen wel.
De heer Vermaat (A.R.P.): Die mensen blijven wonen.
De heer Van Mierlo (D'66): Die woning is niet alleen
goedkoper maar ook minder comfortabel en het is juist de bedoeling, dat men op grond van dit systeem naar een meer comfortabele woning overgaat.
De heer Vermaat (A.R.P.): Als het betrokken huis zo
slecht zou zijn, is het niet billijk om die mensen daarvoor te
laten betalen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot wat ik heb genoemd
de evaluatie van de begrotingspolitiek in engere zin.
Over de financiering van het tekort heb ik reeds iets gezegd
in het kader van de wiebeltax.
Ik wil in dit verband nog een vraag stellen.
De versnelde inning heeft bij onze fractie deze vraag doen
rijzen: kan de Minister iets zeggen over het terugbetalen van
de renteloze voorschotten die in de loop van de tijd zijn verstrekt; moeten deze ook niet versneld worden geïnd?
Ik wil nu iets over de structurele dekking zeggen.
TWEEDE KAMER
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Gegeven het kader dat de Regering zich als uitgangspunt
heeft gekozen kom ik tot de conclusie, dat hierin enkele positieve punten zitten: een tijdelijke overschrijding wordt ook gcdekt. Dit lijkt mij een heel solide financiering.
Een ander positief punt is, dat die ruimte niet extra is vergroot ten koste van de latere jaren, zoals dit door de vorige regering werd gedaan.
Volgens mij is er ook een tweetal kritische opmerkingen te
maken.
Ik meen, dat een deel van de algemene salarisuitgaven tot
de relevante uitgaven behoort.
De antwoorden op de schriftelijke vragen aangaande het
conjuncturele element in de niet-belastingopbrengsten vond ik
bepaald niet bevredigend.
Dit zijn echter zeer kleine problemen in vergelijking met het
probleem betreffende het structurele begrotingskader zelf.
Er gaan stemmen op, dit kader nu maar helemaal aan de
kant te zetten. Onze fractie zou het ten zeerste betreuren, wanneer men hiertoe overging, omdat dan de pro-cyclische politiek
voor een open deur komt te staan. Dit wil niet zeggen, dat er
geen fouten in het huidige systeem zijn aan te wijzen. Ik zal
enkele voorbeelden noemen.
De 6 pct.-norm is waarschijnlijk te hoog; nog even afgezien
van de reële groei en de progressiefacior is het best mogelijk,
dat onze economie in een fase is gekomen, waarbij onze marginale kapitaalcoëfficiënt hoger is geworden. Uit dien hoofde
zou men een correctie op deze 6 pct.-norm moeten aanbrengen.
Voorts rijst de vraag, of het fundamentele begrotingstekort
inderdaad niet te hoog wordt geraamd.
Verder voer ik als bezwaar tegen de huidige wijze van het
structurele begrotingskader aan de vraag, of de scheiding
tussen de reële en nominale ruimte niet te kunstmatig is. Impliciet zit hierin begrepen een veronder-telling met betrekking
tot de stijging van de lonen en van de prijzen. Met name zit er
impliciet in een veronderstelling aangaande de onderlinge relatie tussen beide. Het zou bepaald verhelderend kunnen
werken als een en ander expliciet werd gemaakt.
In dit verband wil ik twee vragen stellen.
Kan de Regering de Kamer over een eventuele nieuwe vorm
van het structurele begrotingskader inlichten voordat zij de
miljoenennota voor 1973 indient?
Mijn tweede vraag in dit verband luidt — mijn fractie vindt
dit een bijzonder belangrijke vraag —: Legt de Regering niet
een te zware hypotheek op de komende jaren? Er zijn immers
een aantal kwade kansen aan te geven! De 6 pct.-norm kan te
hoog zijn, het structurele begrotingstekort zou te hoog kunnen zijn, een deel van de salarisuitgaven zou, gelijk ik zoeven
zei, tot de relevante uitgaven kunnen behoren.
De kosten- en inkomensinflatie zou enigszins kunnen doorgaan. De uitgavenstijging van het ongewijzigd beleid zal ook
bepaald niet klein zijn. Er zijn nieuwe taken aangekondigd: belastingvrije voet verhogen, wat doen vcor het spaarloon, uitvoering van het rapport-Van Soest. Men kan niet blijven doorgaan met het temporiseren van investeringen. Er is nog een
100 min. achterstallige trendcorrectie voor de ambtenarensalarissen voor 1973 en de mogelijkheid bestaat dat de recessie
wat zal afflauwen en dat de wiebeltax verlaagd moet worden.
Al met al: als deze kwade kansen getotaliseerd worden, zou dit
behalve de bezinning op het uitgavenbeleid de vraag naar
voren brengen of een structurele verhoging der belastingen niet
noodzakelijk is.
Over de conjuncturele impuls heeft de heer Van der Mei
nogal uitvoerig gesproken. Ik merk op, dat daaraan een uitvoerige bijlage is gewijd. Ik kreeg dan altijd de indruk, dat de
deskundigen het er niet over eens zijn. Misschien kan in het
kader van het nieuwe structurele begrotingsbeleid ook eens
hiernaar gekeken worden. Ik stem wel in met de conclusie dat
deze miljoenennota een enigszins matigende bijdrage levert tot
de bestrijding van de bestedingsinflatic, doch niet zozeer tot de
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bestrijding van de inkomensinflatie. Dit kan men van dit instrument ook niet verwachten. Wij vragen het er ook niet van.
Het gevaar van die inkomensinflatie is nu duidelijk komen
vast te staan. Men zou daarbij ook wat varianten in de macro-economische verkenningen kunnen nalezen over de voordelen die een matiging van de loon- en prijsstijgingen zou
kunnen hebben ten aanzien van de groei van de produktie en
de verbetering van de betalingsbalans. De sleutel voor de bestrijding van de inkomensinflatie is heel duidelijk gezien - ook
door dit kabinet - in het vrije overleg met het bedrijfsleven.
Wij stemmen daarmee in. Wij willen nog eens duidelijk onderstrepen dat het kabinet er zelf aan meewerkt. Het heeft de barrières op het gebied van de loon- en prijspolitiek weggeruimd.
Het heeft ook heel bewust de omzetbelasting niet willen verhogen, hetgeen het overleg met het bedrijfsleven onmiddellijk
zou hebben gefrustreerd. Wij vragen van de Regering, of zij
hiermee wil doorgaan, of zij ook actief participerend in het
overleg wil bezig zijn. Dit geldt ook voor de overheid als
werkgeefster in het gemeenschappelijk overleg.
Wij hebben met vreugde kennis genomen van de mededeling, dat twee ministers gaan praten met de verenigingen van
vrije beroepen. Dit hoort hier stellig bij.
Ik wil nog twee kanttekeningen maken bij dit laatste punt.
Het gaat hier alleen om een matiging van bepaalde prijzen en
bepaalde c.a.o.-lonen. Het gaat in wezen om een aanzet voor
