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43STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN WOENSDAG 30 MEI 1973 
(Bijeenroepingsuur 10.00) 

Ingekomen stukken 1679; 1707 
Regeling van werkzaamheden 1679/80 
Beraadslaging over de in de vergadering van 28 mei 

1973 afgelegde regeringsverklaring 1680 
Behandeling en verwerping van: 

de motie van het lid Drees c.c. betreffende het aantal 
Staatssecretarissen 1680; 1705 
de motie van het lid Drees c.s. betreffende het niet 
doen beïnvloeden van het beleid inzake studiefinan-
ciering door niet-parlementaire acties 1680; 1706 

Indiening, behandeling en verwerping van de volgende 
moties: 
een, van het lid Drees c.s., betreffende voorkoming 
van een boven de produktiviteit uitgaande stijging 
van nominale inkomens door een in overleg met alle 
betrokken groepen te voeren bewust prijs- en inko-
mensbeleid 1682; 1706 
een, van het lid Jongeling c.s., betreffende het 
opnieuw in overweging nemen van het besluit om 
de Nederlandse marineschepen niet de haven van 
Simonstad te laten aandoen 1689; 1706 

Voorzitter: het lid Vondeling 

Tegenwoordig zijn 146 leden, te weten: 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, Van Amelsvoort, 

Andriessen, Bakker, Barendregt, Ter Beek, Beekmans, De 
Beer, De Bekker, Berger, Berkhouwer, Beuker, De Boer, Boer-
tien, De Boois, De Brauw, Bremen, Du Chatinier, Coppes, 
G. P. M. Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Van Dam, Dan-
kert, Dees, Van Dis, Van der Doef, Van den Doel, Dolman, 
Dragstra, Drees, Van Dijk, Van Eisen, Epema-Brugman, 
Fiévez, Franssen, De Gaay Fortman, Gardeniers-Berendsen, 
Geertsema, Geurtsen, Giebels, Van Gorkum, Goudsmit, 
Groensmit-Van der Kallen, Van der Gun, Haas-Berger, Hart-
meijer, Van Heel-Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, Van 
der Hek, Hermes, Hermsen, Heijmans, Hoekstra, Honig van 
den Bossche, Van Houwelingen, Hutschemaekers, Imkamp, 
Jansen, Janssen, De Jong, Jongeling, Jurgens, Kappeyne van de 
Coppello, Keja, K. A. Keuning, S. Keuning, Klaassens-Postema, 
Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolthoff, Kombrink, De Koning 
(A.R.P.), De Koning (B.P.), Konings, De Koster, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Kruisinga, De Kwaadsteniet, 
Laban, Lamberts, De Leeuw, Van Leeuwen, Van der Lek, Van 
Leijenhorst, Van Lier, Masman, Van der Mei, Meis, Van 
Mierlo, Nagel, Notenboom, Van Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, 
Portheine, Rietkerk, Roels, Roethof, Roolvink, Van Rossum, 
De Ruiter, Salomons, Van der Sanden, Van Schaik, Schakel, 
Scherpenhuizen, Van het Schip, J. N. Scholten, W. Scholten, 
Schouten, Smit-Kroes, Van der Spek, Spinks, Stoffelen, Ter-
louw, Van Thijn, Tilanus, Tolman, Veder-Smit, Van Veenen-
daal-Van Meggelen, Vellenga, Verbrugh, Vermaat, Vondeling, 
Vonhoff, Voogd, Voortman, De Vries, Waalkens, Waltmans, 
Weijters, Wiegel, Wieldraaijer, Wierenga, Wilbers, Wisselink, 
Wolff, Ter Woorst, Varj Zeil, 

en de heren Den Uyl, Minister-President, Minister van Alge-
mene Zaken, Van Agt, Vice-Minister-President, Minister van 
Justitie, Van der Stoel, Minister van Buitenlandse Zaken, 
De Gaay Fortman, Minister van Binnenlandse Zaken, Van 
Kemenade, Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Dui-

Voorzhter 
senberg, Minister van Financiën, Vredeling, Minister van 
Defensie, Gruijters, Minister van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, Westerterp, Minister van Verkeer en Water-
staat, Lubbers, Minister van Economische Zaken, Brouwer, 
Minister van Landbouw en Visserij, Van Doorn, Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, mevrouw Vor-
rink, Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de 
heren Pronk, Minister zonder Portefeuille, Trip, Minister zon-
der Portefeuille, Brinkhorst, Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken, Kooijmans, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
Polak, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Klein, Staats-
secretaris van Onderwijs en Wetenschappen, Veerman, Staats-
secretaris van Onderwijs en Wetenschappen, De Goede, Staats-
secretaris van Financiën, Van der Stee, Staatssecretaris van 
Financiën, Mommersteeg, Staatssecretaris van Defensie, Ste-
merdink, Staatssecretaris van Defensie, Schaefer, Staatssecre-
taris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Van Dam, 
Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
Van Hulten, Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Haze-
kamp, Staatssecretaris van Economische Zaken, Mertens, 
Staatssecretaris van Sociale Zaken, Meijer, Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en Hendriks, 
Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee, dat is ingekomen 
een bericht van verhindering tot het bijwonen van de ver-
gadering van het lid Aarts, alleen voormiddags, wegens het 
bijwonen van een begrafenis. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

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

Ik stel aan de Kamer voor, aan de orde te stellen en te 
behandelen: 

a. in de vergaderingen van 5, 6 en 7 juni (zonder avond-
vergaderingen) : 

het wetsontwerp Herziening van de bepalingen van het Wet-
boek van Strafvordering betreffende toevoeging van een raads-
man en toepassing van voorlopige hechtenis en wijziging van 
de artikelen 27 en llh van het Wetboek van Strafrecht 
(9994) (eerste termijn Kamer); 

het voorstel van wet van de leden Voogd en Roethof tot het 
wijzigen van de Omroepwet (Wijziging van enkele bepalingen 
omtrent de overheidscontrole op de inhoud van programma's 
(11 120) (eerste termijn Kamer); 

het wetsontwerp Herziening van de bepalingen van het Wet-
boek van Strafvordering betreffende toevoeging van een raads-
man en toepassing van voorlopige hechtenis en wijziging van 
de artikelen 27 en 77/7 van het Wetboek van Strafrecht (9994) 
(voortzetting); 

b. in de vergaderingen van 13 en 14 juni (zonder avond-
vergaderingen) : 

het wetsontwerp Regelen tot het tegengaan van misbruiken 
bij colportage (Colportagewet) (11106) (eerste termijn 
Kamer); 

het voorstel van wet van de leden Voogd en Roethof tot het 
wijzigen van de Omroepwet (Wijziging van enkele bepalingen 
omtrent de overheidscontrole op de inhoud van programma's 
(11 120) (voortzetting); 

het wetsontwerp Regelen tot het tegengaan van misbruiken 
bij colportage (Colportagewet) (11106) (voortzetting); 

eventueel nader te bepalen wetsontwerpen; 
c. in de vergaderingen van 19, 20 en 21 juni (zo nodig met 

avondvergaderingen): 
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Voorzitter 
het ontwerp van rijkswet Goedkeuring van de op 27 no-

vember 1972 te New York voor het Koninkrijk der Neder-
landen ondertekende Internationale Cacao-Overeenkomst 1972 
(12 324, R 898); 

de wetsontwerpen: 
Goedkeuring van de op 9 juni 1969 te Bonn tot stand ge-

komen Overeenkomst betreffende samenwerking bij het be-
strijden van verontreiniging van de Noordzee door olie, met 
bijlage (11014); 

Overbrenging van het beheer en onderhoud bij de gemeente 
Assen van een gedeelte van de Drentsche Hoofdvaart en een 
gedeelte van het Noord-Willemskanaal (11 867); 

Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
het Rijkswegenfonds voor het dienstjaar 1971 (12 254) en 
eventueel nader te bepalen wetsontwerpen; 

d. in de vergaderingen van 26 en 27 juni: 
de wetsontwerpen: 
Goedkeuring van de op 22 januari 1965 te Straatsburg tot 

stand gekomen Europese Overeenkomst ter voorkoming van 
radio-, omroep- of televisieuitzendingen door stations buiten 
nationaal gebied (11 373) (eerste termijn Kamer); 

Wijziging van de Telegraaf" en Telefoonwet 1904 (Stb. 
nr. 7) (bestrijding omroepuitzendingen buiten elk nationaal ge-
bied) (11 374) (eerste termijn Kamer); 

Raming van de uitgaven der Kamer voor 1974; 
de wetsontwerpen: 
Goedkeuring van de op 22 januari 1965 te Straatsburg tot 

stand gekomen Europese Overeenkomst ter voorkoming van 
radio-, omroep- of televisieuitzendingen door stations buiten 
nationaal gebied (11373) (voortzetting); 

Wijziging van de Telegraaf" en Telefoonwet 1904 (S/b. 
nr. 7) (bestrijding omroepuitzendingen buiten elk nationaal 
gebied) (11374) (voortzetting). 

Ik merk nog op, dat inzake 28 juni a.s. nog geen voorstel 
door mij is gedaan, omdat de besprekingen met het kabinet 
over de behandeling van enkele wetsontwerpen van spoed-
eisende aard en enkele wetsontwerpen, waaromtrent wij nog 
een memorie van antwoord verwachten en de Regering heeft 
medegedeeld, dat zij behandeling ervan voor het reces op prijs 
zou stellen, nog niet zijn afgerond. 

Overeenkomstig de voorstellen van de Voorzitter wordt be-
sloten. 

De Voorzitter: Vervolgens stel ik de Kamer voor, in de ver-
gaderingen van 28, 29 en 30 augustus te behandelen: 

Nota Noorden des Lands 1972 (12 010); 
Nota Herstructurering Zuid-Limburg 1972 (12 016); 
Nota inzake de ontwikkeling van de Haagse agglomeratie 

en de afremming van de groei van de kantorensector (12 043). 
Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal dat de aanvankelijk op 18 juni 
vastgestelde openbare commissievergadering van de vaste 
Commissie voor Milieuhygiëne zal worden gehouden op 
25 juni a.s., te 11.15 uur tot uiterlijk 18.00 uur. 

Mijn voorstellen wijken in zoverre van mijn gisteren aan de 
leden meegedeeld voornemen af, dat daarin niet is opgenomen 
een voorstel voor het aan de orde stellen van de wetsontwer-
pen 10 098 (Mijnwet continentaal plat) en 10 786 (een initia-
tief-voorstel van de heer De Ruiter), aangezien van de zijde 
van de Regering het verzoek is ingekomen, de behandeling 
hiervan uit te stellen tot na het zomerreces. 

Voorts stel ik aan de Kamer voor, te behandelen bij de aan-
vang van de vergadering van donderdag 7 juni 1973: 

Voorzitter e. a. 
Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften om-

trent een aantal in haar handen gestelde adressen (12 268, 
nrs. 31-48); 

Rekening van ontvangst en uitgaaf van de 7i % 25-jarige 
lening 1972 ten laste van de Staat der Nederlanden, uitge-
geven krachtens de Leningwet 1971 (Stb. 1972, 12) (12 222); 

Rekening van ontvangst en uitgaaf van de 7} % 25-jarige 
onderhandse lening 1972 ten laste van de Staat der Neder-
landen, uitgegeven krachtens de Leningwet 1971 (Stb. 1972, 
12) (12 223); 

de wetsontwerpen: 
Wijziging van hoofdstuk VIII (Departement van Onderwijs 

en Wetenschappen) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1972 (12 218); 

Brose, Irmgard Martha en 23 anderen 

Edgar Hubert Peter en 22 

Hope Benita Nadine en 21 

Eryk Jozef en 24 anderen 

Naturalisatie van 
(12 335); 

Naturalisatie van Birkhahn, 
anderen (12 336); 

Naturalisatie van Alexander, 
anderen (12 338); 

Naturalisatie van Bednarek, 
(12 348); 

Naturalisatie van Boekbinder, Betsy en 28 anderen (12 349); 
Naturalisatie van Apers, Adriane Amelia en 23 anderen 

(12 350); 
Naturalisatie van Alfons, Christian en 28 anderen (12 351); 
Naturalisatie van de Haas, Victor en 27 anderen (12 352); 
Naturalisatie van Aretz, Peter Hubert en 28 anderen 

(12 353); 
Naturalisatie van Alfons, Paulina en 29 anderen (12 356); 
Naturalisatie van Almeida Goncalves, Ulisses en 29 anderen 

(12 375). 
Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de beraadslaging over 
de in de vergadering van 28 mei 1973 afgelegde regerings-
verklaring. 

Hierbij is tevens aan de orde de beraadslaging over: 
de motie van het lid Drees c.s. betreffende het aantal Staats-

secretarissen; 
de motie van het lid Drees c.s. betreffende het niet doen be-

invloeden van het beleid inzake studiefinanciering door niet-
parlementaire acties. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil be-
ginnen met het uitspreken van enkele woorden van dank. In 
de eerste plaats voor hetgeen de Minister-President heeft ge-
zegd over de houding van het kabinet inzake politieke gevan-
gencn, waar ook ter wereld. Wij hebben er veel waardering 
voor, mijnheer de Voorzitter. 

Ik begrijp, dat Minister Lubbers in september een intensief 
gesprek met de Kamer zal voeren over het noorden van het 
land en Limburg. Ik begrijp, mijnheer de Voorzitter, dat dit 
gesprek voor september is gepland. Wij vinden het zeer waar-
devol, dat het beleid actief zal worden bekeken, aangepakt en 
besproken. Wij beschouwen dat ook als een mogelijkheid, de 
problemen van de grote steden in het westen mede te helpen 
verlichten, al is de band ermee niet zo intensief. 

Wat Limburg betreft vragen wij - het betreft ook de Mi-
nister van Onderwijs en Wetenschappen —, of er sprake van 
ongehinderde voortgang is ten aanzien van de universiteit van 
Maastricht. 

Ook wil ik dank uitspreken, mijnheer de Voorzitter, voor de 
gebleken loyaliteit inzake de NAVO en de afspraken, die ter 
zake zijn gemaakt. 
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Drees 
Vervolgens kom ik op de aard van het kabinet. De premier 

heeft gezegd: Het is een kabinet sui generis. Dit geeft, geloof 
ik, aan, dat het enigszins uniek is en dat deze samenwerking 
van de radicale drie en confessionele partijen niet zal terug-
keren. Dat lijkt mij in allerlei opzichten ook waarschijnlijk. 

Op de vraag wat voor dier of wat voor plant het is, werd uit 
de zaal geroepen dat het een amfibie is. In een interruptie-
debat, later op de avond, zei de heer Den Uyl dat „Keerpunt" 
in het geval van b.v. de woningbouw domineert ten aanzien 
van het groene boekje. Dat is een van de belangrijkste as-
pejtcn van al de programma's die ons zijn gestuurd: hoe is de 
onderlinge verhouding; wat gebeurt er als „Keerpunt" iets zegt 
en de confessionelen zwijgen? Ik meen, dat de premier heeft 
gesteld dat „Keerpunt" dominant is. 

Ik meen, dat dit een goed beeld geeft van de afstamming 
van het kabinet. Het is een hybride en het bestaat uit een com-
binatie van een dominant rood program en een re .essief wit 
program, twee erfelijke eigenschappen. 

Wat gebeurt er als men hybriden voortplant? Dat is een 
eeuw geleden door een K.V.P.-er, een abt, genaamd Mendel, 
uitgebreid beschreven in de „Versuchen über Pflanzhy-
briden". Hij geeft aan, dat de eerste generatie van vier stuks 
bestaat uit drie rode en een wit exemplaar. Het puur witte 
exemplaar heeft alleen maar recessieve eigenschappen; van de 
drie rode heeft er één alleen maar de rode eigenschappen en 
de twee andere treden rood naar voren en bezitten nog een 
recessief gen. De volgende generatie bestaat uit zestien exem-
plaren. Uit het witte exemplaar komen puur witte voort. Uit 
het puur rode exemplaar komen vier rode voort. Uit de twee 
gemengde ontstaan er acht, weer in de verhouding 3:1, twee 
wit, zes rood. Dat worden dus zes witte en tien rode exem-
plaren. Het klopt dus; dit kabinet is de tweede generatie van 
een bastaardhuwelijk. 

Men zal vragen waar de eerste generatie blijft, de vier 
exemplaren in de verhouding 3:1. Het antwoord is duidelijk: 
het zijn de vier jaren van dit kabinet. Het ligt in de genen inge-
bakken dat daarvan drie rood zullen zijn en één wit. Dat ligt 
gewoon in degenen die daar zitten. 

De heer Andriessen wilde weten hoe het met de belastingpo-
litiek van dit kabinet zit. Voor mij rijst dit beeld heel duidelijk 
op. 1974 wordt een rood jaar; er is tien keer gezegd, dat de 
b.t.w. niet wordt verhoogd. Het ligt helemaal in de lijn van de 
ernorme plannen van dit kabinet dat de inkomstenbelasting 
fors wordt verhoogd, bij voorbeeld vanwege de 1 mld. extra 
ontwikkelingshulp in 1976 en alle plannen ten aanzien van 
CRM. 

Welk jaar van de vier wordt het witte jaar? Dat wordt uiter-
aard 1975. De statenverkiezingen zijn dan achter de rug; de 
kamerverkiezingen zijn hopelijk in de planning van het ka-
binet nog een eindje weg. In 1975 gaat de b.t.w. omhoog en 
in 1976 en in 1977 gaan weer de tarieven van de inkomsten-
belasting omhoog, zolang dit kabinet overeind blijft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had bij de beschouwingen van de 
heren Andriessen en Aantjes af en toe het gevoel dat zij oppo-
sitionele broodroof pleegden. Zij waren veel feller dan de wer-
kelijke oppositiepartijen. Zij wekten de indruk, dat allerlei af-
spraken verkeerd werden uitgelegd en dat de zesmaandse for-
maticoorlog nog aan de gang is. Ik neem aan, dat dit in hoofd-
zaak is gedaan voor het thuisfront. 

De heer Aantjes zei, dat de defensiebegroting, wat hem be-
treft, in 1973 niet mag worden gewijzigd. Dat behoeft het ka-
binet helemaal niet te doen. Als het kabinet minder wil uit-
geven, kan het de defensiebegroting laten zoals zij is en toch 
minder uitgeven. 

De heer Van Eisen (K.V.P.): Als men het wil besteden aan 
CRM, moet men het wel aangeven. 

De heer Drees (DS'70): Ik geef tce, dat het kabinet de ver-
hogingen voor CRM wel moet voorleggen. De heer Aantjes 

sprak echter specifiek over een wijziging van de defensiebegro-
ting. 

Als ik de premier goed heb beluisterd, is hij niet ingegaan op 
de kritiek die door verschillende kamerleden - de eerste was, 
meen ik, de heer Wiegel - was geuit op de houding van enkele 
bewindslieden inzake recht en wetten in het recente verleden. 
Ik vind dit enigzins vreemd. De premier is verder niet inge-
gaan op tendensen in zijn achterban om bij de statenverkie-
zingen of gemeenteraadsverkiezingen met dictatoriaal gezinde 
groepen samen te werken. 

De premier heeft met nadruk gezegd, dat hij niemands ge-
vangene is; ik wil dat ook helemaal geloven. Het zou echter 
prettiger zijn als hij de politieke leider was van een werkelijk 
volledig parlementair-democratisch ingestelde partij. 

De premier is vrij uitvoerig ingegaan op de kwestie van het 
aantai bewindslieden. Hij heeft allerlei bronnen genoemd -
dan weer voor ministers, dan weer voor staatssecretarissen -
om hem te steunen. Hij heeft geen bron kunnen vinden om 
het totale aantal te steunen, maar wel partiële bronnen. Het 
rapport-Van Veen pleit voor 17 staatssecretarissen of onder-
ministers, maar dit advies is gebaseerd op minder ministers. 

De heer Den Uyl heeft gezegd: In 1971 - misschien een be-
langrijker keerpunt voor ruimtelijke ordening en milieu dan 
1973 - is het aantal ministers van 14 op 16 gebracht, hetgeen 
is gebeurd om DS'70 te accommoderen. Hij noemde een an-
dere politieke partij, mijnheer de Voorzitter, maar deze was 
toch de bedoeling. Dit is onjuist, mijnheer de Voorzitter. Het 
ging om twee extra portefeuilles: voor wetenschapsbeleid en 
voor volksgezondheid en milieuhygiëne. De eerste was al ge-
noemd in het confessionele program van begin 1971, voordat 
onderhandelingen met DS'70 ter sprake kwamen. 

Het program van de linkse drie van begin 1971 suggereert 
min of meer een extra minister voor volksgezondheid en mi-
lieuhygiëne. Deze beslissingen zijn dus politiek naar voren ge-
komen voordat de heer Steenkamp met zijn 16-formule en de 
verdeling hiervan kwam. 