een inkomensbeleid, zaken als „centen in plaats van procenten", spaarloon, winstdeling, welke indexeringsclausules
mogelijk zijn. Al dit soort elementen zijn hierbij van essentieel
belang. Daarachter staat, dat men moet komen tot overeenstemming over de onderlinge afstelling van de bestedingen.
Hoe hoog moeten de investeringen zijn? Hoe groot kan de collectieve sector zijn? Dit zijn vragen die hierachter zitten en die
in wezen ook opgelost moeten worden om niet in latere jaren
opnieuw in eenzelfde inkomensinflatie terug te komen.
Mijn eindconclusie is de volgende. Onze fractie heeft vertrouwen in het beleid van het kabinet. Hoe zou het ook anders
kunnen? Immers, die Regering wordt voorgezeten door de
fractievoorzitter van de Antirevolutionnaire Partij, die verleden jaar bij de algemene politieke en financiële beschouwingen deze spreuk tot de hare maakte - een citaat uit het
boek Spreuken - : Plannen mislukken bij gebrek aan overleg,
maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
De heer Vcrbrugh (G.P.V.): Wie zich voor de eerste maal,
mijnheer de Voorzitter, in de miljoenennota begraaft, zoekt
vergeefs naar een vaste waardemaat buiten het geldwezen,
waarin de opgesomde bedragen kunnen worden gemeten. Ik
ben er bovendien niet zeker van of collega's, die veel geroutineerdcr en ook veel beter zijn dan ik, wél zo'n rotsvaste standaard voor hun berekeningen vonden. Want voor de miljoenen
van de Rijksbegroting geldt niet alleen dat alles vloeit - panta
rhei - en dat internationaal gezien aües zweeft, maar ook dat
alles verdampt. Van elke gulden die nu voor '72 wordt nodig
geacht, is de waarde, als het eenmaal 1972 is, weer gedeeltelijk verdampt. Met het oog op het tegengaan van dat proces
van verdamping van de waarde van de gulden, dat we inflatie
noemen, wil ikalleen twee dingen zeggen over de dekking der
uitgaven.
In de eerste plaats v/ordt het tekort van 600 min. op de begroting-1971 pas in 1972 gedekt, en wel door de 555 min. die
nog overblijven van de wiebeltax-1972, nadat er ca. 210 min.
van zijn betaald om het tekort-1972 te helpen dekken.
In antwoord 36 zegt de Minister, dat het ongedekte tekort
van 600 min. op het eind van het jaar slechts langzaam in de
prijzen doorwerkt, zodat, hoe eerder het inflatoire tekort in
1972 wordt gedekt, hoe minder men ervan in de prijzen zal
merken.
Dit doet iemand, die zich tot nog toe meer met theoretische
natuurkunde bezig hield dan met theoretische openbare financiën, denken aan de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. In de
natuurkunde geldt, dat men zich van de wet van het behoud
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van energie niet zoveel behoeft aan te trekken, als het maar
heel kort duurt. Energie kan al. uit het niets worden gecreëerd
en een kracht veroorzaken, als zij maar heel gauw wordt teruggehaald. Dit ,,heel gauw" is daarbij heel serieus; er zit een
factor van 10-;il seconde in.
Zo zou het misschien ook op de begroting kunnen zijn. Normaal kan men niet iets uitgeven dat er niet is. Maar als de tijd
waarin met het uit het niets gecreëerde geld wordt gewerkt
heel kort is, merkt men er na afloop niets van. Ik vrees echter,
dat het zó mooi niet is. Als 600 min. uit het niets worden gecreëerd, en als het 12 maanden duurt voordat zij terug zijn,
merkt men dat na afloop zeer waarschijnlijk wel. Want de
koopkracht wordt nu gebruikt en als de leverancier nu moet
leveren, terwijl er uiteindelijk - want hierop komt het neer pas eind 1972 wordt betaald, is het logisch, dat hij iets op de
prijs legt.
Mijn vraag is, ol hij die verhoogde prijs, die wij nu al zien,
eind 1972 weer zal verlagen.
Ik geloof niet, dat hij dit wil doen. De economische wetenschap gaat er impliciet van uit, dat elk mens, zowel een
christen als een agnost, een egoïst is. Dat is een reden om elke
keer als men economie gaat studeren eerst te bidden: Heer,
leidt mij niet in verzoeking. Maar als de leveranciers nu wèl in
verzoeking zijn geraakt, verlagen zij hun prijs in 1972 niet,
tenzij men hen dwingt. Daarom is mijn eerste vraag, of de Minister in 1972 voorlichting wil geven over de mate, waarin het
prijsniveau van de afgelopen zomer moet worden teruggevormd, en of hij De Nederlandsche Bank daarbij een duidelijke kredietmatigende instructie wil geven.
Voorts, mijnheer de Voorzitter, de dekking van de toename-1972 der relevante uitgaven op grond van de filosofie
van de trendmatige reële begrotingsruimte.
Ik ben het eens met, onder andere, het Midden- en Kleinbedrijf, dat de 6 pct.-fictie aanvecht; 3 pet. reële stijging bij een
getaxeerde nivelleringsverzwakking van de progressiefactor tot
IJ, levert slechts een ruimte van 3 x l } = 3,6 pet. van
27 mld., dat is 970 min. in plaats van de geraamde 1600 min.
uit de begroting. Dit betekent een te verwachten belastingtegenvaller van 630 min. in 1972, uitgedrukt in guldens van
1971. Daarom zal, om de verwachte prijsstijging van 7 pet.
niet te overschrijden, nog verder moeten worden bezuinigd.
Misschien wil de Minister overwegen, daarvoor o.a. een belastingverhoging van 40 min. voor de nivellering te ontwerpen.
Als herverdeling van het inkomen tot gevolg heeft, dat de relatief stijgende inkomens niet de belasting kunnen compenseren
van de relatief dalende inkomens, zou een billijke tariefwijziging nu reeds moeten worden aangebracht.
Ik wil nog wat dieper ingaan op de filosofie van de trend,
mijnheer de Voorzitter.
Men ziet elk jaar, dat de netto impuls in de praktijk ver
boven de raming uitkomt, zodat hij inflatoir werkt. Daarom
lijkt het beter, dat de begrote uitgaven niet evenredig meegroeien met de groeiende economie, maar daarbij achterblijven.
Dit betekent niet, dat er voor dat achterblijven geen norm
is. Er is zelfs een zeer christelijke norm voor, een norm nl. die
ervan uitgaat, dat bij meerjarenramingen primair moet worden
overwogen - en de Heilige Schrift is hier duidelijk in — dat de
grootste waarde die het pakket bestedingen van een mens gedurende een jaar heeft, niet is gelegen in het volume van dit
pakket, maar in het feit, dat het de mens een jaar verder
brengt, een jaar dichter bij de toekomst van het Koninkrijk der
hemelen. Van daar dat het een christelijke norm is, dat gelijke
tijdsafstanden van enige duur gelijke waarde hebben voor de
mens.
Als gelijke tijdsafstanden voor de mens gelijke waarde
hebben, geldt ook, dat de hoofdelijke jaarbestedingspakketten
elk jaar gelijke waarde hebben, ongeacht hun volume. Dit betekent weer, dat de gulden, als hij maar niet inflatoir is en dus
weer waardemeter is, elk jaar een gelijk aandeel van het nominale hoofdelijke nationale inkomen moet vertegenwoordigen.
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Dit betekent, dat bij economische groei in een gewetensvol
volk, dat het kapitalisme verwerpt, maar ook het socialisme,
doch dat universeel christelijk denkend zijn verantwoordelijkheid beseft, de prijzen dalen en de lonen constant blijven.
Hier ligt de norm. Echt ongewijzigd beleid is dan, dat het
hoofdelijke nominale guldensbedrag, dat de overheid elk jaar
uitgeeft, gelijk blijft.
Ik begrijp, dat niet zo maar gaat. Als de maatschappelijke
filosofie zoveel inflatie toeliet en als de Regering zoveel uitgaven moet doen, dat zij in 1972 op geen stukken na kan aiitkomen met hetzelfde nominale bedrag als in dit jaar, dan moet
zij nu eenmaal meer belasting heffen en een maatregel nemen
die doorwerkt.
Wij denken hiervoor aan invoering van een belasting op reclame. Ik las onlangs, dat er een cyproteron-pii is ontwikkeld,
die de seksuele drift kan remmen. Helaas weet ik geen pil die
de loonstijgingsdrift kan remmen, maar C.N.V.-voorzitter
Lanser wees eens op de onvrede, die bij veel loontrekkenden
wordt veroorzaakt door de reclame, waarvoor de uitgaven dit
jaar rond 1400 min. bedragen. Vandaar, dat een belasting op
reclame een mes is dat aan twee kanten snijdt. De door de
loon- en prijsmatiging vrijkomende produktiecapaciteit kan
worden gebruikt om de prijs te betalen van de ongeprijsde
schaarste: het milieu.
Waar er enerzijds een dringende behoefte is aan gebruik van
de technologische capaciteiten voor de bescherming van het
milieu, woning- en stedebouw, bescherming van onze samenleving tegen militaire dreiging en voor de mogelijkheden voor
bejaarden, zorgt de reclame ervoor, dat allerlei niet zo erg
noodzakelijke produkten de begeerte opwekken, zodat zij door
de consumentenmassa worden afgenomen. Als men ons dan per
se via de STER wil zeggen, hoe wij een nog zachtere huid
kunnen krijgen en hoe wij wasmiddelen met nog grotere toverkracht kunnen kopen, of mooiere dit en luxueuzere dat, laat
men er dan maar voor betalen. De reclame verdooft de consument vaak, die dan niet meer naar het goedkoopste produkt
uitziet, maar klakkeloos afgaat op wat via de publiciteitsmedia
tot hem komt. De zucht naar het nieuwe, die de reclame opwekt, maakt, dat nog bruikbare zaken worden weggegooid,
wat verspilling is.
Verder pleit onze fractie voor een sterk verkrappende monetaire politiek, waarbij de woningbouw wordt ontzien. De nood
rechtvaardigt deze maatregel tegen het hier en daar bandeloos
geworden bedrijfsleven.
Wij stemmen in met de aangekondigde selectieve in vesteringshefl'ing op nieuwe bedrijfsgebouwen in het westen.
Ook deel ik mee, dat hetgeen de miljoenennota in paragraaf
5.4, zegt over de Europese muntunie onze fractie niets zegt en
niet onze instemming heeft. Professor Mees schreef terecht,
dat in een E.E.G.-staat de nationale inflaties zien zullen bundelen tot een E.E.G.-inflatie, terwijl de deelname aan die unie
door Frankrijk, dat 14 devaluaties in 40 jaren had, de inflatiekansen nog zal doen toenemen.
Mijnheer de Voorzitter! Onzerzijds is er waardering voor
het eerste pogen der Regering, de inflatie om te buigen. Maar
de Regering is niet krachtig genoeg en laat na, de meerdere en
ingrijpende maatregelen te nemen die zij moet nemen.
De algemene politieke en financiële beschouwingen worden
verdaagd.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede:
dat de bijzondere commissie voor de Nota over een nieuw
militair strafprocesrecht (8706) tot haar voorzitter heeft benoemd de heer Stemerdink;
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Nadere
regelen betreffende het accountantswezen (Wet op de Accountants-administratieconsulcnten) (9935) tot haar voorzitter heeft
benoemd de heer Van der Mei;
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Voorzitter e. a.
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Regelen
ten aanzien van het beroeps- of bedrijfsmatig verlenen van consumpticve kredieten (Wet op het consumptief krediet) (9952)
tot haar voorzitter heeft benoemd de heer Hermsen;
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging
van de Medische Tuchtwet (9992) tot haar voorzitter heeft benoemd mejuffrouw Goudsmit;
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging
van de Wegenverkeerswet (10 038) tot haar voorzitter heeft
benoemd de heer Van Rossum;
dat de bijzondere commissie voor de wetsontwerpen Regelen
met betrekking tot commissies van onderzoek inzake werkstaking (10 110) en Wettelijke bepalingen met betrekking tot
de werkstaking (10 111) tot haar ondervoorzitter heeft benoemd de heer Kikkert;
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Verplichte
deelneming in een beroepspensioenregeling (10 216) tot haar
voorzitter heeft benoemd de heer Weijters;
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging
van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart (10 429) tot
haar voorzitter heeft benoemd de heer Schakel;
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Regelen
inzake het treffen van retorsiemaatregeien op het gebied van de
zeescheepvaart (Retorsiewet zeescheepvaart) (10 523) tot haar
voorzitter heeft benoemd de heer Koning;
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Goedkeuring beschikking ingevolge artikel 5 Wet kapitaaluitgaven pubiiekrechteijke lichamen (11 197) tot haar voorzitter heeft
benoemd de heer Franssen;
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging
van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (11 262) tot haar voorzitter heeft benoemd de heer Tolman;
dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Regeling
van de titel „ing" (11 271) tot haar voorzitter heeft benoemd
de heer Dijkstra.
Aan de orde is de behandeling van de Lijst van ingekomen
stukken, welke op de tafel van de griffier ter inzage van de
leden heeft gelegen.
Overeenkomstig de door de Voorzitter inzake de ingekomen
stukken gedane voorstellen wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden
ter inzage gelegde gedeelte van het officiële verslag der Handelingen van de vorige vergadering goed te keuren.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt te 18.02 uur gesloten.