Bovendien, mijnheer de Voorzitter, heeft de heer Den Uyl 
deze portefeuilles gehandhaafd: wij zien mevrouw Vorrink en 
de heer Trip. Het kan geen motief zijn om te verdedigen, dat 
de politieke getalsverhoudingen rot een bepaald aantal staats-
secretarissen - van déze omvang - moeten leiden. Er is ook al 
kritiek geweest van de kant van de heer Aantjes. 

Ik meen. dat het omgekeerd is: eerst moet het aantal staats-
secretarissen worden vastgesteld, door de ministers, als zij er 
zijn. Dan mag de verdeling van de staatssecretariaten, naar 
politieke richting, wel enigszins geschieden op basis van poli-
tieke aspecten, hoewel bekwaamheid enz. ook een rol spelen. 
Het mag echter nooit omgekeerd zijn, dat op grond van poli-
tieke getalsverhoudingen omhoog wordt gegaan. Ik handhaaf 
dus gaarne mijn motie, niét tegen iemand van de staatssecreta-
rissen, zijn persoon of werk - hierover heb ik niet zozeer ge-
sproken - maar wel tegen de volgorde. Dit is ook ter sprake 
gekomen in het debat met de heer Andriessen over de taken 
van mevrouw Vorrink. De volgorde is onjuist. Het gaat pri-
mair om de vorming van een kabinet met ministers. Zij moe-
ten de volgende beslissing nemen en mogen elke taak op hun 
terrein zelf - als zij dat willen - behartigen. 

Een ander principieel punt is dat van de volgorde van loon-
en prijsbeleid enerzijds en budgetbeleid anderzijds. Ik heb er 
begrip voor, dat men in de huidige tijdnood niet kan forceren. 
Wat de toekomst in het algemeen betreft, meen ik, dat de 
hoofdlijnen van loon- en prijsbeleid tijdig moeten vaststaan, 
maar in het antwoord van de Regering werd even gesugge-
reerd, dat het arbeidsvoorwaardenbeleid van het bedrijfsleven 
mag afhangen van de beslissingen in deze Kamer over belas-
tingen en budget. Dit is onjuist, dit is pure afwenteling; ik 
meen, dat ook de heer De Gaay Fortman over afwenteling 
sprak. Wij stellen hier de belastingen vast, maar in de gedach-
tengang van het kabinet zou daarna de particuliere sejtor zijn 
bruto beloningen mogen vaststellen. 
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Drees e. a. 
In Zweden was er, tien jaar geleden, een verhoging van de 

inkomstenbelasting, vooral voor de hogere beroepen. In 
Zweden kunnen hogere ambtenaren staken. Zij hebben dit ge-
daan en eisten, dat hun netto inkomen op peil zou blijven. 
Toen werd het bruto salaris aangepast. Dit is een absurde volg-
orde. De bruto inkomens behoren eerst vast te staan; dan 
volgt de belastingheffing. Anders maakt het kabinet zijn eigen 
plannen inzake inkomensverdeling tot een aanfluiting. 

Met de heer Van Mierlo had ik een interruptiedebat over 
een hiermee verwante zaak, namelijk of de vaststelling van 
prijzen, lonen en winsten mag worden beïnvloed door, bij voor-
beeld, het beleid inzake ontwikkelingshulp. De SER heeft 20 
jaar geleden over deze zaken nagedacht en gepubliceerd. De 
principiële taakverdeling is toch zo, dat het bedrijfsleven de 
bruto inkomens regelt - eventueel in overleg met de overheid 
enz. - en de overheid, hier, de tarra, het verschil tussen bruto 
en netto. Dat is de juiste verhouding. 

Het blijft, ook na het antwoord van gisteren, onduidelijk, of 
ten aanzien van de inflatie de lijn-Duiserberg of de lijn-Boer-
sma zal worden gevolgd. Ik wil graag bevorderen, dat de Ka-
mer een uitspraak doet over de inflatie als meest accuut pro-
bleem, mijnheer de Voorzitter. 

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

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de regeringsverklaring; 
van oordeel, dat de bestrijding van de bestedingsinflatie en 

de gezondmaking van de overheidsfinanciën door het vorig 
kabinet als noodzakelijk is onderkend en veelal met kracht ter 
hand is genomen; 

van oordeel, dat daardoor de bestedingsinflatie in de loop 
van 1972 is opgehouden, maar dat daarentegen de kosten-
inflatie onverminderd voortwoekert; 

van mening, dat inflatie een ernstig sociaal onrecht is, dat 
de particuliere oudedagsvoorzieningen uitholt, de zelfstandigen 
en de zwakke groepen bedreigt, de woningmarkt ontwricht en 
de overheidstaken excessief kostbaar maakt; 

spreekt als haar oordeel uit, dat het essentieel is dat de 
kosteninflatie wordt gestopt en dat derhalve een stijging van 
nominale inkomens die duidelijk uitgaat boven de produktivi-
teit, in de toekomst moet worden voorkomen door een bewust 
prijs- en inkomensbeleid, te voeren in overleg met alle betrok-
ken groepen, 

en gaat over tot de orde van de dag.". 
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund. 

De heer Drees (DS"70): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
nu . . . . 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Horen wij nu van de 
heer Drees dat het vorige kabinet het erg goed deed op het ter-
rein van de inflatiebestrijding? 

De heer Drees (DS'70): Alleen wat betreft de bestedingsin-
flatie en niet wat betreft de kosteninflatie. Ik heb dat onder-
scheid in de motie duidelijk gemaakt net als de heer Zijistra in 
zijn jaarverslag. Het zijn twee verschillende inflaties. In Nedcr-
land is de bestedingsinflatie voorop gegaan. Dat heeft ook ge-
leid tot al die gastarbeiders. De kosteninflatie is gevolgd. Het 
eerste kabinet-Biesheuvel heeft de bestedingsinflatie met soms 
pijnlijke ingrepen, maar gelukkig gesteund door een meerder-
heid van de Kamer, beëindigd. De be3tedingsinflatie i; ge-
eindigd. De kosteninflatie is doorgelopen. Ik heb aan de heer 
Boersma al enkeie woorden gewijd in de eerste termijn, zoals 
de heer De Gaay Fortman zich misschien herinnert. Ik meen 
dat dit kabinet nu voor de keuze staat: of de lijn-Boersma 
wordt voortgezet of dat zijn critici, de heren Den Uy! en Dui-
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senberg, die in 1972 duidelijk kritiek hebben gehad op de heer 
Bo.'rsma, hun zin krijgen. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Wij praten nu over 
het bekende push and pull, bestedings- en kosteninflatie. Ik sta 
er toch wat van te kijken dat ik van een econoom en van een 
zo knap econoom het verhaal hoor, dat erop neerkomt: Je 
kunt eerst een bcstedingsinfjatie even oplossen en beëindigen 
en dan kan je je nog eens rustig gaan richten op de kostenin-
flatie. Dat werkt toch op elkaar in? Dat is toch een proces van 
voortdurende wisselwerking? 

De heer Drees (DS'70): De bestcdingsinflatie is voorbij, 
maar ter wille van de tijd wil ik verwijzen naar het dikke boek 
van dr. Zijlstra. De overspanning is voorbij. Dat kan de heer 
De Gaay Fortman ook constateren aan de werkloosheid en het 
ophouden van de stroom gastarbeiders. Er komen nauwelijks 
gastarbeiders meer. De bestedingsinflatie is gestopt en de kos-
tcninflatie is een separaat fenomeen. In de tweede wereld-
oorlog bij voorbeeld hadden wij kosteninflatie. Wij hadden 
geen bestedingsinflatie, want wij hadden daar helaas de ruimte 
niet voor. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): De overspanning is 
voorbij, maar toch nadat DS'70 het kabinet verlaten had. 

De heer Drees (DS'70): Nee, integendeel. Eind 1971 is 
duidelijk al de omslag gekomen. De maatregelen voor 1972, 
zelfs na 15 juli, behoorden tot het algemeen goedgekeurd be-
leid, dat wij in gang hadden gezet. Wat in de weg- en water-
bouw of elders gebeurde in 1972, was natuurlijk ons beleid. 
Maar begin 1972 was de omslag er duidelijk. 

Minister Den Uyl: Ik hoor de heer Drees zeggen, dat eind 
1971 de omslag al op gang was. Dat is volkomen juist. Dat 
had naar mijn mening alles te maken met de internationale 
ontwikkeling. Maar hoe suggereert de heer Drees nu, dat het 
in juli 1971 opgetreden kabinet-Biesheuvel de omslag zou 
hebben bewerkstelligd? Dat is geweldig knap werk in drie 
maanden. 

De heer Drees (DS'70): Natuurlijk werken allerlei zaken 
op elkaar in, maar in juli 1971 is een fors afremmingsbeleid in 
gang gezet. Al in die zomer zijn tal van beslissingen genomen. 
De heer Den Uyl heeft daar in augustus 1971 in het kamer-
debat uitgebreid op gewezen, want toen werden al beslissingen 
genomen. Ik herinner mij abrupte beslissingen, bij voorbeeld 
in de CRM-sfeer, ik meen op het gebied van huishoudelijke 
voorlichting. Dat ging al in september 1971 in. Dat herinnert 
de heer Den Uyl zich misschien ook. 

Zo is bij de wegenbouw onmiddellijk in de zomer 1971 een 
ombuiging in gang gezet. Dat gold voor tal van terreinen. Na-
tuurlijk werken in onze grote economie van meer dan f 100 
mld. allerlei factoren, maar de heer Den Uyl zal erkennen, dat 
in de zomer 1971 een ombuiging in gang is gezet op overheids-
nivau van meer dan f 1 mld. per jaar. 

Wij zijn het eens over het tijdschema en ik ben blij, dat de 
premier het met mij eens is en met de heer Zijlstra en dat ook 
hij waarschijnlijk erkent - het zit dacht ik ook in de tekst van 
de regeringsverklaring - , dat daarna de kostenspiraal zelf-
standig is blijven doordraaien. 

Ik kom thans op de rente-inkomsten en -uitgaven. De studie 
over de rente-aftrek wil het kabinet voortzetten. Ik vind dat 
het kabinet weinig gevoel toont voor argumenten. En wat de 
heffing a la Staatssecretaris Schaefer van 100 pet. betreft, die 
ook van hieruit gekritiseerd is, deze is volledig anders dan de 
gedachlen van de heren Bogaers en Schut. Ik beschouw het 
als een onaanvaardbaar en ondoordacht voorstel. 

Minister Den Uyl: U spreekt over een 100 pct.-heffing. 
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De heer Drees (DS'70): Ja, over het verschil tussen de huur 

die iemand betaalt en de 10 pct.-norm van zijn inkomen. Dat 
verschil wilde de heer Schaefer volgens zijn rede in Eindhoven 
voor 100 pet. belasten. 

Minister Den Uyl: Maar dan is het gebruik van het begrip 
„100 pct.-heffing" om het zacht te zeggen wel uitermate de-
magogisch. 

De heer Drees (DS'70): Neen, mijnheer de Voorzitter, 
wan t . . . 

Minister Den Uyl: Als het gaat om het wegbelasten van het 
verschil tussen 7 pet. en 10 pet. en u dat een 100 pct.-heffing 
noemt, dan . . . . 

De heer Drees (DS'70): Ja, uiteraard van de belastbare 
grondslag. Iedere heffing gaat over de belastbare grondslag. 
Van die grondslag is dat tarief 100 pet. Dat is absurd. 

Minister Den Uyl: Het maximum van de heffing is 10 pet. 
van het belastbare inkomen. Als u dat een 100 pct.-heffing 
noemt, is dat in hoge hoge mate misverstand wekkend. 

De heer Drees (DS'70): De basis van de heffing is het ver-
schil tussen de huurwaarde van een eigen huis en 10 pet. van 
iemands bruto inkomen. De heer Schaefer heeft in Eindhoven 
voorgesteld, over die basis 100 pet. te heffen. Dat is een ab-
surd tarief. 

Over het welzijn is gisteren even gediscussieerd. Er is sprake 
van een grote terminologische verwarring tussen „welzijn" in 
de zin van een schoon fysisch milieu (lucht, water enz.), 
„welzijn" in andere zin (goedkope boeken, een goedkoop 
schouwburgkaartje en dergelijke) en „welzijn" als een meer 
psychisch begrip. Mijns inziens is het gevaarlijk te veel te sug-
gereren dat de moderne gedachtengang van de Club van Rome 
enz. plotseling moet leiden tot zoveel CMR-subsidies. Men 
moet die afzonderlijk kritisch bezien. Er zijn taken waar wij 
zeer positief tegenover staan, zoals wij hebben getoond bij de 
behande'ing van de CMR-begroting 1973. Er zijn ook zaken 
die nogal dubieus zijn. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Gezinsverzorging bij voor-
beeld! 

De heer Drees (DS'70): Ik hoop dat het kabinet bij zijn 
nieuwe beoordeling van zaken aandacht zal schenken aan bij 
voorbeeld onderzoekingen van het Instituut voor onderzoek 
van overheidsuitgaven en dat het niet veel afgaat op de klank 
van een subsidie. Voorts hoop ik dat men niet de taak van de 
gemeenten zal uithollen, maar ze eerder taken zal toeschuiven. 

Wat CMR betreft, wijs ik nog op de bouw van parkeerga-
rages met CMR-geld in Het Gooi. Dat vind ik een voorbeeld 
van onverstandig beleid. Op deze manier bedreigt men Het 
Gooi extra door in Hilversum grote parkeergarages te stichten. 

Sprekende over het collegegeld, heeft de Minister-President 
gezegd dat er voorlopig geen wetsontwerp komt. Het komt 
blijkbaar in 1974 en het zou dan terugwerkende kracht 
hebben. Dat is naar mijn smaak onjuist. Wij doen dat ook niet 
met andere subsidiewijzigingen. Deze subsidiewijziging ten op-
zichte van aanstaande academici, die in hun leven belangrijk 
meer verdienen dan de gemiddelde belastingbetaler, is redelijk. 
Men kan over een wijziging van beleid ongetwijfeld spreken, 
maar de indruk bestaat - ik geloof dat dit gisteren ook het 
geval was bij de heer Andriessen en andere woordvoerders -
dat het kabinet bezig is de wet materieel niet na te leven. De 
wet bepaalt in artikel 77 dat het collegegeld wordt betaald bij 
de inschrijving. Het kan dus niet worden vervangen door een 
ander bedrag. Wat gebeurt er met degenen die dit jaar niet 
hebben betaald? Wat doet het kabinet daar op korte termijn 
aan, voordat er een wetswijziging zou zijn? 

Het belangrijkste is echter het aspect dat ik in mijn motie 
noem. Op de agenda van vandaag heeft de motie een titel ge-
kregen die niet helemaal de kern raakt. Er staat namelijk: „de 
motie van het lid Drees betreffende voortzetting van het hui-
dige studietoelagenbeleid", maar de kern zit in het slot: het 
niet wijken voor antipariementaire druk. De rest is toegevoegd 
om de zaken toe te lichten en om aan te sluiten bij de rege-
ringsverklaring. Nogmaals, de kern is het niet zwichten voor 
antipariementaire druk. 

De Voorzitter: De geachte afgevaardigde heeft gelijk. Ik 
bied daarvoor mijn excuses aan. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-
zitfer! Ik zou de heer Drees willen vragen wat hij toch altijd 
bedoelt met „niet wijken voor antipariementaire druk"! Moe-
ten wij, zodra een actiegroep bij vcoi beeld zegt dat de Ooster-
s^helde niet dicht moet, hem per se dicht gooien omdat wij, 
als wij dan zouden luisteren, zouden zwkhien voor antiparle-
mentaire druk? 

De heer Drees (DS'70): Neen, dat is onbegrijpelijk, 
mijnheer de Voorzitter. De heer De Gaay Fortman weet mis-
shien, dat ik ook bemoeienis heb gehad met allerlei projecten 
zoals de Leidsebaan, dat ik regelmatig contact heb gehouden 
met actiegroepen en dat ik altijd gevoelig ben geweest voor 
hun argumenten. Altijd! Voor buitenparlementaire actie sta ik 
volledig open. Ik denk aan ds demonstraties op het Binnenhof 
die wij af en toe meemaken. Wij hadden de Rode Dinsdagen in 
een periode, waarin ik ook nog niet in de politiek was en de 
heer De Gaay Fortman zeker nog niet. Dat is volledig accep-
tabel. Buitenparlementaire acties en argumenten zijn heel 
belangrijk. Ik heb er herhaaldelijk in mijn speeches op ge-
wezen, dat veel van die actiegroepen kwalitatief heel goed zijn 
en dat het zeer belangrijk is, met hun ideeën rekening te 
houden. Dat geldt ook voor de acties rond de Ooypolder en de 
Waa'.bocbt bij Nijmegen. De actie als zodanig vind ik, zeker 
als zij illegale vormen aanneemt, geen argument. Illegale actie, 
bij voorbeeld bezetting van gebouwen, is geen motief om te 
zwichten. Dat was mijn kritiek op de woorden „lites finiri 
oportent" van de heer Burger. De heer Burger heeft een funest 
argument gebruikt. Hij heeft echter zeer veel geschreven en 
Homerus sliep ook wel eens. Ik wil graag vastleggen, dat de 
Kamer dit soort argumenten onjuist acht, dat zij bereid is te 
zwichten. . . . 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Het is toch ook mogelijk 
dat niet wordt gezwicht voor illegale acties of antiparlemen-
taire druk maar doodgewoon voor de argumenten. 

De heer Drees (DS'70): Inderdaad. 

De heer Van dor Lek (P.S.P.): Ik noem het argument dat 
deze wet op bijna antipariementaire wijze is doorgedrukt. 

De heer Drees (DS'70): Dat is een onjuiste stelling. Ook 
heel wat belastingwetten zijn in korte tijd behandeld. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Het gaat niet om de snel-
heid maar om de argumenten die erbij zijn gebruikt. Dat 
waren oneigenlijke argumenten. 

De heer Drees (DS'70): Het is nonsens als een los ka-
merlid of een burger zegt dat een wet zwak is beargumenteerd. 
Dat is de ondermijning van het hele wettelijke bestel. Wij 
moeten aanvaarden dat hier de beslissing valt en daarna uiter-
aard in de Eerste Kamer. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Van die beslissing moet ook 
weer kunnen worden teruggekomen als de meerderheid haar 
onjuist acht. 
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De heer Drecs (DS'70): Natuurlijk. Ik heb geen bezwaar 

tegen een nieuw wetsontwerp, nieuwe ideeën, uitgaande van 
een geactualiseerd Keerpunt of Keerpunt zelf. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): U suggereert dat dit kabinet 
verplicht is, de puinhoop van de collegegeldwet voort te zetten, 
omdat de Staten-Generaa! ermee akkoord is gegaan. Dat is on-
juist. 

De heer Drees (DS'70): Tk zeg dat het kabinet een wets-
ontwerp moet indienen als het iets wil veranderen. Zolang de 
wetten er zijn moeten zij worden nageleefd. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Ik heb begrepen, dat het ka-
binet dat ook van plan is. 

De heer Drees (DS'70): Dat is fijn. 
Als er een wetsontwerp komt, moet het berusten op argu-

menten van de Ministers of van de Staatssecretarissen maar 
niet op druk. Ik verzet mij dus niet tegen Keerpunt of het ge-
actualiseerde Keerpunt. Wij willen graag wetsontwerpen en 
nota's ontvangen die daarop zijn gebaseerd, opdat onze fractie 
m discussie kan treden met de heer Klein of de Minister van 
Onderwijs. Ik val echter het argument van de heer Burger aan. 
Dat is geen argument. Wij moeten in ons parlement vastleggen, 
dat dit voor ons niet geldt. Straks kan men bij de schouw-
burgen allerlei rotzooi gaan veroorzaken, bij voorbeeld omdat 
men een gulden meer subsidie wil hebben en een gulden 
minder entreegeld wil betalen. De Minister van CRM kan 
voorstellen en nota's indienen over de schouwburgpolitiek. Hij 
kan ook voorstellen, mensen die naar de schouwburg gaan een 
tientje cadeau te doen. Dat moet evenwel niet gebeuren met 
het argument dat er antiparlementaire acties voor worden ge-
voerd. Daar gaat het mij om. Dat misverstand kwam ik laatst 
ook in de krant tegen. Natuurlijk mag een nieuw kabinet een 
nieuw wetsontwerp indienen. Ik vraag hier om een nieuw wets-
ontwerp. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Dan wordt u op uw wenken 
bediend. Deze of de volgende week komt er een wetsontwerp 
waarbij wordt voorgesteld de hele zaak terug te schroeven. Ik 
ben erg benieuwd naar uw stellingname. 

De heer Drees (DS'70): Ik ben erg benieuwd naar uw argu-
menten. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Die zullen worden medege-
deeld bij de indiening. 

De heer Drecs (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik hand-
haaf dus mijn motie, omdat het gaat om het kernpunt aan het 
slot. Ik had gehoopt dat de Minister-President zou zeggen, dat 
het kabinet andere argumenten had, dat het denkt aan een 
overgangsfase en dat het eerst dit voorstelt en dan dat. Uit zijn 
woorden krijg ik evenwel de indruk dat hij het argument 
„lites finiri oportent" accepteert. 

De Minister-President zegt, dat een licht radioprogramma 
mogelijk is op basis van artikel 45 van de Omroepwet. Zoals 
sommige goed ingelichte bronnen al hebben gerapporteerd was 
het mijn bedoeling een motie over het omroepbestel in te 
dienen. De kern daarvan was, het kabinet te verzoeken een 
voorstel tot v/ijziging van de Omroepwet in te dienen waardoor 
de formule van het Veronica-programma kan worden ingepast 
in ons omroepstelsel. Die wijziging zou tegemoetkomen aan de 
behoefte aan omroepprogramma's met een eigen cultureel ge-
zicht en die niet zijn gebaseerd op een levens-, wereld- of maat-
schappijbeschouwing. De premier zegt, dat het kan op grond 
van artikel 45. Daarover heb ik mijn twijfels, gezien de erva-
ring en de kritische commentaren dezer dagen van de heer 
Schüttenhelm. Ik wijs ook op artikel 13 dat blijft gelden en dat 
een volledig programma voorschrijft. Gezien de toezegging 

Drees e. a. 
van de premier betreffende het onderzoek en gezien het feit, 
dat blijkens de agenda van de Kamer spoedig verder over 
deze materie zal worden gedebatteerd, zal ik mijn motie niet 
indienen. Ik verzoek mevrouw Van Veer.endaal deze verder in 
haar beschouwingen bij de behandeling van deze materie te be-
trekken. 

Over de ontwikkelingshulp en het daarvoor beschikbare be-
drag zijn interessante mededelingen gedaan. Ik meen, dat het 
van groot belang is, dat er een overzichtelijke samenvattende 
rapportage komt over wat er via de ontwikkelingshulp is be-
reikt. Ik denk in dit verbr.rd aan de M'i-'. Weike bedragen 
zijn er niet naar de West gegaan? Men heeft daar per gezin 
enorme bedragen gekregen, veel hogere bedragen dan men 
waar ook ter wereld heeft ontvangen. Natuurlijk werden die 
bedragen gegeven in de vorm van leningen speciaal voor zeer 
kapitaalintensieve projecten. Ik begrijp ook wel, dat dit niet 
altijd direct de situatie in Paramaribo zal hebben verbeterd. 
Die grote bedragen veroorzaken echter een gevoel van onge-
rustheid in Nederland over wat er gebeurt. Ik acht evaluatie 
van groot belang en sta sceptisch tegenover de genoemde be-
dragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet zegt de dialoog te 
wensen, maar ik moet zeggen, dat ik de beantwoording van de 
gestelde vragen en gemaakte opmerkingen teleurstellend vond. 
Ik had niet het gevoel, dat de Regering veel begrip voor onze 
argumenten heeft. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Nadat 
ik en passant constateer, dat nu toch ook het verzet van DS'70 
tegen „Keerpunt '72" in essentie gebroken lijkt, dank ik de 
premier met een wat geruster gemoed voor het antwoord dat 
hij heeft gegeven op mijn inbreng in eerste termijn. Er zijn en-
kele punten waarop ik wil reageren. 

De Minister-President heeft gezegd, dat er uitbreiding van 
de zendtijd zal komen. Ik heb begrepen dat er een adequate 
vervanging van Veronica gaat komen. Betekent deze uitbrei-
ding van de zendtijd echter ook, dat er nachtuitzendingen 
zullen komen? Mijn fractie is daarin bijzonder geïnteresseerd, 
omdat er op dit punt een motie is ingediend door mijn fractie-
genoot Beekmans. Wij doen natuurlijk niets liever dan moties, 
die wij bij het vorige kabinet hebben ingediend en die nog aan-
hangig zijn, bij dit kabinet intrekken. 

Mijn tweede punt betreft de kwestie Kerensheide. Ik neem 
aan, dat het antwoord op dit door mij naar voren gebrachte 
punt verloren is gegaan, omdat de Minister-President genood' 
zaakt was, enige passages van zijn antwoord in eerste termijn 
over te slaan. Het is misschien een beetje vreemd dat men zo'n 
detail in een dergelijk algemeen debat zo naar voren brengt. 
Daarvoor zijn echter twee redenen aan te voeren. In de eerste 
plaats is deze kwestie een symptoom van een structuurkwestie. 
Wij moeten opereren in een maatschappij vol met regels die 
kloppen en worden nageleefd, rnaar die alles bij elkaar ge-
nomen niet kloppen. Dit geheel levert een resultaat op, dat 
niet met de maatschappelijke werkelijkheid in overecnstem-
ming is. Ik verwacht van dit kabinet dat het deze structuur zal 
gaan aanpakken. Het zou natuurlijk prachtig zijn als het symp-
tomatisch voor deze Regering zou kunnen worden genoemd, 
dat zij er in dit debat al blijk van kan geven, aan dit geval, dat 
symptomatisch voor dit structuurprobleem is, iets te kunnen 
gaan doen. 

In de tweede plaats valt de slopershamer op dit moment 
reeds in Kerensheide. Wij moeten zoveel mogelijk de cynische 
situatie voorkomen dat er straks een krachtig ingrijpen van de 
Regering komt, als alles al tegen de vlakte ligt. Als de Rege-
ring iets wil doen aan deze zaak, is daarbij haast geboden. Als 
de Minister van Economische Zaken nog eens wil bekijken, of 
DSM haar politiek kan herzien, is het zaak haast te betrach-
ten, omdat dag in, dag uit de slopershamer valt in Kerens-
heide. 

Ik kom aan de opmerkingen over de Oosterschelde. Ik kan 
mij wel verenigen met het antwoord, dat de Minister-President 
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heeft gegeven ter zake. Er komt dus een nota. Gedurende de 
drie weken, waarin wij daarop wachten, zal er nog niet getem-
poriseerd worden. Ik heb daarvoor wel begrip. Ik ben echter 
van mening, dat in deze nota heel duidelijk moet komen te 
staan, dat de deltacommissie serieus de mogelijkheid openlaat, 
dat zij tot de conclusie komt dat de Oosterschelde niet wordt 
afgesloten. Ik wil graag uitgesproken hebben, dat deze com-
missie carte blanche heeft wat het komen tot conclusies be-
treft. Als men rekening houdt met de mogelijkheid, dat de del-
tacommissie die conclusie trekt, moet men er ook rekening 
mee houden, dat het werk van die commissie enige tijd zal 
vergen. Dan kan het wel eens zijn, dat er points of no return 
worden bereikt in het kader van de uitvoering van de werk-
zaamheden. Dan ontstaat weer die merkwaardige cynische si-
tuatie, waarover ik zoeven sprak, maar dan omgekeerd. Ik 
vind, dat in die nota ook moet staan welke mogelijkheden bij 
verschillende ontwikkelingen in die deltacommissie de Rege-
ring ziet voor temporisering, c.q. stopzetting van de werk-
zaamheden, gaandeweg het werk van de deltacommissie. Het 
is te verwachten dat, zoals ik al zei, bij de - ons inziens posi-
tieve - conclusie dat de Oosterschelde open moet blijven, dit 
enige tijd zal vergen. Ik wil thans niet verder hierop ingaan. 
Het gaat er ons niet om, deze slag te winnen; wij willen ge-
woon, dat de Oosterschelde open blijft. Ik ben ervan over-
tuigd, dat het een enorme stommiteit zou zijn, als wij dit on-
vervangbare stuk aquatisch milieu zouden prijsgeven. 

Mijnheei de Voorzitter! Gisteren is veel gesproken over het 
probleem van de verhoging van de directe en de indirecte be-
lastingen. Ik vind hetgeen de Minister-President hierover heeft 
gezegd voikomen correct en juist. Hij heeft gezegd, dat hij, 
wat het volgende jaar betreft, niet denkt aan een dekking door 
verhoging van de indirecte belastingen. Hij heeft dit als een 
soort voor-informatie gegeven en ik meen ook, dat hij 
daartoe verplicht was. Ik vind deze mededeling volkomen juist, 
omdat hierin de logische consequentie zit van het gedrag van 
deze Minister-President gedurende de afgelopen jaren, mede 
namens de progressieve partijen. Wij hebben aitijd gezegd: Re-
gering, ga, als de inflatie op een hoogtepunt is, dan niet in die 
sieer de belastingen verhogen. Aangezien de inflatie nu weer 
een nieuw hoogtepunt heeft bereikt - zij gaat van hoogtepunt 
naar hoogtepunt - is het volkomen juist, dat in de regerings-
verklaring wordt gezegd: Wij houden ons aan die opvatting; 
wij overwegen om het niet te doen. Daaruit behoeft helemaal 
niet voon te vloeien, dat de Minister-President op dit moment 
precies aangeeft hoe de dekking wel zal zijn. Het is duidelijk, 
dat deze uit de directe sfeer zal komen. Naar mijn gevoel ligt 
er in dit opzicht geen probleem met het program van de con-
fessioneie partijen. Indeidaad staat daarin, dat de verhouding 
directe-indirecte belastingen ongeveer hetzelfde zal moeten 
blijven, ook in verband met de situatie in de ons omringende 
landen. Ik moet aannemen, dat ook de confessionele partijen 
van mening zijn, dat de/e regel niet is geschreven voor ieder 
moment, maar voor de periode. Het gaat om een evenwicht 
over een periode heen. Het kan dan zeer wel zijn - en dan 
noch in strijd met ons program noch in strijd met het program 
van de confessionele partijen - dat één jaar een accentverho-
ging in de directe sfeer komt, terwijl dat in de indirecte sfeer 
het jaar daarop zal zijn. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Als de Minister-President 
gisteren had gezegd wat de heer Van Mierlo nu zegt, zou deze 
discussie niet nodig zijn geweest. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik spreek nu voor eigen ver-
antwoordelijkheid. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Ik zeg alleen maar dat, als 
de Minister-President dit standpunt zou hebben ingenomen, de 
zaak dan klaar zou zijn geweest. Ik heb bij interruptie twee 
dagen geleden uitdrukkelijk gesproken over een verhoging in 
enig jaar. Men kan dit in de Handelingen nakijken. 

Zitting 1972-1973 

Ik zit niet aan elk jaar vast; dat heb ik ook niet betoogd. 
Het gaat erom dat de drukverhouding in evenwicht wordt ge-
houden. Als de Minister-President dit even duidelijk had ge-
zegd als u nu doet, waren wij er al uit geweest. 

De heer Van Mierlo (D'66): U zegt uitdrukkelijker dan wij, 
dat het evenwicht gehandhaafd moet blijven. Wij vinden ook 
dat het evenwicht ergens gehandhaafd moet worden, maar mis-
schien ligt bij ons het accent iets anders. Ik stel alleen dat er 
op dit punt geen probleem behoeft te liggen als men dit over 
een langere periode beziet. Ik acht het volkomen juist dat de 
premier zegt, dat het kabinet zich in de eerste plaats bij de 
dekking laat leiden door het feit, dat het de inflatiebestrijding 
primair stelt en daarom op dit hoogtepunt van inflatie niet in 
de indirecte sfeer tot verhoging zal overgaan. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik begrijp hieruit dat de heer 
Van Mierlo nu al duidelijk maakt - als hij ten minste ccnsi-
stcnt doorredeneert - dat misschien niet in de begroting voor 
1974, maar dan wel in de begroting voor 1975 de dekking 
voornamelijk zal worden gezocht in verhogingen in de indi-
recte sfeer. 

De heer Van Mierlo (D'66): Dat zou inderdaad best het 
geval kunnen zijn. In Keerpunt kunt u ook niet vinden, dat het 
uitgesloten is. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ter 
wille van de politieke duidelijkheid is het goed dat dit op ta/el 
komt. Ik ben blij dat de heer Van Mierlo nu zegt, dat voor 
1975 de dekking misschien in de indirecte sfeer zal worden ge-
zocht. Dat hebben wij nog nooit gehoord. Evenals verhoging 
van de indirecte belastingen is ook verhoging van de directe 
belastingen bevorderlijk voor de inflatie, daartussen is geen 
enkel verschil. Ik trek hieruit de conclusie dat men in het 
begin goede sier wil maken door het te zoeken in de directe 
sfeer, maar dat men nu al zegt, dat later dan toch de rekening 
komt. Dit vind ik verheugend. 

De heer Van Mierlo (D'66): U behoeft daar niet zo over te 
kraaien, mijnheer Wiegel. 

De heer Wiegel (V.V.D): Dat is toch geen zakelijke re-
actie! 

De heer Van Mierlo (D'66): Laat u dat maar aan mij over. 
Het linkt mij als overwinningsgekraai in de oren, als u zegt, 
dat u nu tenminste heeft losgekregen, dat in 1975. . . . Ik zeg 
niets over 1975. Ik leg alleen een redenering op tafel en stel, 
dat er gisteren hier om de keizer zijn baard geknokt is, omdat 
het eigenlijk niets voorstelde. Wij overwegen om volgend jaar 
niets of althans zeer weinig in de indirecte sfeer te doen, maar 
aangezien het evenwicht gehandhaafd moet worden — wij zijn 
ook niet op ons achterhoofd gevallen! - is er zeer wel de mo-
gelijkheid dat wij voor 1975 wèl iets doen in de indirecte sfeer. 
Ik leg mij daar niet op vast, u mag zelf uw conclusie trekken. 

De heer De Brauw (DS'70): U redeneert, maar u zegt 
niets! 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Als 
laatste spreker van de partijen, die op de een of andere wijze 
betrokken zijn bij deze Regering, wil ik een soort round up 
geven. 

Het debat is begonnen met een voor zijn doen gematigde 
toon van de heer Wiegel. Het leek wel alsof geheimzinnige 
krachten de hardste kanten van de oppositieleider hadden weg-
geslepen, zodat vooral de eerlijke kanten een duidelijke kans 
kregen om naar voren te komen. Daarna kwamen de heren 
Andriessen en Aantjes met een nogal krachtige markering van 
hun posities. Er waren nogal wat mensen die zeiden: Oei, oei, 
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Van Mierlo 
oei, het verhaal van Andriessen is niet best voor het kabinet, 
wat houdt dat niet allemaal in? 

Het vreemde was dat ik daarvan niet onder de indruk kon 
zijn. Gezien de positie van de heren Andriessen en Aantjes 
had ik niet anders verwacht dan dat zij goed zouden laten 
zien, waarmee wij in deze extra-parlementaire situatie te 
maken kunnen krijgen en in welke richting zij denken, hetgeen 
ook niet nieuw voor ons is. Het waren naar mijn mening con-
sistente betogen, waarvan de politieke inhoud natuurlijk hier 
en daar flink verschilde van mijn opvattingen, maar dat wisten 
wij ook al langer. 

Toen kwam de heer Wiegel weer, die twee dagen had rond-
gelopen met een gezicht van: Nu jongens, jullie hebben het 
gehoord, het kabinet staat op instorten. Hij deed bijna niets 
anders dan in iedere interruptie te verwijzen naar de buiten-
gewoon negatieve houding die de heren Andriessen en Aan-
tjes hadden aangenomen. Wij moesten volgens hem maar eens 
wachten op de tweede termijn, dan zouden wij nog v/el eens 
wat horen. 

De tweede termijn van de heer Wiegel kwam ook. Hij zag 
zijn kans schoon, trok alle registers open en er kwam een kei-
hard betoog. 

Dit was het geval tot aan het moment waarop het tot han-
delen had kunnen komen, maar toen schrompelde alles in ei-
kaar als een chipolatapudding. Maandenlang hebben wij ge-
hoord en op iedere kiezersvergadering werd verteld dat de 
heer Wiegel moties zou indienen, dat hij zou laten zien wat de 
tegenstellingen waren. En dan houdt hij een keihard betoog 
waarvan men zou zeggen: Nou moeten die moties komen. Ver-
dorie, zij komen echter niet. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Bent u teleurgesteld? 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik behoor niet tot de kiezers 
van de heer Wiegel, zodat ik niet van kiezersbedrog kan 
spreken. Ik ben helemaal niet teleurgesteld, want ik vind dat 
de heer Wiegel toch een juist vermoeden had van wat de wer-
kelijke betekenis was van het betoog van de heren Andriessen 
en Aantjes. Die betogen in tweede termijn volgden direct 
daarop. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Wij kennen elkaar vrij goed. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ja. Het viel mij op hoe genu-
anceerd constructief die betogen eindigden, hetgeen ik met 
grote vreugde signaleer. Ik zou eigenlijk moeten zeggen dat dit 
een positieve opstelling is in een situatie, waarin de fracties 
van de K.V.P. en de A.R.P. verkeren. Daarmee kan dit ka-
binet naar mijn gevoel van start gaan. 

De tweede termijn van de heer Wiegel heeft mij nog eens 
duidelijk gemaakt, waarom dit kabinet er moest komen en 
waarom het ook van start moet gaan. 

Ik heb in mijn advies aan het Staatshoofd aan het begin van 
de formatieperiode gezegd: Het meest voor de hand liggend is 
natuurlijk een mcerderheidskabinet, maar wij hebben gezien 
dat meerderheidskabinetten zelf geen garantie zijn voor in-
nerlijke consistentie van de politiek. Dat hebben wij gezien 
aan het eerste kabinet-Biesheuvel. 

Bovendien moet door de harde verkiezingscampagne van de 
V.V.D. worden gevreesd, dat zelfs een meerderheid :kabinet 
met de V.V.D. niet anders kan leiden dan tot een oproeping, 
tot een verhoging van de maatschappelijke spanningen die 
daarin wel eens explosief zouden kunnen worden. Ik vond het 
dan ook inderdaad een landsbelang te streven naar het voor-
komen van een kabinet met de V.V.D. De tweede termijn van 
de heer Wiegel heeft mij nog eens extra duidelijk gemaakt dat 
na vijf maanden dat precies zo geldt. 

Laat het kabinet dit weten: het is geen start in euforie. Wij 
hebben geen nationale kanjers, wij hebben niet de grote, zware 
jongens, zoals in het kabinet-Cals-Vondeling. Dit kabinet start 
onder zeer moeilijke omstandigheden en misschien zijn dat 
wel de beste startblokken die er zijn. 

Zitting 1972-1973 

Van Mierlo e. a. 
Wij weten dat wij in de komende periode voor iedere stem 

zullen moeten knokken in de Kamer om een meerderheid te 
krijgen voor het beleid dat dit kabinet voorstaat. Mijn fractie 
is daartoe bereid. Het stemmingsbeeld kan in deze Kamer 
buitengewoon interessant worden, want dwars door de frac-
ties heen, waarbij ik aan de rechterzijde denk, zal gaandeweg 
duidelijk kunnen worden, welke mensen eigenlijk voort-
durend meer aan de veranderende kant en. welke par nature 
meer aan de behoudende zijde staan. Het gedrag van deze 
vrijere Kamer kan daarom een echte bijdrage worden voor 
de nieuwe politieke verhoudingen, die straks voor stabiele 
meerderheden moeten gaan zorgen. Daarom vind ik dat wij 
op de goede weg zijn. Ik wens de Minister-President met zijn 
mensen nogmaals succes toe in zijn werk. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
mijn dank uitspreken aan het adres van de Minister-President 
voor de antwoorden die hij heeft gegeven op opmerkingen die 
ook onzerzijds zijn gemaakt. Hij heeft in de regeringsverkla-
ring heel veel zaken aan de orde gesteld, hetgeen uiteraard 
heel veel vragen oproept. Dat heeft hem ook genoodzaakt heel 
veel antwoorden te geven. Nu waren er helaas nogal wat vage 
antwoorden bij. Ik kan mij dit wel voorstellen, gelet op het nog 
prille bestaan van het kabinet. Ik had echter wat meer ver-
wacht, omdat een zeer bekwaam en ervaren politicus de leider 
is van dit kabinet en omdat een aantal leden van het kabinet 
to.h al meer dan een halfjaar de tijd heeft gehad, in een deel-
kabinet zich voor te bereiden. 

Op sommige vragen heeft de Minister-President eigenlijk al-
leen nog eens voorgelezen wat hij al had gezegd in de rege-
ringsverklaring. Daar gingen nu juist de gestelde vragen over. 
Een en ander noodzaakt mij, een aantal vragen te herhalen. 