Zitting 1971-1972

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN
mat de door
de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
1°. twee Koninklijke Boodschappen ten geleide van de volgende wetsontwerpen:
Wijziging van de Wet op het Rijkswegenfonds (11 552);
Wijziging van de Wet Uitkeringen Wegen (11 553).
Deze Koninklijke Boodschappen zijn met de daarbij
behorende stukken reeds gedrukt en rondgedeeld;
2°. vier moties:
een, van de raad der gemeente Brummen, aangenomen in
zijn vergadering van 30 september 1971, betreffende de bezuinigingsmaatregelen op het gebied van het onderwijs;
een, van de raad der gemeente Capelle aan den IJssel, aangenomen in zijn vergadering van 11 oktober 1971, betreffende
de toekomstige structuur op bestuurlijk terrein van het gewest
Rijnmond;
een, van de raad der gemeente Vlaardingen, aangenomen in
zijn vergadering van 29 september 1971, betreffende de luchtverontreiniging in die gemeente;
een, van de raad der gemeente Spijkenisse, aangenomen in
zijn vergadering van 21 september 1971, betreffende de uitgifte
van gronden in erfpacht.
Deze moties zijn nedergelegd ter griffie ter inzage van
de leden;
3°. de volgende brieven:
een, van het Politiek Café Schagen, te Schagen, betreffende
de ontwikkeling van het noordelijk deel van Noord-Holland;
een, van het bestuur L.E.A.O.-kring Limburg, te Kerkrade,
in verband met het terugbrengen van het aantal lessen tot 30 en
het klassegemiddelde per les te verhogen tot 21;
een, van N. Elshout-Post, te Loosdrechtt, betreffende belasting op het zgn. „tweede huis";
een, van H. M. de Lange en zeer veel anderen, betreffende
het door de N.V.V.-voorzitter, drs. H. ter Heide gelanceerde
plan tot stabiliseren van de hogere inkomens;
een, van de statenfractie P. A. K."Friesland, te Leeuwarden,
houdende verzoek aan de Tweede Kamer om bij de algemene
beschouwingen over de begroting voor 1972, te pleiten voor
de belangen van de drie noordelijke provincies;
een, van een aantal rooms-katholieke kerkgangers, te Tiel,
in verband met verdrag inzake de Rechten van de Mens.
Het verslag van de vaste Commissie voor Binnenlandse
Zaken omtrent het wetsontwerp Wijziging van de grenzen van
de gemeente Eindhoven en van een aantal omliggende gemeenten (11 229), is gereed en reeds gedrukt en rondgedeeld.
Ook is gereed en reeds gedrukt en rondgedeeld het verslag
van de bespreking tussen een delegatie van de vaste Commissie
voor Suriname en de Nederlandse Antillen van de Eerste en de
Tweede Kamer en een delegatie van de Staten van Suriname
(11 551).
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BIJLAGE bij de Handelingen van 13 oktober 1971.

's-Gravenhage, 12 oktober 1971.
BETREFT:
Een ander begrotingsbeleid
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1972
Nota over de toestand van 's Rijks financiën
(Miljoenennota)
Mijnheer de Voorzitter,
De ondergetekenden, leden van de Tweede Kamer, richten
zich hierbij tot u met het verzoek bijgaande nota betreffende
de begroting voor 1972 in handen te stellen van de leden. Zij
stellen het zeer op prijs als het stuk zou kunnen worden beschouwd als een nota bedoeld in artikel 23 van het Reglement
van Orde („Echter staat het ieder lid vrij
een schriftelijke
en ondertekende nota in te leveren, welke beschouwingen over
het ontwerp van wet of daarin aan te brengen verbeteringen
bevat. De commissie voegt zulk een nota aan haar verslag toe,
mits de nota voldoet aan de eis van beknoptheid . . . . enz.".)
Wij menen u deze vorm van schriftelijke vastlegging en publikatie te mogen voorstellen, omdat de nota weliswaar beknopt is gehouden, maar waarschijnlijk toch te omvangrijk is
om in aanmerking te komen voor opneming in de Handelingen
in de vorm van een noot.
Hoogachtend,
(w.g.) J. M. DEN UYL.
(w.g.) H. A. F. M. O. VAN MIERLO.
(w.g.) B. DE GAAY FORTMAN.
(w.g.) A. VONDELING.
(w.g.) A. DE GOEDE.
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ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN 1971
EEN ANDER BEGROTINGSBELEID