In de eerste plaats is er de kwestie van de collegegelden. Ik 
heb begrepen, dat studenten, die voor het lopende jaar nor-
maal hun collegegeld hebben betaald, bij de Regering enige 
deernis hebben gewekt. Zij zullen namelijk compensatie krijgen 
binnen het nieuw te creëren studiefinancieringsstelsel. Blijkbaar 
moeten wij hieruit afleiden, dat studenten, die het collegegeld 
hebben ontdoken, de juiste weg hebben gevolgd. De beant-
woording van de Minister-President op onze vragen heeft bij 
ons zoveel nieuwe vragen opgeroepen, dat wij nauwelijks de il-
lusie hebben, dat wij thans duidelijk genoeg zullen worden 
geïnformeerd. Ik zou de Minister-President willen vragen, of hij 
nu eens rustig uiteen wil zetten waar de studenten in het lo-
pende studiejaar en in de twee komende studiejaren precies 
aan toe zijn. Als dit nu niet kan, vraag ik hem, nog vóór het 
zomerreces aan de Kamer een notitie te doen toekomen, 
waarin de te treffen beleidsmaatregelen van het kabinet dui-
delijk worden aangegeven. 

Het antwoord van de Minister-President met betrekking tot 
de inkomenspolitiek heeft bij ons eveneens een aantal vragen 
opgeroepen. Er is sprake van een adviesaanvrage ter zake bij 
de SER. De Minister-President liet duidelijk uitkomen, niet op 
het advies te willen wachten. Ik zou hem willen vragen: Kan 
de Regering op dit zo belangrijke terrein van de inkomenspoli-
tiek zonder advies van de SER maatregelen nemen? Moet uit 
het antwoord van de Minister-President op dit punt worden af-
geleid, dat de Regering ernaar streeft, te komen tot een andere 
benadering van het belang van de SER in ons sociaal-econo-
misch bestel? Dat zou ik een ernstige zaak vinden, mijnheer de 
Voorzitter, omdat daarmee de functie van een orgaan, 
waarvan wij in Nederland veel nut hebben en waarom het bui-
tenland ons benijdt, in het geding zou komen. Het moet niet zo 
zijn, mijnheer de Voorzitter, dat meer naar actiegroepen en 
minder naar de SER wordt geluisterd. 

Het antwoord op onze vragen omtrent de voorgenomen 
steun aan bevrijdingsbewegingen heeft ons teleurgesteld. Wij 
achten het een heilloze weg wanneer Nederland de ontwikke-
lingshulp gebruikt om op allerlei plaatsen in de wereld zich te 
mengen in binnenlands-politieke en -militaire troebelen. Wij 
willen steun geven zonder politieke bijbedoelingen. Wij keuren 
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Tilanus 
elke steun, die niet via de aangewezen organen van de Ver-
enigde Naties gaat, ten stelligste af. 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens de arbeidsonges<:hikt-
heidsverzekering voor zelfstandigen. Ik wil mij wat dit betreft 
g-aag aansluiten bij de vraag van de heer Andriessen, of het 
kabinet het wetsontwerp binnen een jaar wil indienen. Ik moet 
er nog eens voor waarschuwen, dat de premiedrukstijging, die 
daarvan het gevolg zal zijn - als deze buiten de norm van 
3 pet. zal worden gehouden - tot een belemmering kan leiden. 
Ik zou dit ernstig betreuren en ik vind, dat de zelfstandigen 
daarvan niet de dupe mogen worden. Hoe het kabinet dit pro-
bleem wil oplossen, zie ik niet, maar wij wachten het wel af. 

De beantwoording van de Minister-President van de door 
mij gestelde vragen over het te voeren beleid op financieel-fis-
caal terrein vind ik erg onvoldoende en daardoor onbevredi-
gend. Ik heb er best begrip voor, dat de Minister-President ons 
niet in details kan informeren over de fiscale plannen van het 
kabinet. Wanneer het kabinet zelf echter op twee punten van 
fiscaal beleid een uitspraak doet, is het volstrekt redelijk dat 
de Kamer het kabinet vraagt, over hoofdlijnen van het te voe-
ren beleid informatie te verschaffen. 

Een van die hoofdlijnen is de verdeling van de stijging van 
de belastingdruk over directe en indirecte belasting. De Minis-
ter-President zwijgt daarover. Hij zwijgt ook over mijn vraag 
of het kabinet al een beslissing over de inflatiecorrectie heeft 
genomen. Dat zwijgen is helaas veelzeggend. 

Ik kan toch niet aannemen dat het kabinet een zo be-
langrijke beslissing als het ongewijzigd laten van de omzetbe-
lastingtarieven in 1974 heeft genomen zonder zich de vraag te 
stellen en zich te realiseren welke consequenties dit standpunt 
heeft voor het overige fiscale beleid. Mijn conclusie kan bij dit 
zwijgen van de Minister-President geen andere zijn dan dat het 
kabinet in het jaar 1974 eenzijdig de druk van de directe belas-
tingen, in het bijzonder van de !oon- en inkomstenbelasting, 
zal verhogen. Zowel nationaal als internationaal bezien acht ik 
een dergelijk beleid hoogst ongewenst. 

Veelzeggend, mijnheer de Voorzitter, is ook het zwijgen van 
de Minister-President over mijn vraag met welke intentie en 
met welke uitgangspunten het kabinet de studie over rente-uit-
gaven en rente-inkomsten zal verrichten. Door wie zal die 
studie worden verricht? Mijn vraag of voor 1973 nog aanvul-
lende fiscale maatregelen zullen worden voorgesteld, is even-
min beantwoord. Heeft het kabinet ook daarover nog geen 
beslissing genomen? Ik kan mij dat nauwelijks voorstellen. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoezeer wij op fiscaal terrein in de 
mist varen wordt treffend geïllustreerd door de mededeling 
van de Minister-President, dat de beslissing van het kabinet 
ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking in de jaren 
1974-1976 een uitgavenstijging van f 1 a f l i mld. betekent. 
Hoe dat moet worden betaald, mede gelet op alle andere ambi-
tieuze, geld kostende maatregelen, laat het kabinet volledig in 
het duister. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
moet er nu toch eindelijk eens op wijzen, dat de heren Nelissen 
en Scholten altijd in het duister hebben gelaten hoe de ontwik-
keling van de verschillende belastingsoorten zou zijn, ook als 
zij daarvoor maandenlang de tijd hadden gehad. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Het is duidelijk dat altijd is ge-
streefd naar een evenwichtige verhouding tussen directe en in-
directe belastingen en dat wij wat dit betreft nu in de mist 
varen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Dat is een kreet, mijnheer de 
Voorzitter. Er is nooit kwantitatieve informatie over gegeven 
en zeker nooit zoveel als dit kabinet na veertien dagen geeft. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Het is toch uit het gehele beleid 
van het vorige kabinet duidelijk geworden. 
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Tilanus e. a. 
De heer Dolman (P.v.d.A.): Het stond in de miljoenen-

nota! 

De heer Tilanus (C.H.U.): Natuurlijk! Daar heeft het dui-
delijk in gestaan. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ja zeker! De miljoenennota 
krijgt u nog! 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind 
dat het kabinet ons inzake deze hoofdlijnen van het beleid veel 
meer informatie had moeten kunnen verschaffen. Tegen de 
achtergrond van hetgeen ik nu heb gezegd herhaal ik nog eens 
mijn ook niet beantwoorde vraag, of voor het kabinet het 
streven naar een vermindering van het stijgingstempo van de 
belastingdruk ook al bij de voorbereiding van de begroting 
voor het jaar 1974 grondslag van het beleid zal zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil heel kort de balans opmaken. 
Ik denk dat dit het kabinet zal worden van te veel plannen en 
te weinig geld. Het kabinet, en zeker de Minister-President en 
de Minister van Financiën zullen ervaren, als zij het al niet 
wisten, dat de bomen niet tot in de hemel groeien. 

De heer Abma (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Lang niet 
al onze vragen zijn beantwoord, vandaar dat ik er enkele wil 
herhalen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de collegegelden moet 
ik zeggen dat ook wij het niet helemaal hebben begrepen. Voor 
zover wij het begrijpen, vrezen wij dat de zotte situatie ont-
staat dat de overtreding van de wet wordt gesanctioneerd. Wij 
hebben hiermee moeite in het licht van wat is opgemerkt in de 
regeringsverklaring over de versterking van de positie van het 
parlement; dit moet toch ook slaan op parlementen van vorige 
jaren. 

Mijnheer de Voorzitter! De zaak van de Honest-John-
raketten wordt enigszins opgeschoven. Wij zouden willen 
vragen of wat dit betreft ook overleg wordt gevoerd met de 
partners België, West-Duitsland en Italië. Wat is het oordeel 
van deze landen? 

Ook hebben wij geen antwoord gekregen op de vraag of bin-
nenkort een antwoord inzake de kwestie van de oefenterreinen 
kan worden ver-wacht. 

Mijnheer de Voorzitter! Is de middenschool alleen een on-
derwijstechnisch experiment of wordt het exclusief gezien als 
tegelijkertijd een samenwerkingsschool? 

Ik heb ook gevraagd of die ene term Grond- en Kieswet be-
wust is gehalveerd, met andere woorden: of er op het terrein 
van de Kieswet geen voornemens bestaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de bevrijdingsbe-
wegingen zou ik het volgende willen stellen. Wij zijn niet 
tegen ontwikkelingssamenwerking en ook niet tegen humani-
tair werk. De kwestie van de steun aan bevrijdingsbewegingen 
is zeer uitdagend geformuleerd in de regeringsverklaring. 
Dit doet toch vrezen dat er geld wordt geseven voor brood 
en humanitaire doeleinden en dat mogelijk nog wat eigen 
geld een andere bestemming kan krijgen. Dit is een reëel ge-
vaar, en controle, zelfs langs bilaterale weg, blijft een dubieuze 
zaak. Wij menen, dat wij ons niet moeten mengen in interne 
aangelegenheden van andere landen. De zucht tot anti-
kolonialisme kan op haar beurt dan weer kolonialistisch wor-
den en dit roept weerstanden op tegen het ontwikkelingswerk 
en het nationale karakter daarvan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet over details blijven 
spreken; ik zou nu willen ingaan op wat ik meen dat het cen-
trum is van de discussie. De Minister-President heeft gezegd, 
dat hij venijn heeft geproefd in mijn bijdrage. Ik wil hem in 
ieder geval verzekeren dat het niet venijnig is bedoeld. Ovcri-
gens kan een beetje gif - in een wijs gedoseerde hoeveelheid 
- als een heilzaam medicijn werken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat het in het kader van 
dezs regeringsverklaring ^geoorloofd is naar voren te brengen 
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waar het ons uiteindelijk om gaat in onze politieke opstelling. 
Evenzeer als ieder mens de roeping heeft om God te vrezen en 
Gods geboden te onderhouden, geldt dat vanzelfsprekend voor 
de natie en voor de Regering. Het zou toch zeer zot zijn, als 
het wel geldt voor iedereen en niet voor allemaal. Met vorige 
regeringen hebben wij dat ook al eens besproken. Tegen die 
regeringen hebben wij dit gezegd, maar men mag niet denken 
dat wij discrimineren en dat wij zo weinig verwachting hebben 
van dit kabinet dat wij het nu achterwege laten. Wij zeggen het 
even graag tegen het kabinet-Den Uyl. Volgens deze norm heb 
ik getracht de totstandkoming te beoordelen. De Minister-
President heeft de formatie althans globaal voor zijn verant-
woording genomen. Het gaat mij echter niet zozeer om de pro-
cedure als wel om wat ik toch wel vrij uitvoerig aan de orde 
heb gesteld, namelijk de geweldige inflatie van categorische 
uitspraken, de devaluatie van woorden die in de politiek 
worden gesproken. 

Dat gevoel heb ik eigenlijk behouden bij alle woorden die 
eergisteren, gisteren en ook vandaag zijn gesproken. Men kan 
zich telkens de vraag stellen wat er nu eigenlijk gebeurt. Is dat 
wat stoom afblazen? Is dat het maken van enige bevredigende 
opmerkingen ter wille van bepaalde verontruste groepen? Is 
dat blaffen? Is dat bijten? Het onbevredigende is dat men bij al 
die woorden moet peilen of die wellicht twee of drie bodems 
hebben. Ik zou er daarom echt voor willen pleiten dat wij in 
de volle, ware zin een parlement zijn. 

De Minister-President heeft voorts gezegd dat in feite geen 
kritiek is uitgeoefend op de uitgangspunten. In ieder geval be-
vindt zich daar blijkbaar niet het venijn van onze kant. Toch 
meen ik juist op die uitgangspunten - misschien is dat ook de 
visie, waarover is gesproken — wel enige kritiek te hebben gele-
verd. Ik heb namelijk gezegd dat naar mijn mening in de rege-
ringsverklaring het gevoel van de beperktheid en de vaak hard-
nekkige verkeerdheid van de mens erg afwezig is. Daarom 
leek mij de regeringsverklaring een soort visioen: gelijkheid 
van alls mensen met alle verwachtingen daar omheen. Ik 
vrees dat dit toch een illusie zal blijken te zijn. Ik heb ook ge-
zegd dat er een poging is ondernomen om de onbeperkte indi-
viduele bevrediging van genotzucht, met politiek alle repercus-
sier> voor de door de Regering verfoeide overbesteding, op te 
krikken tot een najagen van een geluksstaat met het ideaal van 
een zover mogelijk doorgevoerde gelijkheid. Dit is de uitleg 
van mijn opmerking over het hedonisme, opgevijzeld tot een 
sociaal eudemonisme. Misschien was dit niet zo erg uitvoerig, 
maar ik vind dit toch wel fundamentele kritiek. Het is in ieder 
geval als zodanig bedoeld. 

Met alle afkeer van rassendiscriminatie heb ik wel eens het 
idee dat wij op het ogenblik toch hard bezig zijn in ons land en 
hier in het parlement te discrimineren tussen zwart en wit. Het 
gaat toch niet alleen om die ene gesignaleerde allerergste me-
demens die met alle ellebogen waarover hij beschikt, ten koste 
van ieder en alles en nog wat, zich verrijkt, zich te goed doet 
en zich vet eet; het gaat niet om die ene allerergste medemens 
die op zijn rug van gemakzucht en corruptie knapt en het ge-
hele pakket van sociale voorzieningen maximaal uitbuit. Het 
gaat om het volk, met aftrek van die twee en om de opdracht 
om dat volk rechtvaardig en wijs te regeren. Nu zeg ik in alle 
vriendelijkheid van onze visie uit: Laat Gods wet de on-
partijdigste instantie zijn tussen ons allen. Bij de polarisatie 
gaat het om twee groepen: Links-rechts; jongeren-ouderen; 
rijk-arm; werkgevers en werknemers. Tussen die twee polen 
behoort de alleronpartijdigste instantie. Die woorden vormen 
ons Keerpunt '73; het keerpunt van a'lc jaren, waarop wij 
ons - ik meen van links, van rechts en alle kanten - moeten 
omkeren en ons naar elkaar dienen toe te keren. Ik kan het 
nog iets anders zeggen, mijnheer de Voorzitter. 

In de Bijbel staat: U, knechten - men kan spreken van 
werknemers, arbeiders; een ieder mag het op zijn manier lezen 
- , moet zo zijn. Daarop volgt onmiddellijk: En u, heren -
werkgevers, kapitaal -, moet zo zijn. Daarop volgt dan: En u 
moet weten, dat de Here van u - heren en knechten - in de 
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hemel is. Ik denk eraan, mijnheer de Voorzitter, dat het 
morgen een andere dag is. 

Alle horizontale relaties, waarover wij ons terecht druk 
maken, worden door die ene verticale relatie betrekkelijk ge-
maakt. Deze relaties worden echter door die ene verticale re-
latie ook geïntensiveerd en verrijkt. Nu is het eigenlijk onze 
bedoeling, dat het in onze politiek wordt verdisconteerd. 

Misschien zal men zeggen: Dat is heel prachtig, maar het is 
in wezen te zacht voor het harde politieke bedrijf. Er zijn, me-
vrouw Vorrink, meer soft-waren! Het is eigenlijk te zacht voor 
de harde politiek, zal men misschien zeggen. Ik hoop echter, 
mijnheer de Voorzitter, dat u, de Regering en het parlement, 
ons niet kwalijk nemen, dat wij toch willen beproeven deze 
zachte harde waar aan de markt te brengen. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
bied mijn excuses ervoor aan, dat ik u en deze Kamer zoeven 
een ogenblik heb laten wachten. Ik had te weinig rekening ge-
houden met de snelle progressiviteit van de heer Tilanus, die 
met het afronden van zijn bijdrage eerder gereed was dan ik 
had verwacht. 

Ik bied u, mijnheer de Voorzitter, nogmaals mijn veront-
schuldigingen aan en ben er dankbaar voor, dat ik nu dan het 
woord mag voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met veel aandacht geluisterd 
naar de woorden van de Minister-President. Daarin heb ik ook 
wel aardige dingen beluisterd. Het moet mij echter van het 
hart, dat de soep mijns inziens een beetje dun is uitgevallen. 
Ik heb getracht, er ook voor mij zelf nog wat voedzame bal-
letjes uit te vissen. Dit is mij niet zo erg gelukt, mede omdat 
enkele voor mij en mijns inziens ook voor de Kamer be-
langrijke vragen - ik zal ze niet a'le herhalen, ik heb er ook 
begrip voor, dat de Minister-President niet op elke vraag kan 
ingaan - niet zijn beantwoord. 

Ik heb mijn waardering uitgesproken voor de kredietbeheer-
singsplannen, die de Regering heeft ontwikkeld. Ik geloof, 
mijnheer de Voorzitter, dat dit inderdaad een instrument is, 
dat bij het bestrijden van de inflatie onmisbaar is en dat wel 
eens te weinig is gehanteerd. 

Ook heb ik gevraagd, wat men ten aanzien van het inter-
nationale krediet zou doen en of men daarop nu op een of 
andere wijze „grip" kon krijgen. Zal, wanneer dat niet gelukt, 
het gevolg daarvan dan zijn, dat de kredietbeheersing toch niet 
werkt? Daarop heb ik geen antwoord gekregen. 

Voorts heb ik gesproken over de premiestijging bij de so-
ciale lasten. Gesteld werd dat deze stijging binnen de drie pro-
cent zou blijven. Vlak daarop bleek echter, dat ze voor een be-
paald doel wel boven de drie procent mocht stijgen. In dat ver-
band vroeg ik, of belastingen en sociale lasten, die thans op 48 
pet. staan, dan zouden stijgen tot ten minste 50 pet. Als dat in-
derdaad het geval is, mijnheer de Voorzitter, vraag ik, of het 
gevaar van afwenteling ervan niet weer groter zal worden. Zal 
men daar ook iets tegen doen? Kan men er sancties tegen 
nemen? Hoe zal men proberen, de afwenteling, die immers in-
flatoir werkt, tegen te gaan? Ook daarop heb ik nog geen ant-
woord gekregen. Ik vind het een belangrijke zaak, mijnheer de 
Voorzitter. Wij weten allen, dat de bij de laatste begroting ver-
onderstelde ontwikkeling van het prijspeil uit de hand is ge-
lopen door de onverwachte stijging van de premies die hoger 
w^s dan men had verwacht. Dat werkt natuurlijk inflatoir. 
Van de acht landen met een zwevende munt staat Nederland 
wat munt betreft, het zwakst. Hier is toch wel een voze plek. 
Hierover had ik graag iets meer gehoord. Misschien kan dat 
nog. 

Ik heb voorts geciteerd wat Minister Vorrink op een pers-
conferentie heeft gezegd omtrent haar voornemens om de soft 
drugs te legaliseren. Ik heb gevraagd, of dit een kabinetsstand-
punt is. Ik heb hierop geen antwoord gekregen. Ik zou dat 
alsnog gaarne willen vernemen. 

Ten slotte heb ik gesproken over de reis van een marine-
eenheid naar de Indische Oceaan en naar Australië. Dit nieu-
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we kabinet - ik wil niet de slechte en staatsrechtelijk onjuiste 
gewoonte overnemen om van „de nieuwe Regering" te spreken 
- heeft de plannen, die door het vorige kabinet werden vastge-
steld, veranderd. Ik heb eraan herinnerd, dat wij in februari 
over deze zaak al een motie van de heer De Gaay Fortman 
c.s. hebben verworpen. Deze motie hield in - ik zeg het nu 
maar met mijn eigen woorden - dat die marine desnoods 
overal mag aanleggen en bunkeren, maar niet in ZuidafrU 
kaanse havens, ook niet voor reparatie, onderhoud of bun-
keren of voor wat dan ook. Die motie is verworpen, omdat de 
Kamer zoiets niet wilde uitspreken. Minister Schmelzer had 
haar trouwens ook bestreden en heeft duidelijk gezegd dat, als 
wij daar gaan bunkeren, het niet inhoudt dat wij daarmede aan 
een of ander regime sympathie betuigen, omdat wij in alle mo-
gelijke landen bunkeren. Dat moet ook kunnen. 