Andere uitgangspunten
Het
program van de Progressieve Combinatie had als uitBetreft: Nota over de toestand van 's Rijks financiën
gangspunt, dat de maatschappelijke ontwikkeling een groei van
(Miljoenennota 1972)
de collectieve bestedingen, een beheersing van de particuliere
investeringen en een afremming van de toeneming van de conInleiding
sumptieve bestedingen noodzakelijk maakte. Daarin sloot het
Vóór de verkiezingen van april jl. hebben P.v.d.A., D'66 en program nauw aan bij het actieprogram van de drie vakcenP.P.R. zich verenigd op een regeringsprogram. Dit program trales, dat voor een vergelijkbare ontwikkeling pleitte. Het
bevatte o.a. voorstellen met betrekking tot de inkomsten en actieprogram zegde medewerking toe aan een achterblijven
uitgaven van de overheid voor de regeringsperiode 1972- van de groei van het besteedbaar loon bij de groei van de
1975. Deze voorstellen hebben een zeer ruime verspreiding produktiviteit, mits aan een radicale aanpak van de knelpunten
gekregen, zodat ze als voldoende bekend beschouwd mogen in onze samenleving voorrang werd gegeven en doelbewust
worden.
naar een verkleining van personele inkomensverschillen werd
Nu het nieuwe kabinet zijn begrotingsvoorstellen voor het gestreefd.
eerste jaar, 1972, bekend heeft gemaakt en de algemene beVerschuiving van particuliere naar overheidsbestedingen
schouwingen daarover gehouden zullen worden, menen de
Het teleurstellende van de gepresenteerde Troonrede en milfracties van P.v.d.A., D'66 en P.P.R. goed te doen ook hun
inzichten kenbaar te maken. Zij doen dit door op hoofdpunten joenenuota is, dat uitgegaan wordt van een vrijwel onbeperkte
wijzigingen voor te stellen en die kort toe te lichten. Bij de voortgang van de inkomensinflatie in 1972. In het uitgangspunt
behandeling van de verschillende begrotingshoofdstukken en van de Regering nemen ook in 1972 de consumptieve bestewetsontwerpen (belastingen) stellen zij zich voor meer in bij- dingen sterker toe dan de arbeidsproduktiviteit.
Daartegenover zouden wij onverkort willen vasthouden aan
zonderheden te treden.
het uitgangspunt, dat door de progressieve combinatie vóór de
Wezenlijke wijzigingen
verkiezing is gekozen en aan de kiezers voorgelegd, te weten
De beleidsvoornemens van de Regering, blijkende uit de dat in 1972 een verschuiving dient plaats te vinden van de part;Regeringsverklaring, de Troonrede en de ingediende begro- culiere consumptie naar de collectieve bestedingen. Om dat te
tingsvoorstellen, wijken op wezenlijke punten af van onze op- bereiken houden onze wijzigingsvoorstellen onder andere in:
vattingen.
1. een iets verder gaande verhoging van de belastingdruk
Wij zijn van mening, dat de Regering er niet in geslaagd is clan de Regering voorstelt, nl. met 0,2 pet.;
een van visie getuigend, goed samengesteld geheel van plannen
2. een verbetering van de dekking van de overheidsuitgaven;
en maatregelen aan het volk voor te leggen. Daarbij willen wij
3. een wijziging van het patroon van bezuinigingen, dat de
ten volle laten meetellen dat op korte termijn de middelen
Regering
voorstelt;
nog beperkter zijn dan wij zelf al aangaven en tot voor kort
4. een betere aanpak van de knelpunten in onze samenmochten veronderstellen. In ons regeringsprogram hebben wij
voorzichtigheidshalve gezegd, dat „niet al onze ramingen even leving: woningbouw, onderwijs, welzijn, milieubescherming,
onaantastbaar zijn". Wij wezen erop „dat sommige kostenstij- ontwikkelingshulp, de positie van de bejaarden en de regionale
gingen nog onderschat kunnen zijn". De ervaring heeft geleerd ontwikkeling;
— zo schreven wij — dat het buitengewoon moeilijk is de toe- 5. maatregelen tot verkleining van de verschillen in inkomst, zelfs de nabije toekomst, te becijferen. En wij eindig- komens en vermogens.
den dit gedeelte van ons hoofdstuk over het financieel-economisch beleid met de volgende woorden:
Andere begroting
„Een meer volledige begroting zou ons lief zijn geweest. Tot
Onze voorstellen zijn erop gericht enerzijds een meer doeldusver is de huidige Regering echter in gebreke gebleven de treffende aanpak van deze knelpunten mogelijk te maken,
gevolgen van zogenaamd ongewijzigd beleid duidelijk uiteen anderzijds de begroting meer te doen bijdragen aan de bete zetten. Tegenvallers zijn daardoor niet uitgesloten.".
strijding van de inflatie.
Wij hebben in de eerste plaats nagegaan welke beperkingen
Tegenvallers
Die tegenvallers zijn in ruime mate opgetreden. Nu gebleken op de voor 1972 voorgestelde uitgaven wij verantwoord achten.
Vervolgens geven wij aan, welke verhoging van het niveau
is, dat de kosten van „ongewijzigd beleid" aanzienlijk hoger
liggen dan ons door het kabinet-De Jong was voorgehouden, van de overheidsuitgaven nodig en verantwoord is om de beverschuiven daarmee ook de kwantitatieve gegevens, waarop doelde aanpak mogelijk te maken en welke dekking moet worhet program van de Progressieve Combinatie was opgetrokken. den verkregen om een verder gaande afremming van de inflatie
De ontwikkeling van de lopende begroting 1971 en het beeld te bereiken.
Bovenstaande afweging heeft ons tot de navolgende altervan de begroting 1972 bij ongewijzigde voortzetting van het
beleid hebben uiteraard ook ons voor onverwacht grote pro- natieve begrotingsopstelling geleid.
blcmen gesteld. Op deze plaats willen wij niet uitweiden over
Ruimte voor de aanzet van een ander beleid in 1972
de schuldvraag. Wel moet het ons van het hart dat het nieuwe
kabinet eerder dan op Prinsjesdag inzicht had kunnen en dus
min. gld.
moeten geven in de ontwikkeling van de begrotingscijfers. Wij
Vermindering
van
uitgaven
305
zouden ons dan beter hebben kunnen beraden over de toe185
stand, meer verfijningen hebben kunnen aanbrengen en enkele Meer-ontvangsten niet-belastingmiddelen
Meer-ontvangsten
belastingmiddelen
260
voorstellen, vooral die betreffende enkele belastingen, hebben
Opbrengst selectieve investeringsheffing
100
kunnen uitwerken.
Ook zijn wij van mening, dat als gevolg van de erfenis van
850
het vorig kabinet, een aantal ook door ons noodzakelijk geGebruik
van
de
ruimte
achte uitgavenbeperkingen dieper zullen moeten insnijden dan
650
wij een half jaar geleden voorstelden. Een gedeelte van de Aanpak knelpunten
regeringsvoorstellen gericht op het om- en neerbuigen van de Voorlopig blokkeren
200
uitgaven is daarom voor ons aanvaardbaar; een ander gedeelte
vinden wij daarentegen verwerpelijk.
850
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Economisch en financieel beleid
Wij menen, dat een per saldo verdergaande uitgavenverhoging dan de Regering voorstelt, gemotiveerd is als onderdeel
van het geheel van het economische en financiële beleid, dat
wij ons voorstellen te voeren. Dat beleid kenmerkt zich door de
volgende elementen:
1. Een degelijker dekking van de overheidsuitgaven. Wij
wensen de wiebeltaxopbrengst niet tegen de bedoeling daarvan
te gebruiken voor financiering van het begrotingstekort. Wij
stellen derhalve voor om de wiebeltax niet te verhogen.
In hetzelfde kader stellen wij voor, de inflatiecorrectie over
1972 geen doorgang te doen vinden, waardoor in feite de
structurele dekking van de uitgaven wordt verbeterd. Bovendien achten wij een verbetering van de dekking van de overheidsuitgaven gewenst door van de meeropbrengsten van onze
belastingmaatregelen een bedrag van 200 min. voorshands niet
te besteden. Tot besteding daarvan voor de door ons aangegeven
doeleinden zouden wij eerst overgaan nadat gebleken is, dat dit
kan gebeuren zonder dat een inflatoire werking behoeft te
worden gevreesd. Daartoe zal gekeken worden naar de ontwikkeling van de particuliere investeringen, het feitelijke verloop van inkomsten en uitgaven van de overheid en het verwachte verloop in 1973, de inkomens* en prijsontwikkeling en
de stand van de betalingsbalans.
2. Er zou een afgewogen en gericht beleid ten aanzien van
de particuliere investeringen worden gevoerd. Uit de regeringsstukken blijkt, dat die na de oorlog nog nooit zo hoog zijn
geweest in pet. van het nationale inkomen als nu. Wij menen,
dat enige verlaging van dit peil, gelet op de investeringsbehoeften van de overheden, gewenst is. Daarbij is enige voorzichtigheid geboden, gelet op de mogelijkheid van een te snelle terugloop. Ons beleid zou daarom in het bijzonder gericht moeten
worden op het verkrijgen van een meer evenwichtige situatie in
de verschillende landsdelen. De selectieve investeringsheffing
zou snel worden gehanteerd en de baten zouden worden aangewend voor een beter milieubeheer en de ontwikkeling van
bepaalde landsdelen.
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3. In onze plannen is in ruime mate rekening gehouden met
het Actieprogram van de drie Vakcentrales. Een nauwe aansluiting bij dit program en de uitwerking daarvan voor 1972
betekent ook het scheppen van de voorwaarden waarop de
medewerking van de werknemers mag worden gevraagd voor
het betrachten van loonmatiging, zodat de stijging van het besteedbaar inkomen in 1972 in betekenende mate kan achterblijven bij de groei van de produktiviteit.
4. Een rechtvaardige verdeling van lasten en beperkingen.
De groei van de arbeidsinkomensquote betekent op zich zelf
nog niet, dat daardoor de inkomensverdeling gelijkmatiger
wordt, zoals door velen wordt aangenomen. Om een redelijker
belastingdruk te verkrijgen stellen wij voor een wijziging aan te
brengen in de tariefsstructuur van de loon- en inkomstenbelasting in samenhang met het inhouden van de inflatiecorrectie.
Wij stellen de invoering van een 7de punt vermogensbelasting
en verhoging van successierechten voor. In dat geheel kan worden afgezien van de invoering van accijns op frisdranken. Pleziervaartuigen met motorvermogen zullen worden belast. De
invoering van een belasting op reclame zal worden voorbereid.
Om een onredelijke druk op de kleine gebruikers van de auto
te voorkomen, zullen t.a.v. de voorgestelde opcenten op de
motorrijtuigenbelasting alternatieven worden voorgesteld. Daarbij zal aan de hand van het nog in te dienen wetsontwerp inzake
de motorrijtuigenbelasting worden nagegaan in hoever door
verandering van de structuur van deze belasting zelf, dan wel
door hogere opbrengsten uit benzineaccijns of de herziening
van de autokostenfictie in de inkomstenbelasting aan gerechtvaardigde bezwaren kan worden tegemoet gekomen.
5. De meerbestedingen van de overheid, die wij voorstellen,
zullen voornamelijk ten goede komen aan woningbouw en
woningverbetering, het basisonderwijs, de gemeentelijke voorzieningen, de bejaarden, de versterking van de regio, de milieubescherming, de ontwikkelingshulp, de pers, de joodse oorlogsslachtqffers en het behoud en de groei van een aantal voorzieningen op cultureel en maatschappelijk gebied, die door de
regeringsvoorstellen direct worden bedreigd.
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ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN 1972
DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN (samenvatting)
EEN 4NDER BEGROTINGSBELEID

label III. Meer-ontvangsten

Betreft: Nota over de toestand van 's Rijks financiën

a. Geen teruggaaf van de inflatiecorrectie
b. Geen verhoging wiebeltax van 3 naar 5 pet, af ■

(Miljoenennota 1972)
Het andere begrotingsbeleid in enkele tabellen:
I. Vermindering van uitgaven.
II. Meei-ontvi:ngsten (niet-belastingmiddelen).
III. Meer-ontvangsten (belastingmiddelen).
IV. Geschatte opbrengst van een selectieve inve^teringsheffing (S.I.H.).
V. Berekening v?.n de ruimte voor de aanzet van een ander
beleid in 1972.
Tabel I. Vermindering van uitgaven
m'n. gld.
a. Defensie: besparing door doelmatiger organisatie
200
meer-uitgaven t.b.v. kwaliteitsverbetering 70
b.
c.
d.
e.

Saldo besparing
Uitbreiding aantal ambtenaren balveren
Besparing 2650 a f 24 000
Ruilverkaveling en sanering, netto
Verkeer en Waterstaat
Diversen

190
64
?0
35
6

Tabel II. Meer-ontvangsten (niet-belastingmiddelen)
min. gld.
50
20
100

Totaal stijgi-tg belastingmiddelen
pl.m. (0,2 pet. van het netto Nat. Ink. marktprijzen)

50
73
15
57
80
325
65
260 1 )

min. gld.
Tabel IV. Geschatte opbrengst voorgestelde
selectieve investeringheffing

100

Tabel V. Berekening ruimte voor aanzet van een alternatief
beleid in 1972
min. gld.
I. Vermindering van uitgaven
305
II. Meer-ontvangsten niet-belastingmiddelen .'.
185
III. Meer-ontvangsten belastingmiddelen
260
IV. Opbrengst selectieve investeringheffing . . . .
100
850

15
185

Zitting 1971-1972

min. gld.
415
365
50

c. Structuurwijziging tarieven loon- en inkomstenbelasting (lichte verzwaring hoge inkomens, verlichting laagste inkomens)
d. Verhoging tarief Vennootschapsbelasting van
46 naar 47 punten
e. Enige beperking in de voorgestelde tegemoetkoming zelfstandigen
ƒ. Invoering 7de punt Vermogensbelasting . . . .
g. Verhoging Successierechten
h. Af: Niet doorgaan accijns op frisdranken .'. —