Wij zien nu het merkwaardige verschijnsel dat dit progres-
sieve en democratische kabinet een verworpen motie gaat uit-
voeren en dat een van de eerste daden van dit kabinet is, de 
defensiekosten onnodig te verhogen, terwijl men juist de defen-
siekosten zo goed mogelijk wil rationaliseren, hetgeen men op 
zich zelf, als er niets anders achter steekt, kan toejuichen. 

De schepen, die toch olie moeten hebben, zullen nu daar-
voor zeer waarschijnlijk een grote omweg moeten maken. Bo-
vendien kost de zogenaamde marine fuel oi! - de olie die men 
gebruikt - in Simonstad 12 dollarcents per liter en in Mom-
bassa en in de Perzische Golf 13 dollarcents. Dat is een verho-
ging van defensiekosten op dat punt met 8 pet., terwijl dit vol-
maakt onnodig is. De eerste daad van dit kabinet! 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-
zitter! Bedoelt de heer Jongeling dat de hele reis beter maar 
niet door kan gaan? Dan kost dat geen cent. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Dat moet de heer De Gaay 
Fortman met zijn, min of meer, geestverwant de heer Vrede-
ling opnemen en niet met mij. Ik denk er anders over. Ik ben 
echter tegen onnodige verhogingen, ook bij defensie. 

In het reeds genoemde debat heeft de heer Tilanus een zeer 
goede stemverklaring afgelegd namens de drie christen-demo-
cratische fracties. Ik heb de uitstekende motivering van de 
heer Tilanus overgenomen in een motie, die ik de eer heb, 
mijnheer de Voorzitter, u hierbij aan te bieden. 

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

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de regeringsverklaring. 
van oordeel, dat het wenselijk is dat de Koninklijke Marine 

alle zeeën ter wereld kan bevaren en alle havens kan aandoen 
voor onderhoud en het innemen van brandstof; 

nodigt de Regering uit haar besluit om de Nederlandse 
marineschepen op hun voorgenomen reis naar het Verre Oosten 
niet de haven van Simonstad te laten aandoen, opnieuw in 
overweging te nemen, 

én gaat over tot de orde van de dag.". 
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund. 

De heer Beuker (R.K.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
proberen heel kort te spreken. Ik heb wel eens de indruk dat, 
als men hier lang praat, men niet meer luistert. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gelezen, dat men deze Mi-
nister-President kan opbellen. Dat is democratisch. In de rege-
ringsverklaring heb ik gelezen, dat deze Regering bereid is, met 
actiegroepen te spreken. Ais men door 70 000 Nederlanders in 
dit huis is gekozen, en men stelt concrete vragen maar krijgt 
hierop geen antwoord, dan zeg ik: hoe groot moeten die actie-
groepen dan zijn? Groter dan 70 000? 

Beuker e. a. 
Ik heb het gisteravond nog met de heer Koekoek besproken. 

Ik behoef de Boerenpartij hier niet in bescherming te nemen -
dit kan men daar zelf wel doen; daar staan 200 000 Nederlan-
ders achter - maar er wordt met geen woord gerept over de 
vragen die wij hebben gesteld. 

Deze Minister-President kan toch niet zeggen, dat ik hem 
gisteren onheus heb benaderd. 

Bijzonder raar heb ik gevonden - dit was geen aanval op de 
Minister-President - de publikaties van maandag in „de Volks-
krant", met name betreffende de regeringsverklaring. Ik vind 
dit een lelijke zaak. Er moet ergens een lek zijn. Mijn eerste 
concrete vraag was - ik herhaal haar -: Moe kan deze krant 
dit al op maandagmorgen publiceren? 

De tweede vraag: Wat is het anti-drugbeleid van dit ka-
binet? 

Mijn derde vraag: Hoe denkt de Regering de veiligheid te 
bevorderen van en bescherming te geven aan burgers? Ik denk 
aan hetgeen ik vanmorgen in de krant las over gebeurtenissen 
gisteravond op het station in Haarlem. ledere dag weer kan 
men zulke gebeurtenissen lezen. Ik heb gisteren gepleit voor 
een betere salariëring van de politie, zodat de werving wordt 
vergemakkelijkt en de veiligheid in Nederland wordt bevor-
derd. Ik heb concreet drie vragen gesteld, mijnheer de Voor-
zitter! 

De heer Koekoek ((B.P.): Mijnheer de Voorzitter! Tot 
mijn grote teleurstelling heb ik gisteren moeten vernemen, dat 
ook het nieuwe kabinet geen enkel woord overhad voor een 
partij, die bij de laatste verkiezing weer drie zetels in deze 
Kamer heeft gekregen. Ik vergelijk dit direct met het heel 
grote woord, dat de progressieve drie steeds hebben gebruikt, 
alle jaren dat zij in de oppositie waren, betreffende inspraak 
en over de echte democratie, die er moet zijn. 

In tweede termijn wil ik de Minister-President vragen, hoe 
hij in zo'n korte tijd, van vijf maanden, zo'n grote ommezwaai 
heeft kunnen maken: door de drie progressieve partijen, die nu 
een kabinet hebben gevormd, wordt helemaal geen rekening 
gehouden met de - in totaal - negen in deze Kamer gekozen 
leden van de kleine rechtse partijen, plus enkele van de kleine 
- en ook van een tamelijk grote — linkse partijen in deze K:i-
rner. 

Mijnheer de Voorzitter! In de tweede plaats merk ik op, 
dat ik gisteren, bij de tweede termijn, uit beleefdheid voor ons 
nieuwe kabinet twee uur in de Kamer heb gezeten - ik houd 
dit de nieuwe Minister-President maar even voor ogen - en 
mijn eten heb laten staan, wellicht ten koste van eigen ge-
zondheid. Ik hoop dat hij dit goed aanvoelt, omdat hij de laat-
ste vijf minuten nog meende, zich zo bewogen aan de Kamer 
te moeten voordoen. Ik wil hem voorhouden, wat voor een 
gevoel je dan moet krijgen, als lid van deze Kamer, van een 
nieuw kabinet. Ik kan wel zeggen: dat is niet erg best! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het gisteren nog niet zo 
slecht getaxeerd. Het is - gelukkig - ook voor de televisie ge-
zegd, dat boer Koekoek (ik herhaal: boer Koekoek) weinig fi-
ducie in het nieuwe kabinet had. Het is een geluk, dat voor de 
televisie het woord „boer" is genoemd. Dit is mij gisteren niet 
zo opgevallen, terwijl wij een heel beste nieuwe Minister van 
Landbouw hebben gekregen, die rechts zou zijn. Ik heb er di-
rect aan getwijfeld, hoewel, ik wist ook wel beter. 

De vraag rijst direct, hoe een rechtse minister in een links 
kabinet kan gaan zitten. Het wijst er wel op, dat men niet van 
plan is nog langer wat voor de boeren in Nederland te doen. 
Daarvan is het bewijs weer geleverd. Dan zou Minister 
Brouwer niet zijn genomen. Als men de zaak niet verder had 
willen afbreken, had men bij voorbeeld op Defensie een des-
kundige als de heer Van Eisen genomen en had men gezegd de 
heer Brouwer voor de rest van zijn leven rust te gunnen, opdat 
hij de tijd dan meestal achter het gordijn kan doorbrengen en 
niets meer te lijden heeft. Men had dan voor de verdere af-
braak van de landbouw bete: ir. Vredeling kunnen nemen. Dan 
wordt binnen enige jaren de laatste fruitboom in Nederland 
gekapt. 
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Koekoek 
Wat de regeringsverklaring betreft zou ik de Minister-Presi-

dent willen vragen, in wiens opdracht deze verklaring op 
zondag bij de fractievoorzitters werd bezorgd. Ging dat van de 
Regering uit, of geschiedde dat op verzoek van een of van 
sommige fractievoorzitters? Ik formuleer deze vraag maar zo 
duidelijk mogelijk, opdat gebr '̂.t aan duidelijkheid geen argu-
ment kan zijn om de beantwoording van deze vraag straks 
„toevallig" te vergeten. 

In de tweede plaats zou ook ik de vraag willen stellen, die al 
door de heer Beuker is gesteld en niet is beantwoord: Hoe is 
het mogelijk dat, terwijl er zoveel moeite, zoveel tijd en zoveel 
geld aan is besteed en de mensen die het moeten doen, de zon-
dagsrust wordt ontnomen, uiteindelijk blijkt dat de regerings-
verklaring al maandagmorgen in „de Volkskrant" werd gepu-
bliceerd? Een en ander klopt niet. Er is of een lek geweest of 
het is gewoon show gebleken, dat werd gedaan of de rege-
ringsverklaring zo belangrijk was. Onderhand weten wij wel 
beter. Ik wist het al van tevoren en daarom heb ik ook gezegd, 
dat de regeringsverklaring niet bij mij bezorgd behoefde te 
worden. Ik zou haar maandagmorgen wel in het postbakje vin-
den, wat mij vroeg genoeg is. 

De Voorzitter: Ik merk op dat het verzoek om de fractie-
voorzitters zo snel als mogelijk was in kennis te stellen van de 
inhoud van de regeringsverklaring, van mijn kant is uitgegaan. 

De heer Koekoek (B.P.): Dan dank ik de Voorzitter daar 
hartelijk voor. Nu ik toch daarmede bezig ben, wil ik de Voor-
zitter ook hartelijk danken voor de brief, die hij gisteren heeft 
laten uitgaan, en welke brief een verduidelijking inhield. Ik 
meende dat de regeringsverklaring een dag vervroegd was en 
dat wij op tijd klaar moesten zijn, omdat sommigen van deze 
Kamer - dat neem ik niemand kwalijk — enthousiaste voetbal-
kijkers zijn - ik geloof dat ze zelf niet meer zulke enthousiaste 
voetballers zijn — waardoor gebrek aan tijd ontstond voor het 
beantwoorden van een paar honderd vragen. 

Dat had de Minister-President toch kunnen verwachten. 
Hoeveel honderden vragen heeft hij als oppositieleider niet re-
gelmatig gesteld? Als er dan een nieuwe oppositieleider op-
treedt in de persoon van de heer Wiegel, had iedereen dat van 
tevoren kunnen weten. Het is mij echter wat tegengevallen. De 
heer Wiegel had nog heel wat anders op tafel kunnen brengen 
als vertegenwoordiger van een partij van 22 leden. 

Ik ben de president van de Kamer dankbaar dat hij de me-
dedeling heeft gedaan en dat iedereen weet, dat ik het ver-
keerd had begrepen. Het was nog niet helemaal duidelijk en ik 
wil het nu volledig duidelijk maken. Ik heb later begrepen dat 
met medewerking van het kabinet op maandagmorgen is be-
gonnen om vóór Hemelvaartsdag klaar te zijn, zodat de nieu-
we oppositieleider, de heer Wiegel, nog een dag kon uitrusten 
voo-dat hij ging trouwen. 

Ik heb mij geërgerd aan uitspraken als bij voorbeeld „pres-
tatiemaatschappij". Ook in voorgaande jaren heb ik mij geër-
gerd aan de uitdrukking van de heer De Gaay Fortman „de 
schrapigere maatschappij". Ik herinner mij de vergadering van 
de commissie-Andriessen over de show van de verlaging van 
de salarissen van de kamerleden, toen de heer Den Uyl zo ge-
weldig vóór openheid was. Er wordt, ook nu dit kabinet de ge-
legenheid heeft gekregen om te gaan regeren, weer afgegeven 
op de schraperige maatschappij. De nieuwe voorzitter van de 
fractie van de P.v.d.A. sprak gisteren zonder meer van een 
prestatiemaatschappij. Als men daar zo op afgeeft, hoor ik 
graag hoe het mogelijk is dat de nieuwe bewindslieden wel al-
lemaal direct gebruik wi'len maken van de prestatie van het 
produceren van glanzende auto's, 's Avonds ziet men op het 
Binnenhof een hele rij staan. Waarom willen zij daar wel van 
profiteren? Daar wil ik graag van de Minister-President ant-
woord op hebben. Het zou van belang zijn dat dit kabinet niet 
zolang zit; in elk geval geen jaren, zoals gisteren door som-
migen is geregd. Als zo'n groot aantal nieuwe bewindslieden 
zich allemaal al die jaren laat rijden in mooie glanzende auto's 
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van de prestatiemaatschappij, zouden zij kunnen vergeten het 
rijbewijs opnieuw aan te vragen en zouden zij - wat mij door 
drukke werkzaamheden is gepasseerd - met de justitie te 
maken krijgen. Dan zou echt een proces-verbaal worden opge-
maakt; dat is mijn ervaring. 

Aan datgene, wat vanmorgen in de krant stond en wat de 
heer Beuker al naar voren heeft gebracht, over molestatie van 
een dame, verbind ik de vraag of dit kabinet ook opnieuw iets 
wil doen aan het gezag. In het belang van onze veiligheid en 
de veiligheid van onze goederen moet langzamerhand iets 
worden gedaan. Er moet eens echt proces-verbaal worden op-
gemaakt. 

Via de Minister-President richt ik mij speciaal tot de heer 
Van Dam met de vraag, of het zo door zal gaan. De Minister-
President heeft geprobeerd uit te leggen, wat de taak van de 
heer Van Dam is. Die uitleg was volkomen onjuist. Het is wel 
een taak van de overheid, het bouwen van huizen te bege-
leiden. Daar is heel wat aan te doen, want dat is heel slecht ge-
weest onder de vorige kabinetten. Er is dus heel gemakkelijk 
wat aan te verbeteren. Wat de verdeling van woonruimte en 
dergelijke ïaken betreft, heeft de Regering echter geen enkele 
taak. Dat is - ik wil dat ook alvast de nieuwe Minister van 
Volkshuisvesting mededelen - een taak van de gemeenten en 
van gemeentelijke bureaus. Hier heeft de heer Marcel van 
Dam dus geen taak, of het zou verband moeten houden met 
het volgende. Er is, zoals wij weten en zoals iedereen van-
avond op de televisie kan horen, een 67-jarige mevrouw die 
via een verklaring van een huisarts, die geen enkel onderzoek 
had ingesteld, op grond van een krankzinnigenverklaring zou 
worden afgevoerd naar een inrichting om zodoende de woning 
vrij te krijgen. Het zou dtis kunnen zijn dat de voormalige om-
budsman in de toekomst zo'n beetje gaat optreden als psychi-
ater om te beoordelen welke mensen vanwege hun leeftijd nog 
in aanmerking komen voor een woning en welke mensen 
zouden moeten worden afgevoerd naar bejaardenhuizen of 
psychiatrische inrichtingen. 

Zo zullen wij dus in de toekomst handelen, mijnheer de 
Voorzitter. Ik zal nu geen vragen meer stellen, ten einde niet 
over de begroting voor onze fractie heen te gaan. Wel wil ik 
deze vragen straks graag beantwoord hebben door de nieuwe 
Minister-President. Zolang dit kabinet bestaat is het met ons 
niet zo als met de vertegenwoordiger van de K.V.P., de heer 
Andriessen, en met de vertegenwoordiger van de A.R.P., de 
heer Aantjes. van wie ik gisteravond zo half en half be-
grepen heb dat zijn hele fractie nu achter dit kabinet staat. Dat 
is bij ons anders en dat blijft bij ons ook anders. Wij zullen 
alle voorstellen van dit kabinet vergelijken met het beginsel dat 
wij aan de kiezers hebben voorgehouden. Zijn de voorstellen 
van het kabinet in strijd met ons beginsel, dan zeggen wij er 
„nee" tegen. Het komt echter in de politiek voor, dat partijen 
die tegenover elkaar staan op bepaalde punten overeen-
stemmen. Ook zijn er partijen die na vele jaren van een goede 
partij een beginselpunt overnemen en proberen, dat te reali-
seren. 

Wat dat betreft is er voor het kabinet nog heel wat te doen, 
bij voorbeeld op het gebied van de recreatie. Nu komt het 
voor dat men bij overtreding van een gemeentelijke verorde-
ning in de een 25-maal zoveel boete krijgt als in de andere, af-
schoon het om dezelfde overtreding gaat. Aangezien die boetes 
worden opgelegd door de kantonrechter vraagt dit ook de aan-
dacht van de Minister van Justitie. Dergelijke feiten zijn voor-
gevallen onder het vorige kabinet, waarin de huidige Minister 
van Justitie ook zitting had. Er zijn toen fouten gemaakt die 
door de Nederlandse kiezers en kiezeressen als fout worden 
gezien. Aangezien er vroeg of laat weer verkiezingen zullen 
plaatsvinden - wij hopen dat het spoedig zal gebeuren -, ver-
zoek ik het kabinet aan al deze zaken aandacht te besteden. 
De nieuwe bewindslieden moeten niet denken dat zij het nu 
even voor het zeggen hebben en dat men al die kleine partijen 
wel even opzij kan schuiven. 
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Koekoek e. a. 
Ik wil het kabinet de raad geven ook geen voorstel te doen 

om de kiesdrempel te verhogen, ook al zal het ons geen moeite 
kosten 2 procent van de stemmen te halen. Wij hebben nu al 
drie zetels en dat is 2 procent. De opinieonderzoeken wijzen 
uit dat wij er gunstig voorstaan. Dat weet ik op grond van 
eigen informatie. In de kranten lees je alleen maar hoe de gro-
tere partijen uit de opinieonderzoeken te voorschijn komen. De 
Boerenpartij wordt echter niet genoemd. Volgens mijn inlich-
tingen heeft een kort geleden ingesteld opinieonderzoek uitge-
wezen dat de Boerenpartij zeven zetels zou krijgen als thans 
verkiezingen zouden worden gehouden. Ik heb wel eens de in-
druk dat het streven tot verhoging van de kiesdrempel vooral 
werd ingegeven door de wens „de boeren", zoals wij dan 
worden genoemd, uit de Kamer te werken. Als het daarom 
gaat, kan het kabinet zich de moeite sparen. 

Voor de heer Jongeling hoeft het helemaal niet meer. Toen 
hij bij de laatste verkiezingen de tegenvaller kreeg te ver-
werken dat zijn partij twee in plaats van de verwachte drie ze-
tels kreeg, verklaarde hij voor de televisie dat dit vriend en 
vijand speet. Voor de heer Jongeling behoeft men de kies-
drempel dus ook niet te veranderen. De heer Jongeling heeft 
toen ook vreselijk afgegeven op mijn persoon. Nu is dat na-
tuurlijk wel een beetje te begrijpen als je twee en geen drie ze-
tels krijgt en als je alle praatjes van pers, radio en televisie 
hebt geloofd, dat de Boerenpartij helemaal zou worden wegge-
stemd maar die partij desondanks met drie zetels in de Kamer 
ziet komen. Ik heb het de heer Jongeling in eerste instantie 
dan ook niet kwalijk genomen. Enige tijd later schreef hij 
evenwel in zijn partijblad dat het toch wel vreemd was dat de 
heer Koekoek, die nooit in de Kamer kwam, drie zetels kreeg 
en hij, die er bij wijze van spreken 24 uur achter elkaar zat, 
maar twee. Daarin ligt besloten dat het zitten in de Kamer en 
het niets doen door de kiezers niet altijd op prijs wordt gesteld. 

Het is uit deze gang van zaken duidelijk, dat het van belang 
is, dat een kamerlid, vooral van een partij als de onze die niet 
veel publiciteit krijgt, zich op heel veel plaatsen in het land 
laat zien. Niet voor niets is uit onderzoekingen naar de be-
kendheid van kamerleden gebleken, dat de bekendheid van de 
heer Jongeling niet groot is. Laat de heer Jongeling zich ook 
wat meer onder het volk begeven en laat hij ook de bepaling, 
dat men tot de Gereformeerde Kerken onderhoudende artikel 
31 van de kerkorde moet behoren, voordat men enige zeggen-
schap in zijn partij kan krijgen, een beetje versoepelen. Dan is 
er ook voor de heer Jongeling, net als voor ons, nog toekomst. 
Dan behoeft hij ook niet altijd meer de schuld op een ander te 
schuiven, zoals hij nu ook weer deed. Ik zal het niemand 
kwalijk nemen als hij er niet is op het moment dat hij het 
woord zou hebben gekregen, als hij er was geweest. Zoiets kan 
mij elke dag overkomen. Ik schuif de schuld dan niet op een 
ander af, zoals de heer Jongeling, die zei dat de heer Tilanus 
te kort had gesproken. Dat is niet de manier om politiek te 
bedrijven en het vertrouwen van het volk te krijgen. 