305

a. Omzetten van goud in rentedragende valuta,
meeropbrengst Ned. Bank
b. Uitbreiding Staatsloterij
c. Doorstromingsheffing woningen
d. Diversen (heffing op pleziervaartuigen met
motorvermogen)

(belastingmiddelen)

1
) Van dit bedrag vloeit pl.m. 16 pet., d.i. f 40 min. extra in
het Gemeente- en Provinciefonds. Zie t.a.v. de bestemming, de toelichting op de extra-middelen t.b.v. de gemeenten.
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ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN 1972
TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN
EEN ANDER BEGROTINGSBELEID
Bet-eft: Nota over de toestand van 's Rijks financiën
(Miljoenennota 1972)
a. Toelichting op de in de tabellen genoemde bedragen, te
weten:
I. Toelichting op tabel I.
II. Toelichting op tabel II.
III. Toelichting op tabel III.
IV. Toelichting op tabel FV.
b. Specificatie van de veranderingen, totaal 650 min.
c. Specificatie van 200 min. geblokkeerde uitgaven (zie de
inleiding).
TOELICHTING OP TABEL I
Defensie
a. In het kader van een doelmatig defensiebeleid is beperking van kwantiteit en opvoering van kwaliteit nodig. Daarin
passen besparingen door het terugbrengen van het aantal brigades van 6 op 4, een her/iening van de paraatheidsregeling,
aanschaf van eenvoudiger en goedkoper mobiel luchtafweergeschut, inkrimping van de territoriale sector, opheffing van
„strike squadrons", vermindering paraatheid geleide wapens,
een nieuw vliegveldbeleggingsplan en afschaffing van de twee
kruisers.
Tegenover deze besparingen dient te staan een verhoging van
het aandeel van nieuwe investeringen. Op korte termijn komen
daarvoor in aanmerking de vervanging van het bestaande wielvoertuigenpark en de verbetering van de vliegveldbeveiliging.
b.

Ambtenaren

De werkelijke sterkte op 30-6-70:
30-6-71:

143 660 man
152 339 man.

De omvang van het ambtenarenapparaat kan i.v.m. de sterke
stijging in het voorgaande jaar worden bevroren op het voor
1971 begrote aantal van 1|55 600. Er resteert dan een .stijging
van 2650, dat is globaal de helft van het verschil tussen werkelijke formatie op 30-6-71 (152 339) en begrote sterkte voor
1972 (157 685).
De beperking van het aantal ambtenaren zal niet geschieden
op basis van het voor ieder departement begrote aantal ambtenaren voor 1971. Sommige departementen zullen onJer dit
aantal moeten blijven om extra ruimte te scheppen voor b-v.
de sector onderwijs,
Het bedrag van f 24 000 is samengesteld uit salaris en sociale
lasten.
c. Ruilverkaveling
Temporiseren van lopende projecten en in uitvoering nemen
van nieuwe projecten. Het bedrag is netto. Te denken valt aan
een totale bezuiniging van 20 min., waartegenover 10 min.
nodig is voor het OntwikkeIings- en Saneringsfonds en voor de
Grondbank.
d. Verkeer en Waterstaat
Gewone Dienst
1. Luchtvaart - minder nieuwe aanschaf, verhoging vergoeding K.L.M, voor opleiding vliegers, etc.
2. Ministerie
Vissershavenbedrijf - temporisering en ueperking uitbreiding activiteiten
3. Waterstaat - apparaatkosten, Dienst Zuiderzeewerken

Zitting 1971-1972

Buitengewone Dienst
I. Waterstaat - temporisering. geen post opvoeren voor sommige projecten. Totaal van beide diensten:
35 min.
e. Diversen
Economische - minder uitgaven voor ontwikkeling van miliZaken
taire apparatuur, ruimtevaart^rogramma en
ontwikkeling apparatuur civiele sector
Diverse kleine posten op verschillende departementen 6 min.
TOELICHTING OP TABEL II
a. Voorgesteld wordt 1 miljard goud om te zetten in rentedragende valuta. Uitgegaan is van een rendement van 5 pet.
Het gehele bedrag kan aan de staat als enig aandeelhouder ten
goede komen aangezien de NeJerlandsche Bank ten laste van
het normale rendement de nodige reserves vormtj
h. In plaats van 6 lotingen met 3 trekkingen wordt voorgesteld het aantal trekkingen per jaar op 30 te brengen.
30/18x44 min.
= 75 min.
raming 1972
— 55 min.
Meeropbrengst
20 min.
c. Een dergelijke heffing voor al'e typen huurwoningen zou
voigens een schatting van enkele jaren geleden van de toenmal ige Staatssecretaris Grapperhaus op jaarbasis 200 a 250
min. opbrengen.
I.v.m. invoerings- en aanloopproblemen is de opbrengst voor
1972 voorzichtig geraamd op 100 min.
d. Voorgesteld wordt de invoering van een heffing op
pleziervaartuigen met motorvermogen. Een dergelijke heffing
wordt gerechtvaardigd door het nodige onderhoud aan waterwegen, de veroorzaakte lawaaibelasting en milieuhinder.
De heffing zal progressief oplopen in een bepaalde verhouding met leegte en/of motorvermogen. Het aangegeven resultaat is de te verwachten netto opbrengst.
TOELICHTING OP TABEL ITI
(/. Zie blzz. 78 en 80 van de miljoenennota.
b. De oneigenlijk ingevoerde wiebeltax-verhoging vervalt.
Voornamelijk om budgettaire redenen kan de inflatiecorrectie
voor 1972 geen doorgang vinden.
c. De regeringsvoorstellen met betrekking tot inflatiecorrectie en verhoging van de wiebeltax monden uit in enige verhoging van de belastingvrije voet, een verscherping van de progressie en een kleine verhoging van het maximumtarief.
Door het laten vervallen van de inflatiecorrectie en van de
verhoging van de wiebeltax (zie ó. en b.), zoals wij geboden
achten, wordt een hogere opbrengst verkregen. Daar staat
tegenover dat het voordeel van de verhoging van de belastingvrije voet verloren dreigt ie gaan.
Om dit te voorkomen snellen wij een tariefswijziging voor,
waarbij de belastingvrije voet enigszins wordt verhoogd, en
het tarief voor de hoogste inkomens iets wordt verzwaard.
Daarbij wordt een zodanige structurele wijziging van de
lariefopbouw nagestreefd dat per saldo tevens 50 min. meer opbrengst voor collectieve doeleinden resulteert.
(/. Er bestüat op zich zelf geen aanleiding de drukverzwaring voor de vennootschappen, die het gevolg is van de door de
regering voorgestelde verhoging van de wiebeltax op de Vennootschapsbelasting. voor 1972 terug te nemen.
Er is ruimte om het tarief met één punt tot 47 pet. te verhogen, namelijk 2 pel. wiebeltax-vervalt > tarief 46 pet. —
0,92 punt.
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e. Voorgesteld wordt de verhoging van de percentuele tegemoetkoming, gebaseerd op het bedrag der investeringen, te
hiten vervallen.
Gehandhaafd blijft de tegemoetkoming van f 300 voor iedere
ondernemer, van welke maatregel vooral de vele kleine en
zeer kleine ondernemers voordeel zullen hebben.
/. Dit punt behoeft geen nadere toelichting.
g. Gedscht wordt aan een zodanige opcenten-regeling dat
de opbrengst van de successiebelasting globaal met 25 pet. stijgt.
De nadruk valt hierbij op de grote vermogens.
TOELICHTING OP TABEL IV
Met de invoering van een selectieve investeringsheffing
wordt beoogd:
a. Bedrijfsinvesteringen in gebouwen en installaties in sommigc regionale gebieden minder aantrekkelijk te maken.
De selectieve investeringsheffing (S.I.H.) is als zodanig een
tegenhanger van bestaande premieregelingen die beogen de investeringen in sommige gebieden meer aantrekkelijk te maken.
b. Investeringen in gebouwen en installaties in sommige
bedrijfstakken te belasten voor de externe, sterk milieuvervuilende effecten, die niet rechtstreeks uit een milieuheffing
kunnen worden bestreden, en welke effecten in de praktijk met
gemeenschapsgelden moeten worden bestreden.
In dit verband kan worden gedacht aan meetnetten, milieuonderzoek en de sterk opgelopen algemene kosten van maatregelen om het milieu enigszins te beschermen.
c. Enige invloed uit te oefenen op het verloop van de
conjunctuur, door het hanteren van een variabel percentage.
Vorig jaar werd de opbrengst van een bouwsomheffing geraamd op 200 min. De opbrengst voor 1972 is geraamd op
100 min., enerzijds omdat de grondslag van de S.I.H. breder
zal zijn, anderzijds omdat ernstige vervuilers zwaarder zullen
worden belast, dan waarvan destijds is uitgegaan.
SPECIFICATIES VAN DE VERANDERINGEN
Woningbouw
125 min.
- stadssanering en reconstructie, krotopruiming en
krotverwerving, renovatie en rehabilitatie
- individuele huursubsidies
- 2500 woningwetwoningen extra
Onderwijs
- groepsgrootte lager beroepsonderwijs
- extra onderwijzers oude wijken etc.
- schoolbegeleidingsdiensten en experimenten
- vorming, streekcentra, werkende jongeren
- herstructurering w.o. en h.b.o.
- eventuele compensatie, voor bepaalde groepen,
van de verhoging van examen- en collegegelden

90 min.

Gemeenten
- Advies van de Raad voor Gemeentefinanciën ')
- Tekorten gemeentelijke vervoerbedrijven

68 min.

Ontwikkelingshulp
Regio
- stimulering noorden des lands en andere herstructureringsgebieden

67 min.
30 min.

Sociale voorzieningen
- AOW 2 )

100 min.

Milieu en Volksgezondheid
- extra rijksbijdrage voor waterzuiveringstechnische
werken (een tijdelijke verlengde Korthalsregeling)
- uitbreiding onderzoek verontreiniging en apparaatkosten RIZA en Dienst Waterhuishouding
- onderzoek luchtverontreiniging
- verplaatsing bedrijven Rijnmond
- opbouw semi-overheidsonderneming voor verwerken van olie en andere afvalstoffen
- bijdrage in de kosten van een geïntegreerde milieudienst Zuid-Holland
- bijdrage in de milieudiensten elders in het land
-- uitbreiding onderzoek en activiteiten van de Internationale Rijncommissie te Koblenz
- duinwatervoorziening

50 min.

C.R.M
120 min.
- pensioenregeling Joodse oorlogsslachtoffers
- hulp pers
- steun periodieken (PTT-tarieven)
- steun scheppende kunstenaars
- bijz. jeugd- en volksontwikkelingswerk (motieEngels)
- uitbreiding vormingswerk op plaatselijk niveau
- uitbreiding experimenten permanente educatie
- muziekscholen (motie K.V.P.)
- accommodaties voor veelvuldig soc.-cultureel gebruik (dorpshuizen)
- honorering subsidieregeling sportorganisaties technisch kader (amendement-Vrolijk)
- 1ste fase open?uchtrecreatie
- aankoop natuurterreinen
- monumentenzorg
- instructieve en regionale omroep
- huishoudelijke en gezinsvoorlichting
- optrekking normen Bijstandswet van 95 pet. tot
100 pet. van het minimumloon.
Totaal: 650 min.
SPECIFICATIE VAN 200 MLN. GEBLOKKEERDE
UITGAVEN
Woningen
15 min.
- Stadssanering en reconstructie
Onderwijs
- schoolbegeleidingsdiensten en experimenten
- herstructurering w.o. en h.b.o.
Gemeenten
- Sanering financiële positie gemeenten
- tekorten gemeentelijke vervoerbedrijven
Ontwikkelingshulp
Regio
- Stimulering noorden des lands en andere herstructureringsgebieden

30 min.

52 min.

33 min.
20 min.

J

) Via een regeling bijzondere uitkering dient voor de financiering van dit bedrag in de eerste plaats de 39 min. extra te
worden aangewend, die in het Gemeentefonds vloeien, volgens de
15 pet.-regeling. Zie ook: bij meerontvangsten belastingmiddelen.
noot.
' "''•T.-. t
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2
) Gestreefd wordt naar een structurele verhoging van 3 pet.,
waarvan de helft komt uit de premiesector en de andere helft uit
de algemene middelen met ingang van 1 januari 1972.
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Milieu en Volksgezondheid
- Volksgezondheid
- Versnelling waterzuivering
- Verplaatsing bedrijven Rijnmond

40 min.

C.R.M.
- aankoop natuurterreinen
- eerste fase openluchtrecreatie
- monumentenzorg

10
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- uitbreiding experimenten permanente educatie
- uitbreiding vormingswerk op plaatselijk niveau
- bijz. jeugd- en volksontwikkelingswerk (motieEngels)
- instructieve en regionale omroep
(Deze posten betreffen een gedeeltelijke blokkering
van de op blz. 2 onder C.R.M, genoemde punten)
Totaal: 200 min.
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