De vergadering v;ordt te 11.46 uur geschorst 
en te 14.00 uur hervat. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag een 
poging wagen, de Kamer in tweede instantie zo concreet mo-
gelijk te antwoorden op de vragen, die zijn gesteld. Ik maak 
daarbij wel een kanttekening. Ik vind het verwijt, dat hier en 
daar geklonken heeft, dat de beantwoording in eerste aanleg 
soms vaag zou zijn geweest, niet gemotiveerd. Bij het ootreden 
van een nieuw kabinet legt het verantwoording af voor het feit 
van zijn optreden en geeft het een overzicht van de beleids-
doelstellingen, benevens een zekere concretisering op korte 
termijn. Het is volstrekt duidelijk - en dat is bij voorbeeld in 
de pers vrijwel eenstemmig geconcludeerd - dat dit kabinet 
zijn gezicht zal moeten tonen in de opstelling van de begroting 
voor 1974, waarin vrijwel alle vraagstukken, waarover in 
eerste instantie is gesproken, aan de orde komen. In een intcr-

Minister-President Den Uyl 
ruptie van de zijde van de heer Dolman is er vanmorgen op 
gewezen, dat het niet juist zou zijn - het is trouwens nooit 
eerder voorgekomen - als het kabinet nu trad in de beleidsbc-
slissingen, die het nog heeft te nemen bij de opstelling en de 
indiening van de begroting voor 1974. 

Er is een andere kritische opmerking gemaakt over mijn 
antwoord in eerste instantie, die naar ik meen een element van 
juistheid bevat. Het betreft de opmerking van de heer Bakker. 
Deze zei: Het is mij opgevallen dat, evenals bij het optre-
den van vorige kabinetten wel het geval was, de Minister-
President eigenlijk overwegend zo niet uitsluitend heeft geant-
woord op nadrukkelijk gestelde vragen en niet zozeer is inge-
gaan op gehouden beschouwingen van analytische aard. Dat is 
juist. Ik zie ook niet goed in hoe dat te verenigen valt met de 
toch weer betrekkelijk beperkte spreektijd, die voor zo'n be-
raadslaging staat. Ik vind deze gang van zaken onbevredigend 
en ik zou graag met u, mijnheer de Voorzitter, in overleg 
willen treden om te bezien of zoiets bij het optreden van een 
volgend kabinet - misschien komt het nog eens aan de orde ~ 
vermeden kan worden. Ik geef echter toe, dat het niet erg be-
vredigend is, dat op beschouwingen van meer algemene aard, 
die in eerste termijn van de zijde van de Kamer zijn gehou-
den, voor mij zo weinig gelegenheid was erop in te gaan. Ik 
zal proberen, de opnieuw gestelde en de nieuwe vragen zo 
stelselmatig mogelijk te beantwoorden. 

De heer Bakker (C.P.N.): Het gaat niet alleen om een 
debat als dit. Straks komen de algemene beschouwingen en 
de begrotingshoofdstukken en daarvoor geldt het evenzeer. 

Minister Den Uyl: Akkoord, daarop slaat ook mede mijn 
opmerking, dat ik graag met de Voorzitter van deze Kamer 
wil overleggen of het beantwoorden bij voorbeeld van op 
zich zelf begrijpelijke vragen, die toch meer details van het 
beleid raken, geen andere vorm kan krijgen, waardoor er 
iets meer ruimte overblijft voor de beantwoording van de be-
schouwingen van meer algemene aard. 

De Voorzitter: De interruptie van de heer Bakker geeft mij 
aanleiding, er nog eens op te wijzen dat van allerlei kanten mij 
het verzoek bereikt of leden, wanneer zij willen interrumperen 
- na daarvoor verkregen toestemming van de Voorzitter! - het 
zouden willen doen via een interruptiemicrofoon, bij voorkeur. 

De heer Bakker (C.P.N.): Waarom? 

De Voorzitter: Omdat wel het antwoord van de Minister-
President aan een ieder duidelijk wordt, maar niet de vraag. 
De Minister-President beschikt namelijk over een microfoon 
en de kamerleden niet als zij van hun plaats spreken. Ik zeg dit 
nu in het bijzonder met het oog op de radio en de televisie. 

De heer Bakker (C.P.N.): Ik zou dat aan degene die een in-
terruptie plaatst, overlaten. Wij zitten hier in de Kamer en wij 
hebben er recht op, van iedere plaats in de Kamer die wij 
willen, te interrumperen. 

De Voorzitter: Het is ook slechts een dringende aanbeve-
ling. 

De heer Bakker (C.P.N.): Laat het dan niet méér dan dat 
zijn! 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Het komt mij 
voor dat dit althans een vraagstuk is, waarop ik niet nader be-
hoef in te gaan. 

Ik kom vervolgens tot het maken van enkele opmerkingen 
over hetgeen de heer Drees heeft gezegd over de samenstelling 
van het kabinet, met name het aantal staatssecretarissen. Hij 
heeft gesteld, dat het aantal staatssecretarissen behoort te 
worden afgestemd op de behoefte uit een oogpunt van een zo 
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doelmatig mogelijke organisatie van het v/erk van het kabinet 
en dat de staatssecretarissen in overleg met de ministers 
zouden moeten worden aangetrokken. Ik ontken niet dat dit 
een gulden richtlijn is. Ik heb er ook geen enkel moment een 
geheim van gemaakt dat bij de samenstelling van het kabinet 
het bestaan van het deelkabinet, dat voor de verkiezingen is 
gepresenteerd, een rol heeft gespeeld. Ik heb er echter al op 
gewezen dat - zoals ook bij vorige kabinetsformaties het geval 
is geweest - daarbij onvermijdelijk en terecht zakelijke, organi-
satorische en politieke overwegingen een rol spelen. 

De heer Drees is nog nader ingegaan op hetgeen zich heeft 
voltrokken bij de totstandkoming van het vijf partijenkabinet-
Biesheuvel in 1971 en hij heeft nog eens toegelicht, waarom 
er toen twee ministers bij zijn gekomen en dat dit niet geheel 
samenviel met de twee ministers van DS'70. Wellicht had hij 
zijn belangstelling ook nog kunnen uitstrekken tot de twee 
staatssecretarissen van DS'70 die er toen bijgekomen zijn. Ik 
herinner eraan dat toen voor het eerst een tweede staatssecreta-
ris op het departement van CRM is terechtgekomen. Ik wil niet 
suggereren dat dit is gebeurd omdat DS'70 erbij was, maar ik 
meen dat dit soort verhoudingen de heer Drees toch op zijn 
minst tot enige terughouding hadden kunnen bewegen. 

In ieder geval meen ik te hebben aangetoond dat de wijze 
waarop te werk is gegaan bij de samenstelling van het kabinet 
- met erkenning van het feit dat daarbij politieke overwe-
gingen een rol hebben gespeeld - oirbaar, geoorloofd en ver-
antwoord was. Daarom blijf ik erbij, dat de motie van de heer 
Drees moet worden ontraden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom vervolgens tot het finan-
ciële en sociaal-economische beleid, in de eerste plaats tot de 
prijsmaatregel waarvan de Kamer inmiddels kennis heeft 
kunnen nemen. 

De heer Van der Lek heeft gevraagd, of het neerkomt op 
een prijsstop via de invoering van de meldingsplicht die een 
onderdeel vormt van het samenstel van maatregelen dat inmid-
dels aan de Kamer bekend is gemaakt. In zekere zin zou men 
dit inderdaad kunnen stellen. Door de meldingsbeschikking 
worden immers voorgenomen individuele prijsstijgingen een 
maand opgeschoven. De beschikking mag echter bepaald niet 
gelijk worden gesteld met een algemene prijsstop. De moti-
vering daarvoor is ook opgenomen in de brief van de Minis-
ter van Economische Zaken aan de Kamer. Bovendien wor-
den in de meldingsbeschikking een aantal uitzonderingen ge-
noemd, hetgeen dus betekent dat het niet juist is om te stel-
len, dat zich gedurende een maand geen enkele prijsstijging 
zou kunnen voordoen. 

De heer Van der Lek heeft voorts gevraagd wat er met de 
aangemelde prijsverhoging gebeurt als de meldingstermijn van 
een maand is verstreken. In de brief van de Minister van Eco-
nomische Zaken wordt erop gewezen, dat er in die maand ge-
legenheid is, overleg te plegen over fasering en/of extra mati-
ging van de voorgenomen prijsverhoging, overeenkomstig de 
eerder genoemde passages in het centraal akkoord en de 
daarop gegeven toelichting. Het kan uiteraard ook aanleiding 
zijn tot gebruikmaking van de in de prijsmaatregel opnieuw ge-
claimde bevoegdheid tot het afkondigen van afzonderlijke 
prijsbeschikkingen voor afzonderlijke branches. Ik geloof dus 
dat in die zin beslist moet v/orden gesproken van een 
ingrijpende maatregel omdat hij al naar de bevindingen en de 
toetsing van de aangemelde prijsverhoging aan de verscherpte 
maatstaven van het prijsbeleid inderdaad tot verdergaande 
maatregelen kan leiden. 

Ik wil er nog eens op wijzen dat voor de industrie en de 
handel de maatstaven van de calculatiebeschikking in feite re-
strictiever zijn geworden en dat ook uitdrukkelijk rekening zal 
worden gehouden met het eventueel bestaan van gunstige ren-
dementen als een motief om te komen tot matiging van de 
prijzen. Voor de dienstensector is een verscherping ten aanzien 
van de doorberekening van de arbeidskosten aangebracht. 

De heer Wiegel heeft gevraagd naar het karakter van het op 
maandag gevoerde prijzengesprek; hij heeft gevraagd of dat 

een dictaat was. Dat gesprek droeg het karakter van een 
gesprek, waarbij de intentie, de bedoeling en de beslissing van 
de Regering duidelijk op tafel werden gelegd, maar het was 
een gesprek waarin het bedrijfsleven, de betrokken organisaties 
alle gelegenheid kregen hun argumentaties en hun inzichten 
naar voren te brengen. Daarbij heeft ook een openhartig 
gesprek plaatsgevonden over de perspectieven en de oog-
merken van de prijsmaatregel, zoals het kabinet die ziet, na-
melijk ergens een begin maken met het doorbreken van de 
inflatiespiraal. Dit gesprek had dus eenzelfde karakter als het 
gesprek dat Minister Langman het vorige jaar heeft gevoerd 
met de organisaties over de invoering van de 
prijscalcuiatiebeschikking in november van het vorige jaar. 
Toen heb ik de heer Wiegel niet gehoord over het karakter van 
dat gesprek. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Neen, maar dat komt omdat ik 
geloof dat de Minister-President niet he'emaal gelijk heeft. 
Ons heeft uit de kringen van de organisaties die bij de Rege-
ring zijn geweest heel duidelijk het bericht bereikt dat men 
heeft kunnen aanhoren, wat de Regering van plan was. Uiter-
aard heeft men een gesprek gehad, maar het standpunt van de 
Regering, zoals uiteindelijk neergelegd in de officiële stukken, 
is niet door dat eventuele gesprek veranderd. 

Minister Den Uyl: Dat klopt. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Het gesprek werd volgens mijn 
informatie door de betrokken organisaties toch niet als een re-
delijk en reëel overleg beschouwd. 

Minister Den Uyl: Ik dank de heer Wiegel, maar hij zal van 
een regering die wil regeren niet verwachten dat zij dat 
gesprek is aangegaan zonder eerst haar eigen opvatting te 
hebben geformuleerd. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Uiteraard is dat het geval. Dat 
zou er nog moeten bijkomen dat men blanco een gesprek aan-
ging, maar als een regering - zeker dit kabinet zegt dat — zo 
openstaat voor overleg met allerlei groepen in de samenleving, 
dan vind ik deze start een beetje een valse start. 

Minister Den Uyl: Ik merk we! dat ik over het karakter van 
het overleg nog wel eens meer met de heer Wiegel van mening 
zal verschillen. Ik meen dat het overleg op een correcte wijze 
is gevoerd en ik zal voor wat dit betreft graag willen af-
wachten de oordelen daarover van de betrokken organisaties. 
Dat doe ik met een zekere gerustheid. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Is het juist dat de 
heer Geurtsen het overleg vrijwel onmiddellijk nadat hij zelf 
iets had gezegd en zonder het antwoord van de Minister af te 
wachten heeft verlaten? 

Minister Dtn Uyl: Ik weet niet in hoeverre dit relevant is. 
De heer Geur'sen was aldaar niet aanwezig als lid van deze 
Kamer, maar als lid van een betrokken organisatie. Het lijkt 
mij een zaak van de betrokken organisatie om zich over de 
houding en de standpunten van de heer Geurtsen als zodanig 
een oordeel te vormen. Dat ligt niet op mijn weg. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Maar van overleg kan 
dan niets terechtkomen. 

Minister Den Uyl: Daarmee is niet ontkend wat de heer De 
Gaiy Fortman naar voren brengt; alleen bespaart het mij een 
oordeel daarover uit te spreken. 

De heren Wiegel, Van Thijn, Andriessen, Aantjes, Drees en 
Abma hebben opmerkingen gemaakt over de problemen van 
de zelfstandige ondernemers. Ik wil met nadruk zeggen dat de-
gene die de regeringsverklaring leest zal vinden dat daarin op 
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tal van plaatsen heel nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan 
en een open oog wordt getoond voor de problemen van de 
zelfstandige ondernemer. Ik zie ook helemaal geen aanleiding 
dat er een soort sfeer wordt geschapen van om beurten daar-
voor aandacht bij dit kabinet te vragen. Dit kabinet heeft met 
name oog - ik wil dit met overtuiging uitspreken - voor de 
grote groep in onze samenleving van de kleine zelfstandigen. 
Ten aanzien van hun sociale positie moet nog altijd worden ge-
sproken van achterstand en achterstelling. Het kabinet wenst 
uitdrukkelijk voor die groep op te komen. Niet voor niets is bij 
het bepalen van de onderwerpen, die aan de orde zouden 
dienen te komen als het gaat om het formuleren van een 
alle groepen omvattend inkomensbeleid, ook gesproken over 
de positie van de zelfstandige ondernemers. Uiteraard richt 
onze zorg zich in de eerste plaats op de zo kwetsbare groep 
van de kleine zelfstandigen. 

De heren Van Thijn en Andriessen zijn nog teruggekomen 
op de problematiek van de detailhandelsactiviteiten buiten de 
winkelcentra. Ik heb verzuimd, daarop in eerste termijn een 
antwoord te geven. Deze problematiek is zeer actueel. De Re-
gering bereidt ter zake een spoedige standpuntbepaling voor 
op grond van de adviezen, die door een ingestelde interdepar-
tementale ambtelijke werkgroep, de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening en de Rijks Planologische Commissie 
worden verzorgd. Het laatste advies, waarin richtlijnen worden 
getrokken voor het te voeren beleid, wordt binnen veertien 
dagen verwacht. Ik stel mij dus voor, dat het kabinet op zeer 
afzienbare termijn in staat zal zijn om, gelet op de adviezen, 
tot een duidelijke beleidsuitstippeling ten aanzien van deze 
vraagstukken te komen. Wij zijn ervan overtuigd, dat het om 
een urgent probleem gaat. 

Verschillende leden van deze Kamer hebben nader gevraagd 
naar de spoed, die het kabinet wenst te betrachten met de in-
diening van een wetsontwerp om te komen tot de invoering 
van een volksverzekering tegen de arbeidsongeschiktheid. Er 
kan geen misverstand over bestaan, dat het kabinet aan de in-
diening van een dergelijk wetsontwerp een hoge prioriteit toe-
kent. Het is ook niet toevallig, dat in de conclusies van het 
preconstituerend beraad vastgesteld is, dat invoering van deze 
urgente voorziening mogelijk moet zijn, óók indien daardoor 
eventueel de 3 pct.-stijgingsnorm, die voor de komende vier 
jaar voor de premiedruk is gesteld, zou moeten worden over-
schreden. 

Gevraagd is, hoe snel het wetsontwerp zou kunnen worden 
ingediend en of dit binnen een jaar het geval zou kunnen zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik herinner eraan, dat ook na het 
verkrijgen van de adviezen een reeks van beslissingen met be-
trekking tot dit ook in technisch opzicht beslist ingewikkelde 
wetsontwerp moet worden genomen, gelet op aspecten als de 
kring van de uitkeringsgerechtigden, de financiële implicaties 
die in de regeling zijn besloten, de technische problematiek die 
bij een gefaseerde invoering niet geringer is dan bij een inte-
grale invoering enz. Dit leidt mij er toe, te stellen, dat het ka-
binet er alles op zal zetten om het wetsontwerp in de loop van 
het komende zittingsjaar in te dienen. Men kan stellen, dat dit 
praktisch overeenkomt met de termijn van één jaar, die hier is 
genoemd. 

De heer Van Thijn heeft, naar aanleiding van mijn medede-
lingen, een nadere toelichting gevraagd over de plannen van 
het kabinet ten aanzien van een structurele verhoging van het 
wettelijk minimumloon. Ik heb meegedeeld, dat daartoe nood-
zakelijk is, dat op korte termijn een wijziging van de Wet op 
het minimumloon tot stand komt, die een structurele verhoging 
binnen een periode van 3 jaar mogelijk moet maken. De heer 
Van Thijn vroeg erom, zodra het wetsontwerp het Staatsblad 
zou hebben bereikt, snel een beslissing te nemen. Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is de bedoeling van het kabinet, maar ik voeg 
eraan toe, dat ook bij een nieuwe wet het van belang is, dat 
advies aan de SER wordt gevraagd. Men behoeft er echter niet 
aan te twijfelen, dat het de intentie van het kabinet zal zijn, 
het advies zo snel mogelijk te verkrijgen. 

In dit verband heeft de heer Tilanus een opmerking gemaakt 
over wat ik heb gezegd met betrekking tot het eventueel niet-
afwachten van het advies van de SER over de formulering van 
een inkomensbeleid. Hij heeft daaraan een wat vervaarlijk 
klinkende conclusie vastgeknoopt, namelijk dat dit de inleiding 
was van een meer aandacht geven aan actiegroepen dan aan de 
Sociaal-Economische Raad. Ik moet mij inhouden om niet te 
zeggen, dat het wachten op adviezen van de Sociaal-Economi-
sche Raad, waarvan - dit wil ik ook niet onuitgesproken laten 
- de Regering steeds zeer heeft kunnen profiteren en de kwali-
teit waarvan in het algemeen alleen maar kan worden ge-
prezen, niet iets is dat wordt voorgeschreven door de Wet op 
de bedrijfsorganisatie. Het gaat erom dat in de verhouding 
tussen Regering en parlement enerzijds en de bij de wet inge-
stelde en geregelde adviesorganen, zoals de Sociaal-Economi-
sche Raad er een is, anderzijds, een goed samenspel tot stand 
komt. Op dat goede samenspel is het kabinetsbeleid gericht. 
Het kan en mag echter niet zo zijn dat daar waar de Regering 
de wettelijke verplichting tot het vragen van advies is nage-
komen, de handen van de Regering gebonden zouden zijn als 
een dergelijk advies, na een redelijkerwijze in acht te nemen 
termijn - voor deze adviesaanvrage is dat meer dan twee jaar 
- door welke omstandigheden dan ook — dit hoeft aan nie-
mand een verwijt in te houden - zou uitblijven. 

Door de geachte afgevaardigde de heer Drees is een motie 
ingediend waarin wordt uitgesproken dat het essentieel is, dat 
de kosteninflatie wordt gestopt en dat derhalve een stijging van 
de nominale inkomens die duidelijk uitgaat boven de stijging 
van de produktiviteit in de toekomst moet worden voorkomen 
door een bewust prijs- en inkomensbeleid te voeren, in overleg 
met alle betrokken groepen. 

Met is van twee één: óf de motie bedoelt zo goed mogelijk 
te formuleren wat mijnerzijds als opvatting van de Regering in 
de regeringsverklaring en in het debat van gisteren en vandaag 
naar voren is gebracht, en dan acht ik haar overbodig, óf zij 
bedoelt iets wezenlijks anders naar voren te brengen. Daarom 
heb ik enige kritische aandacht te besteden aan de tekst van de 
motie. Daarin staat dat het vorig jaar de gezondmaking van de 
overheidsfinanciën de bestedingsinflatie in de loop van 1972 
heeft doen ophouden. Ik zou willen zeggen: Ik wilde dat het 
waar was. Dan zaten wij nu niet met een werkloosheid van 
100 000 mensen of meer. Op het, gelukkig, teruglopen van de 
bestedingsinflatie en het duidelijk, voor het eerst sinds vele 
jaren, aflopen van de overbesteding hebben tal van invloeden 
ingewerkt. Het is zeker niet zo dat bij voorbeeld door een ze-
kere inhouding, die ongetwijfeld is betracht ten aanzien van de 
overheidsuitgaven, een einde is gekomen aan de bestedingsin-
flatie. 

Waarom zeg ik dat? Omdat eenzelfde kortsluiting dreigt te 
ontstaan in de gedachtengang van de motie, namelijk alsof het 
mogelijk zou zijn, aan de kosteninflatie, de inkomensinflatie, 
min of meer abrupt een einde te maken. Daarvan getuigt de 
laatste alinea van de motie, waarin wordt gezegd dat een 
stijging van nominale inkomens die duidelijk uitgaat boven de 
produktiviteit zou moeten worden voorkomen. Dat die moet 
worden teruggedrongen, daarover zijn wij het eens. Ik acht het 
echter buitengewoon schadelijk, te werken met de suggestie dat 
daarin een abrupte wending tot stand kan worden gebracht. 
Een zelfs geleidelijke wending is twee jaar geleden bepleit in 
het zogenaamde deskundigenrapport van de Sociaal-Economi-
sche Raad. Men zal zich dat herinneren. In drie jaar tijd moest 
het van 12 pet. naar 10 pet. en van 8 pet. naar 6 pet. Daarvan 
is niets terechtgekomen. Ik heb niet de illusie dat het mogelijk 
is dat de komende jaren de prijsstijging, die dit jaar 
waarschijnlijk in de buurt van 8,5 pet. zal komen, en de loon-
somstijging, waarschijnlijk in de buurt van 13 pet. a 14 pet., op 
een holletje naar beneden gaan. Ik geloof wel dat er een keer 
in kan worden gebracht. Daarop is het beleid van het kabinet 
gericht. Ik vind het echter gevaarlijk om de suggestie te 
wekken - dit gebeurt in de motie van de heer Drees - dat dat 
abrupt of afgedwongen op deze wijze zou kunnen gebeuren. 
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Minister-President Den Uyl 
Wat dit betreft heeft de heer Drees - en ook zijn fractie - een 
zekere reputatie, namelijk zaken aan de orde stellen op de ma-
nier waarop het niet moet gebeuren. Daarom ontraad ik de 
Kamer aanvaarding van deze motie. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft het kader van het be-
grotingsbeleid is geïnformeerd naar de drukverhouding tussen 
directe en indirecte belastingen. In de eerste plaats wil ik 
verwijzen naar de conclusies van formateur Burger. De heer 
Burger heeft het ongewenst genoemd als de verhouding tussen 
directe en indirecte belastingen nog verder uiteen zou gaan 
lopen: 

„In ieder geval" - heeft de heer Burger gesteld in zijn 
conclusies - „verdient het argument van de christen-de-
mocraten nadere overweging, te weten, dat wij ons niet 
te ver moeten verwijderen van de gemiddelde drukver-
houding tussen directe en indirecte belastingen in de 
EEG, zij het dat dit argument door de toetreding van 
Engeland en Denemarken, waar de drukverhouding an-
ders ligt, ook weer enigszins anders is komen te liggen.". 

Mijnheer de Voorzitter! In het program van de progressieve 
partijen staat te lezen dat ook een zekere verhoging van de 
omzetbelasting in de periode tot en met 1976 onvermijdelijk 
zou zijn, mede gelet op de harmonisatie in de EEG. Er is in 
beide programs duidelijk oog voor de betekenis van de Euro-
pese eenwording en voor de harmonisatie in EEG-verband. In 
het progressieve program wordt onmiddellijk daarna gesteld, 
dat het tijdstip van deze verhoging van de omzetbelasting zorg-
vuldig wordt aangepast aan de algemeen-economische situatie. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is nu aan de orde. Het gemeen-
schappelijk uitgangspunt dat wij ons met het oog op de verhou-
dingen in de EEG niet te ver mogen verwijderen van de bclas-
tingstructuur in de andere landen van de Gemeenschap — dit is 
een juist uitgangspunt - mag en kan niet betekenen dat wij 
daardoor een zeker automatisme in ons belastingstelsel zouden 
introduceren. Incidenteel moeten verschuivingen van tijdelijke 
aard in de drukverdeling mogelijk blijven indien bijzondere 
omstandigheden dat noodzakelijk maken. Over de gehele pe-
riode gezien zal dit natuurlijk gecorrigeerd worden. Dit ligt in 
de uitgangspunten opgesloten. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit verband zou ik, om misver-
standen te voorkomen, nog twee opmerkingen willen maken. 
Ik heb gesproken over de omzetbelasting en dit is iets anders -
het is beperkter - dan indirecte belastingen. Ik wil met nadruk 
vaststellen dat het kabinet in de regeringsverklaring geen uit-
spraak heeft gedaan over het geheel van de indirecte belas-
tingen. Dit zou ik ook onjuist en voorbarig vinden. 

De tweede kanttekening is, dat ik meen, gezien de door het 
kabinet aanvaarde uitgangspunten, dat het juist is - ik wil dit 
ook verdedigen - dat het kabinet nu zijn voornemens voor vol-
gend jaar bekend heeft gemaakt ten aanzien van het niet ver-
hogen van het tarief van de omzetbelasting. Zowel uit reacties 
van de kant van de werkgeversorganisaties als van de kant van 
de vakcentrales op de regeringsverklaring blijkt, dat dit in het 
algemeen gezien wordt als een wenselijke bijdrage aan het 
doorbreken van de inflatiespiraal, waarop het regeringsbeleid 
is gericht. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Tilanus heeft gevraagd wat 
de intentie is van de studie over de fiscale behandeling van de 
rente. Ik wil nog eens nadrukkelijk zeggen dat het daarbij gaat 
om een onderzoek naar de vraag, in hoeverre de huidige fis-
cale regelingen voor rente leiden tot gevolgen die in strijd 
komen met de doelstellingen van het kabinet. Het kabinet 
spreekt daarover geen oordeel uit, ook niet over de stellingen 
die zijn geformuleerd in de discussienota van de vakcentrales. 
De stellingen op dit punt zijn vrij uitvoerig. Wij zijn alleen van 
oordeel dat deze materie zorgvuldige overweging behoeft. De 
studie op dit punt zal worden verricht door het Departement 
van Financiën. Hierbij zal uiteraard overleg worden gepleegd 
met andere hierbij betrokken bewindslieden en departementen. 
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De heer Tilanus heeft ook nog gevraagd of er nog fiscale 
maatregelen in voorbereiding zijn die zouden kunnen gelden 
voor de rest van dit jaar. Ik kan hierover nog geen uitsluitsel 
geven. Op dit punt zal het kabinet zich nog moeten beraden. 
De heer Tilanus heeft ook nog gevraagd, of in de begroting 
voor 1974 al een begin zal worden gemaakt met de verlaging 
van de drukstijging van de belastingen. Er kan toch geen mis-
verstand over bestaan dat er op dit punt gelukkig amper ver-
schil is tussen de programs van de progressieve en christen-de-
mocratische partijen. Er is een verschil tussen 0,5 en 0,6 waar-
over een aantal overwegingen is gewijd in de conclusies van 
formateur Burger, maar die maken het uitgesloten dat men 
zou kunnen verwachten, dat in de begrotingsopstelling voor 
1974 een begin zou kunnen worden gemaakt met de verminde-
ring van de drukstijging. Het lijkt mij alleen maar reëel, dat nu 
uit te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de heer Drces nog een ant-
woord schuldig, dat echter samenhangt met mijn opmerkingen 
over de door hem ingediende motie. De heer Drees heeft be-
zwaar gemaakt tegen een gedachtengang volgens welke de Re-
gering zou willen aanvaarden - het gaat om de vaststelling van 
de volgorde begrotingsbeleid - arbeidsvoorwaardenbeleid - dat 
sociale partners in hun beleid zouden reageren op de vaststel-
ling van het overheidsbeleid door Regering en Staten-Gene-
raal. Bij deze kwestie moeten twee zaken worden onder-
scheiden. Het is juist, dat ik van mening ben dat, wanneer Re-
gering en parlement besluiten tot bij voorbeeld bepaalde fis-
ca'e maatregelen, die ook van loontrekkenden offers vragen, 
de overheid een beroep mag doen op werknemers, vakcen-
trales, vakbonden om mee te werken aan de uitvoering van 
hetgeen de bedoeling van die maatregelen is. Ik wijs erop 
dat het leggen van een drempel in de zogenaamde prijs-
indexatieclausules in de collectieve arbeidsovereenkomsten 
zoals voor dit jaar door de vakbonden is aanvaard, juist te-
ruggrijpt naar de bereidheid om daarmede rekening te houden. 
Ik vind dat een buitengewoon te waarderen zaak. Ik ben 
echter van mening - ik heb hierover eerder met de heer Drees 
van mening verschild en dat verschil is blijven bestaan - dat de 
vakbonden en de werkgeversorganisaties beide de vrijheid 
hebben om in hun beleid, ook in hun arbeidsvoorwaardenbe-
Icid, waarin ongetwijfeld een stuk strijd om de verdeling van 
de opbrengsten van arbeid en kapitaal aanwezig is, terdege re-
kening te houden met het overheidsbeleid en de wijze waarop 
het overheidsbeleid een kader schept waarbinnen die strijd 
wordt gevoerd. Dat vind ik een volstrekt aanvaardbare zaak. 
Dat moest eens anders zijn. Die vrijheid moet natuurlijk aan-
wezig zijn. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Het was 
twintig jaar geleden wel anders. De SER heeft daarover toen 
uitgebieid advies uitgebracht. Ik heb destijds nooit gehoord dat 
de Partij van de Arbeid of de Wiardi-Beckmansti.hting daar 
tegenin ging. Ik vind dat een onduidelijke zaak. Ik vind dat 
het bedrijfsleven een belangrijke taak heeft bij het verdelen 
van de koek, maar dit soort negatieve reacties op overheids-
maatregelen komt er vaak op neer, dat men niet de koek an-
ders gaat verdelen, maar de gehele koek nominaal gaat op-
blazen. Daarop komt het meestal neer. Meestal komt er ge-
woon een brok inflatie van beide kanten bij. De bruto inko-
mens worden verhoogd als er een neiging is tot irritatie. Ik 
meen, dat de wetgevende macht wel de fiscale, maar ook de 
i'itgavenbevoegdheid heeft. Beide moeten zijn gebaseerd op be-
paalde bruto-posities in Nederland. Wij hebben als het ware te 
maken met de tarra. Het is onjuist, dat men daardoor de bru-
to-inkomens, qua hoogte, laat beïnvloeden. Over de verdeling 
binnen het bedrijfsleven ben ik het met de premier eens. Het is 
ook gesteld in SER-adviezen van 20 jaar geleden. Het zou 
aardig zijn, deze weer op tafel te brengen en te bespreken. 
Deze verdeling kan best worden beïnvloed; daartegen heb ik 
geen bezwaar. Het komt er echter vaak niet op neer, dat de 
een iets doet ten koste van de ander. Zij doen in het algemeen 
samen iets ten koste van de consument. 
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Minister-President Den Uyl 
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Na deze uiteen-

zetting van oud-minister Drees wil ik zeggen, dat het beleid 
van dit kabinet erop is geri.ht, te trachten de zogenaamde 
nominale component omlaag te brengen en daarvoor een 
sfeer van vertrouwen te kweken door het eigen beleid, dat 
het kabinet wil voeren. 

Thans kom ik op een punt, waarover gisteren een interrup-
tiedebat heeft plaatsgevonden, namelijk dat van het woning-
bouwprogram. Gevraagd is naar een kwantificering van het 
woningbouwprogram voor 1974. In dat verband heb ik gezegd, 
dat de vraag van de Kamer begrijpelijk was, maar dat ik ver-
wees naar de in te dienen begroting. Ik heb ook gezegd, dat 
het normaal is, dat daarin een kwantificering wordt gegeven. 
Daaraan wil ik nog iets toevoegen, mijnheer de Voorzitter. 
Het is bekend, dat „Keerpunt" spreekt van 170 000 te bouwen 
en ingrijpend te verbeteren woningen in 1977. Over het tempo, 
waarin dat aantal te bereiken zal moeten zijn, en over de ver-
deling van te vernieuwen woningen en nieuwbouwwoningen, 
bevat het geen nadere uitspraken. 

Het program van de christen-democratische partijen noemt 
geen aantallen. Op zkh zelf heb ik ook wel begrip voor de op-
merkingen, die ook in deze Kamer zijn gemaakt over be-
zwaren, verbonden aan het noemen van aantallen. 

Wat het aantal voor 1974 betreft - en daarop was in het 
bijzonder de belangstelling gericht -, wil ik op het volgende 
wijzen. Het is bekend, dat wij in 1972 een recordproduktie van 
woningen hebben gehad. Dit is op zich zelf een buitengewoon 
bevredigende zaak. 

Ik moet er ook op wijzen, dat terwijl het aantal verleende 
gemeentelijke bouwvergunningen in 1972 162 000 bedroeg, 
naar verwachting en raming van het Centraal Planbureau, 
neergelegd in het Centraal Economisch Plan, dat de vorige 
maand is verschenen nog onder verantwoordelijkheid van het 
vorige kabinet, het niet wordt gesteld op 162 000, maar op 
123 000. Ik maak er helemaal geen geheim van, dat, gelet op 
de zeer ingrijpende daling, zoals deze door het Centraal Plan-
bureau is geregistreerd, in het in dit jaar te verlenen aantal ge-
meentelijke bouwvergunningen, het kabinet zich bij zijn op-
treden geplaatst ziet voor een dreigende ineenzakking van het 
niveau van de bouwproduktie. 

Terecht is er door de heren Bakker en Van Thijn - ook an-
deren hebben het gezegd - op gewezen, dat het kabinet zich 
daarop op korte termijn heeft te beraden. Daarbij gaat het om 
de vraag: Is het nog mogelijk, in de loop van dit jaar maatre-
gelen te nemen, die een dergelijke thans te verwachten inzak-
king van het niveau van de woningbouwproduktie kunnen te-
gengaan? Vervolgens wijs ik erop, dat het kabinet zich in het 
licht van de feiten, die het aantreft, heeft te beraden op de om-
vang van het in 1974 te realiseren bouwprogram. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik acht het volstrekt juist en van-
zelfsprekend, dat het kabinet daaraan in de komende weken 
zeer intensief aandacht zal moeten geven. Ik dacht ook, dat dit 
volstrekt was gemotiveerd. Het kabinet zou er eenvoudig blijk 
van hebben gegeven, zich geen rekenschap te hebben gegeven 
van de situatie, waarin het aantreedt, als het nu maar een 
cijfer op tafel had gelegd. Met name de heer Van Thijn wil ik 
zeggen, dat het vanzelf spreekt, dat daarbij in de eerste plaats 
de aandacht zal zijn gericht op het uitvoeren van wat is ge-
noemd het noodprogram voor de goedkope woningbouw -
hierbij denk ik aan de oude wijken en de grote steden - en dat 
daarvoor ook in de eerste plaats veiligheid en waarborgen 
moeten worden geschapen. Er is bovendien terecht opgemerkt, 
dat in brede kring grote ongerustheid bestaat over de te ver-
wachten werkloosheid in de bouwvakken als gevolg van de te 
verwachten daling van het peil van de woningproduktie. Ik ga 
nu niet in op alle oorzaken die daartoe hebben geleid, ik ga 
evenmin in op alle verschijnselen die zich daaromheen voor-
doen; ik wil alleen vastgesteld hebben dat dit de situatie is die 
het kabinet aantreft en dat het kabinet, op basis van zijn pro-
gramgrondslag, aan de Kamer zijn beslissingen en zijn plannen 
voor 1974 zal voorleggen. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat 
er inderdaad naar uitzien dat de mogelijkheid bestaat dat de 
nieuwbouwproduktie in elkaar zakt. Op dit moment stijgt het 
aantal in aanbouw genomen woningen, maandelijks gezien, 
nog steeds. 

Ik wil de Minister-President, in antwoord op hetgeen hij 
heeft gezegd, de volgende concrete vraag stellen. 

Aan vorige kabinetten is door de oppositie gevraagd - die 
vorige kabinetten zijn daaraan ook tegemoet gekomen - in 
ieder geval bij het optreden van die kabinetten, duidelijk in ge-
tallen te zeggen wat men wilde realiseren. Toen het kabinet-De 
Jong optrad op 18 april 1967, stond in de regeringsverklaring: 
Wij streven naar het in aanbouw nemen van 125 000 huizen in 
1968. Dat was concreet en terecht concreet. 

Ik begrijp dat dit in deze situatie misschien wel heel erg 
moeilijk is, maar ik zou de Minister-President to h willen 
vragen, of hij niet nog een nadere concretisering zou kunnen 
geven. Ik begrijp best dat een exacte concretisering moeilijk is, 
maar een nadere concretisering zou ik wel zeer op prijs stel-
len. Ik zou het met name op prijs stellen als wij daarop niet 
zouden behoeven te wachten tot de derde dinsdag in september. 

Minister Den Uyl: Ik weet niet of aan het laatste verzoek 
nog op een of andere wijze kan worden tegemoet gekomen. 
Als het echter mogelijk is om daaromtrent nog iets eerder op-
heldering te verschaffen, dan ben ik daar graag toe bereid. 

Ik ben bepaald niet bereid te voldoen aan het zo geformu-
leerde verzoek van de heer Wiegel om nu, uit het blote hoofd, 
concretiseringen te gaan geven. Men kent het program; men 
kent de problemen die daaraan zijn verbonden. Het is ook niet 
in de programs vastgelegd, dat dit kabinet in de komende vier 
of vijf jaar zoveel woningen wil bouwen. Wij hebben voorzien 
in een opvoering van de bouwproduktie; de samenstelling en 
de fasering van die produktie is echter voorwerp van nader 
overleg. De gezichtspunten die het kabinet daarbij in acht 
neemt, heb ik geformuleerd. Dat is heel wat meer dan tra-
ditioneel te doen gebruikelijk is. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
laatste is volstrekt onjuist. 

Ik meen, dat juist aan een partij en aan een woordvoerder -
niet namens zijn partij, maar toch wel als lid daarvan - die in> 
het verleden zo heeft aangedrongen op heel concrete uitspra-
ken over de bouwproduktie, mag worden gevraagd om mis-
schien niet hetzelfde te doen, maar toch wel een beetje in die 
richting te gaan. 

Als de Minister-President het nu niet uit zijn blote hoofd 
kan zeggen, wil ik hem vragen of hij op vrij korte termijn de 
Kamer nader schriftelijk wil inlichten over de programmering 
van het kabinet. 

Minister Den Uyl: Ik vind het verregaand, mijnheer de 
Voorzitter, dat de heer Wiegel zonder blikken of blozen hier 
even staat te verklaren dat gerekend moet worden met het in-
zakken van de bouwproduktie... 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dat zit erin! 

Minister Den Uyl: . . . dat dat de situatie is die het kabinet 
aantreft, en daarbij tegelijk persisteert bij een volstrekt onmo-
geliike vraag. Ik heb aangegeven wat naar mijn mening in re-
delijkheid van het kabinet mag worden verwacht. Ik ben niet 
bereid toezeggingen te doen, waarvan ik niet het gevoel heb 
dat het kabinet deze kan waar maken. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! A's de 
Minister-President zegt dat het een onmogelijke vraag is, vind 
ik dat dat niet zo erg genuanceerd klinkt. 

Ik vraag aan de Minister-President of hij in staat en bereid 
is, binnen een bepaalde periode — ik noem drie of vier weken -
de Kamer schriftelijk nader te informeren over de programme-
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Minister-President Den Uyl 
ring van de bouwproduktie. Ik vraag dus veel minder aan de 
Minister-President dan de heer Den Uyl zelf, toen hij nog op-
positicleider was, aan het kabinet-De Jong heeft gevraagd. Ik 
vraag hem uiteraard niet hetzelfde. Het is allemaal verschrik-
kelijk moeilijk. Ik meen echter, dat een beetje duidelijkheid er 
toch wel af kan. 

Minister Den Uyl: Ik geef duidelijkheid; het antwoord op de 
vraag van de heer Wiegel is ontkennend. Alle vragen die ik 
heb opgesomd — hoe voorkomen wij het inzakken van het peil 
van de bouwproduktie, hoe komen wij tot de uitvoering van 
het program voor de noodgebieden en tot de bouw van de 
goedkope woningen - hangen alle samen, ook in de financiële 
lasten, met de opstelling van de begroting. Ik ben niet bereid, 
hierover - hieruit losgepulkt - nu uitspraken te doen. Ik vind 
dit een volkomen redelijk standpunt. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Ik wil graag signaleren, mijn-
heer de Voorzitter, dat de heer Wiegel almaar aan dit kabinet 
de vragen stelt die de voormalige oppositie aan het toenmalige 
kabinet stelde en dat de huidige Minister-President zich nu 
voortdurend verweert met argumenten, waarmee het toen-
malige kabinet zich verweerde. 

Minister Den Uyl: Ik begrijp, mijnheer de Voorzitter, dat de 
heer Aantjes voor de verleiding bezwijkt. Daar heb ik wel ge-
voel voor, maar daardoor wordt zijn opmerking nog niet juist. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Er is één verschil - deze aanvul-
ling zou ik willen geven op hetgeen de heer Aantjes heeft ge-
zegd - : het vorige kabinet heeft in ieder geval wel concreet 
toegezegd, hoewel woningen in aanbouw zouden worden ge-
nomen. Ik constateer dus, dat ten aanzien van het belangrijke 
vraagstuk van de volkshuisvesting - een belangrijk onderdeel 
voor de oppositie, voor de P.v.d.A. — nu al kan worden gecon-
stateerd, dat de P.v.d.A., dat een kabinet waarin de P.v.d.A. 
vertegenwoordigd is, op dit belangrijke punt niet waar maakt 
wat het zelf altijd heeft geëist. 

Minister Den Uyl: Ik constateer, mijnheer de Voorzitter, 
dat dit werkelijk nergens op slaat. Het vorige kabinet - het ka-
binet-De Jong; een vierjarige periode - heeft bij zijn optreden 
een cijfer genoemd dat niet is verwerkelijkt. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dit is volstrekt onjuist, mijnheer 
de Voorzitter! Het voor-vorige kabinet heeft aangekondigd -
het kabinet-De Jong - 500 000 woningen in aanbouw te zullen 
nemen. Het zijn er 510 000 geworden. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb tocge-
zegd, dat de Kamer het woningbouwprogram, in zijn samen-
stelling en in zijn fasenng, van het kabinet krijgt bij de indie-
ning van de begroting. Ik vind dit - ik heb dit toegelicht - een 
verantwoorde wijze van handelen, met verwijzing naar het pro-
gram waarop het is gebaseerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Aantjes heeft een vraag 
gesteld over de taak van de heer Van Dam en gezegd: De be-
scherming van de huurders past in de taak van de heer 
Schaefer, terwijl de onderzoektaak meer zou passen in die van 
de Minister. 

Ik wijs erop, dat de onderzoektaak, zoals geformuleerd in 
de taakomschrijving van de heer Van Dam, betrekking heeft 
op de zo noodzakelijke exploratie, niet alleen ten aanzien van 
de verlangens betreffende de kwantiteit, maar ook ten aanzien 
van het soort van de woningen, hetgeen bijzonder nauw sa-
menhangt met het bijzondere gebied van belangenbehartiging, 
dat de heer Van Dam op het Ministerie van Volkshuisvesting 
is toevertrouwd. Ik ben ervan overtuigd, ook na de opmer-
kingen van de heer Aantjes, dat de heer Van Dam in deze taak 
bijzonder nuttig werk kan doen. 

De heer Koekoek heeft er in dit verband op gewezen, dat 
de woningverdeling een taak van de gemeenten is. Dat is juist, 
maar de taak van de heer Van Dam is de planning van de 
bouw voor speciale groepen en bescherming van huurders en 
kopers. De rechten en bevoegdheden van de gemeenten 
worden hierbij niet aangetast. 

Met betrekking tot de huurharmonisatie krijgt de Kamer, 
zoals medegedeeld in de regeringsverklaring, op zeer korte 
termijn een nadere toelichting; het gaat hierbij om de interim-
nota, waarvan het de bedoeling is, dat ze nog vóór het reces 
verschijnt. Zij zal handelen over vraagstukken als de bevoegd-
heid voor de Minister om maxima te stellen. Over het vraag-
stuk van de toepassing van de huurharmonisatie krijgt de 
Kamer nadere inlichtingen en kan zij desgewenst discussiëren. 
Het is de opzet van het kabinet, dat zij de nota op zeer korte 
termijn ontvangt. 

De Oosterschelde, mijnheer de Voorzitter. Ik wijs erop, dat 
de Regering zich voorstelt, met de door haar in te stellen com-
missie, vanuit de vele gezichtspunten van waaruit de delta-
werken kunnen worden benaderd en vanuit de hiermee samen-
hangende doelstellingen deze opnieuw, objectief en duidelijk, 
op hun waarde te toetsen, en dat op grond hiervan een beslis-
sing moet worden genomen over de vraag, in hoeverre de aan-
vankelijke opzet van deze werken aanpassing zou behoeven. 

Ik heb gisteren gezegd, dat in afwachting van die nota de 
thans aan de gang zijnde werken niet worden onderbroken of 
vertraagd. Daartegen behoeft, dacht ik, ook geen bezwaar te 
bestaan vanuit het gezichtspunt, dat de heer Van Mierlo naar 
voren heeft gebracht, omdat vaststaat dat de in gang zijnde 
werken geen wezenlijke verandering brengen in het hydrologi-
sche en ecologische milieu. Dat wordt de vraag die onder ogen 
moet worden gezien, namelijk of de werken moeten worden 
voortgezet, zoals aanvankelijk is gepland en zoals die op het 
ogenblik op grond van de deltawerken worden uitgevoerd. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik begrijp dat wel, maar het 
punt is dat alle conclusies voor de Deltacommissie mogelijk 
zijn. Dat neem ik aan en dat is hierbij uitgesproken. Als dat zo 
is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het werk van de Del-
tacommissie enige tijd vraagt. Dit zou kunnen betekenen dat 
er points of no return zouden worden bereikt. Dat willen wij 
voorkomen en daarom vinden wij dus ook, dat er nu al moet 
worden voorzien in de mogelijkheid - daar zag ik graag iets 
over in de nota - , dat er getemporiseerd gaat worden en op 
welke wijze dat kan, indien de ontwikkelingen in de Deltacom-
missie daartoe aanleiding geven. 

Minister Den Uyl: Dat kan de Kamer bespreken aan de 
hand van de nota, die op heel korte termijn verschijnt. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik heb nu dus alleen een ver-
wachting neergelegd ten aanzien van die nota. 

Minister Den Uyl: Daar kan de Kamer zich dan op heel 
korte termijn over uitspreken. Dat behoeft niet te wachten op 
de uitkomsten van het commissie-onderzoek. 

De heer Van Mierlo heeft nog een vraag gesteld over de si-
tuatie met het industrieterrein-Kerensheide. Met dit punt heeft 
met name de heer Imkamp zich in de afgelopen jaren bezigge-
houden. Het terrein, waarop de heer Van Mierlo doelt, ligt. in-
geklemd tussen twee voormalige cokesfabrieken, waarvan het 
grondgebied geleidelijk geheel is bezet door de zich uitbrei-
dende chemische industrie. Op de zaak zelf en de behoefte aan 
dit terrein is ingegaan in het antwoord van de toenmalige Mi-
nisters van Economische Zaken en van Volkshuisvesting op 
vragen van de heer Imkamp op 2 november van het vorige 
jaar. 

Ik kan tot de heer Van Mierlo zeggen dat de bij deze zaak 
betrokken Ministers bereid zijn zich alsnog in het probleem te 
verdiepen. Op de uitkomst daarvan wil ik nu niet vooruitlopen. 
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Minister-President Den Uyl 
Over het drugvraagstuk is door de heren Jongeling en 

Beuker gevraagd naar het beleid van het kabinet, zulks naar 
aanleiding van een interview van mevrouw Vorrink, waarin 
de vraag van het al of niet legaliseren van de soft drugs ter 
sprake is geweest. In verband daarmede deel ik mede dat het 
kabinet over het drugvraagstuk nog geen standpunt heeft inge-
nomen. Dat zal gebeuren na de behandeling van de brief van 4 
juni 1972 betreffende het rapport van de Werkgroep Verdo-
vende Middelen. 

Ik kom thans tot enkele vragen op het terrein van vorming 
en onderwijs. De heer Andriessen heeft teleurstelling uitge-
sproken over de termijn, die gemoeid zou zijn met het door het 
kabinet aan de orde stellen van de harmonisatie in de 
welzijnswetgeving. Ik vraag korte tijd voor het kabinet om zich 
te beraden over een zo belangrijk punt als de hoofdopzet -
daar gaat het toch om — van de welzijnswetgeving, een zaak 
die verscheidene departementen aangaat. 

Ik wil de Kamer echter graag toezeggen, dat de knelpunten-
nota, als het maar even kan, tijdig in het volgende jaar zal 
worden ingediend. De heer Andriessen heeft zich beroepen op 
hetgeen de huidige Staatssecretaris Meijer in een vorig leven 
als kamerlid zou hebben gezegd. Ik heb de Handelingen daar-
over geraadpleegd, maar die hebben niet bevestigd dat Staats-
secretaris Meijer zich als kamerlid over de termijn van voorbe-
reiding van een nota inzake de problematiek van de 
welzijnswetgeving zo optimistisch zou hebben uitgelaten als de 
heer Andriessen veronderstelt. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Ik wil niet over het vroegere 
leven van Staatssecretaris Meijer spreken, mijnheer de Voor-
zitter. Ik wil alleen.... 

Minister Den Uyl: Maar u wilt deze aangever toch niet 
laten lopen? 

De heer Andriessen (K.V.P.): Neen, natuurlijk niet. Het is 
best mogelijk dat het niet in de Handelingen staat. Wel weet ik 
uit wat hier in huis gebeurt heel zeker, dat hij die mening had. 
Maar goed, daarover wil ik nu verder niet discussiëren. Graag 
hoor ik wat de Minister-President bedoelt met „tijdig in het 
volgend jaar". Kan hij dat iets nader aanduiden in de tijd? Ik 
zou denken aan het voorjaar. Dat is mijns inziens tijdig. 

Minister Den Uyl: Laten wij het houden op de eerste helft 
van het komende jaar. Als het even kan. . . 

De heer Andriessen (K.V.P.): Dat kan met enige fantasie 
tot het voorjaar worden gerekend. 

Minister Den Uyl: Voorts heeft de heer Andriessen nóg een 
opmerking gemaakt over het opnamebeleid ten aanzien van 
bejaarden. Het kabinet is van plan te handelen overeenkomstig 
de strekking van de motie-Verdijk, waarin werd gevraagd om 
een beoordeling van de functionering van het opnamebeleid 
een jaar na het in werking treden van de wijziging van de Wet 
op de bejaardenoorden. 

De heer Van Mierlo heeft nog een vraag gesteld over de 
zendtijd. Toegezegd is, dat za! worden onderzocht of het tech-
nisch en financieel mogelijk is op korte termijn tot enige uit-
breiding van de radiozendtijd te komen. Bij dat onderzoek zal 
ook worden nagegaan of nachtuitzendingen - dat wil zeggen 
continu-uitzendingen - mogelijk zijn. 

De heer Van Thijn heeft gevraagd hoeveel extra on-
derwijzers per augustus 1973 kunnen worden ingezet. In eerste 
termijn heb ik al meegedeeld dat zal worden getracht het be-
schikbare potentieel geheel te gebruiken. Hoe groot dat poten-
tieel zal zijn, kan nu nog niet worden vastgesteld. Op korte 
termijn zal worden nagegaan hoeveel extra onderwijzers be-
schikbaar zullen zijn en hoe een zo nuttig mogelijk gebruik 
kan worden gemaakt van deze extra hulp. Het is niet uitge-
sloten - ik wil die indicatie geven - dat het zal blijken te gaan 

om 800 a 900 onderwijzers. Daarvoor geldt dus de maatregel 
die ik gisteren in het vooruitzicht heb gesteld. 

De heer Hermes (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Gis-
teren heeft de Minister-President gezegd dat het aantal te ver-
wachten leerkrachten voor 1973-1974 het niet zou wettigen, 
over het gehele land een leerlingenschaalverlaging toe te 
passen. Vandaag zegt de Minister-President dat het zou gaan 
om 800 a 900 leerkrachten. Ik wil slechts constateren dat één 
punt leerlingenschaalverlaging over het gehele land 700 leer-
krachten kost. 

Minister Den Uyl: Ik sluit niet uit dat dit mogelijk zou zijn, 
maar wij weten dat op het ogenblik onvoldoende. Ik heb ge-
zegd, niet uit te sluiten dat het om een dergelijk aantal zou 
kunnen gaan. Het punt is, dat wij daaromtrent nog nadere ge-
gevens behoeven. 

De heer Hermes (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Dat had 
ik begrepen. Ik constateer slechts het volgende. Als die mo-
gelijkheid aanwezig is, ligt het kennelijk nog niet zo exact 
vast als de Minister-President gisteren stelde, dat één punt 
leerlingenschaalverlaging niet zou kunnen doorgaan. Het bete-
kent dat die mogelijkheid zelfs nog aanwezig zou zijn. 

Minister Den Uyl: Zoals de Kamer zal hebben gemerkt, ben 
ik voorzichtig. Als zoiets nog zo onzeker is, ga ik niet de sug-
gestie wekken dat het zou kunnen doorgaan. Ik wil mij er op 
dit moment ook niet op vastleggen. Ik heb gezegd dat wij be-
reid zijn extra financiële middelen uit te trekken voor boven-
tallige onderwijzers. Op het mogelijke effect en op de vraag, 
welke maatregel mogelijk is, leg ik mij niet vast, omdat het af-
hangt van het aantal beschikbare onderwijzers. 

De heer Hermes (K.V.P.): Als het benodigde aantal leer-
krachten wèl aanwezig is, zou de leerlingenschaalverlaging 
met één punt dus kunnen doorgaan. 

Minister Den Uyl: Over de modaliteit daarvan zou ik graag 
een voorbehoud willen maken, mijnheer de Voorzitter. Ik 
begrijp de opmerking van de heer Hermes, maar ik kan daar 
niet meer over zeggen dan ik gisteren heb gezegd. Met nadruk 
wijs ik erop dat het kabinet voornemens is, die boventallige 
onderwijzers in de eerste plaats in de onderwijsprobleem-
gebieden in te zetten. Ik wil dat niet in gevaar brengen door 
nu te zeggen, dat de leerlingenschaal met 1 punt wordt ver-
laagd. Het beleid van het kabinet is erop gericht, in de volks-
buurten, waar de klassen te groot zijn, bij voorrang de boven-
tallige onderwijzers aan te stellen. 

De heer Laban (P.v.d.A.): Ik mag er dus van uitgaan, dat 
met de betrokken onderwijsorganisaties nog overleg zal 
worden gepleegd over de manier waarop het beschikbare po-
tentieel wordt ingezet. Naar ik aanneem is de Minister van 
Onderwijs bereid, met de vaste commissie over deze zaak te 
spreken voor een beslissing wordt genomen. 

Minister Den Uyl: Ook die toezegging is gedaan. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Een kinderhand is gauw gevuld. 

Minister Den Uyl: De heer Abma heeft gevraagd of een ex-
periment met geïntegreerd onderwijs samenvalt met eventuele 
ontwikkeling van de samenwerkingsscholen. Tussen beide ont-
wikkelingen bestaat geen direct verband. Het is zeker niet de 
bedoeling, de middenschoolexperimenten te beperken of bij 
voorkeur te verrichten bij de zogenaamde samenwerkings-
scholen. 

Wat de collegegelden betreft is om een nadere verdui-
delijking gevraagd. De uitvoeringsregelingen die moeten 
worden getroffen - ik vraag daarvoor van de Kamer enig be-
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Minister-President Den Uyl 
grip - brengen enige complicaties met zich. De Kamer krijgt 
evenwel binnen zeer afzienbare tijd gelegenheid zich er nader 
over uit te spreken. 

Ik heb er behoefte aan, nog een enkele opmerking ten prin-
cipale te maken naar aanleiding van de opmerkingen van de 
heer Drees over dit onderwerp en de door hem op dit stuk in-
gediende motie. Het gaat het kabinet wel degelijk om een ander 
beleid op dit gebied, namelijk om het tot stand brengen van 
een bijdrage in de studiekosten in samenhang met en onverbre-
kelijk verbonden aan een integraal stelsel van studiefinancie-
ring. Dat is maatgevend voor het beleid van het kabinet. De 
wijze waarop het zal worden ingevoerd, gegeven de problemen 
van voorbereiding, heeft ook te maken met de toestand die het 
kabinet heeft aangetroffen bij de universitaire instellingen. Het 
kan niet worden ontkend, dat de huidige collegegeldwet grote 
spanning heeft opgeroepen, niet alleen onder de studenten die 
deze plotselinge nieuwe last moesten opbrengen, maar ook bij 
de besturen van universiteiten en hogescholen, die een in de 
praktijk moeilijk hanteerbaar gebleken wet moesten uitvoeren. 
De verhouding tussen de universitaire wereld in haar geheel en 
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft hieronder 
ernstig geleden. Het gaat er nu allereerst om, de situatie die 
aan de universiteiten en hogescholen is ontstaan, te normali-
seren. Dat is nodig om recht te doen aan zoveel belangrijke 
problemen waarmee het wetenschappelijk onderwijs en onder-
zoek worden geconfronteerd. De herstructurering van het 
wetenschappelijk onderwijs, de ontwikkeling van een samen-
hangend stelsel van wetenschappelijk onderwijs, aangepast aan 
een massale deelname, verbetering van de planning, de be-
heersing van de snelle groei op een manier die het onnodig 
maakt, te beknibbelen op de ontplooiingsmogelijkheden van 
volgende generaties, zijn zaken die de aandacht verdienen. 

Het zijn mede even zovele redenen waarom het beleid van 
het kabinet erop is gericht, de collegegeldzaak de wereld uit 
te helpen. Het is niet mogelijk, daarbij iedereen tegemoet 
te komen of het iedereen naar de zin te maken. Uitgangspunt 
van het kabinetsbeleid is, dat het redelijk en verantwoord is, 
dat studerenden aan instellingen van wetenschappelijk onder-
wijs een eigen bijdrage leveren in de studiekosten, zij het dat 
wij het wensen in te passen in een integrale financiering van 
de studie en dat wij ervan uitgaan, dat de mogelijkheid wordt 
geschapen dat men later de schuld die men op deze wijze aan-
gaat terugbetaalt, afhankelijk van het inkomen. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! De Mi-
nister-President heeft gezegd, dat wij binnen afzienbare tijd de 
gelegenheid krijgen, over de beleidsvoornemens van het ka-
binet op dit stuk te spreken. Ik ben daar zeer dankbaar voor, 
maar wil hem vragen, of die beleidsvoornemens in een korte 
notitie kunnen worden neergelegd, die de Kamer nog vóór het 
zomerreces bereikt en nog vóór die tijd door haar besproken 
kan worden. Immers, men moet toch wel vóór het begin van 
het nieuwe cursusjaar weten waaraan men toe is. 

Minister Den Uyl: Ik zou de Kamer een ietwat andere gang 
van zaken willen voorstellen. 

Ik heb gisteren al gezegd, dat het de bedoeling is, het co!le-
gegeld voor het komende cursusjaar op f500 te brengen; een 
bedrag, waarvoor de studenten die niet in aanmerking komen 
voor een studietoelage een lening tegen een matige rente zullen 
kunnen afsluiten. Na afloop van de studie zal dit bedrag 
kunnen worden terugbetaald. In tegenstelling tot de huidige si-
tuatie zal dus in deze rege'ing worden voorzien in een finan-
cieringsmogeUjkheid voor alle studenten, bursalen en niet-bur-
sa'en. Hiervoor is een wetswijziging nodig, waarvoor zo 
spiedig mogelijk een wetsontwerp bij de Kamer zal worden 
ingediend, Men mag mij wat de indiening betreft niet op een 
precice datum vastprikken, maar het is wel zeker dat het in 
ieder geval in de loop van de zomer moet gebeuren. Ik neem 
aan, dat de Kamer uitgaande van haar eigen verantwoor-

deüjkheid zal willen medewerken aan een spoedige behande-
ling van dit nog in te dienen wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is ook nodig, te voorzien in een 
eenvoudige mogelijkheid de betalingsplicht en het daaraan vol-
doen vast te stellen. Wij kunnen deze kwestie anders niet re-
gelen en dus geen oplossingen bereiken. Over de uitwerking 
van deze maatregel is overleg nodig met de besturen van de 
universiteiten en hogescholen. Dit vergt enige tijd. De indie-
ning van dat wetsontwerp kan pas na dit overleg geschieden. 

ik neem aan, dat de Kamer van mij zal willen aannemen, dat 
zij ruimschoots de gelegenheid zal hebben voor het voeren van 
een meer diepgaande gedachtenwisseling dan nu over deze ma-
terie bij de behandeling van de interimwetswijziging voor het 
cursusjaar 1973-1974 - het daartoe strekkende wetsontwerp 
zal, zoals gezegd, op korte termijn worden ingediend — en bij 
de behandeling van het wetsontwerp betreffende de definitieve 
regeling, die met ingang van het cursusjaar 1974-1975 van 
kracht zal worden. Ook dit wetsontwerp zal de Kamer binnen 
afzienbare tijd bereiken. De Kamer zal dan van gedachten 
kunnen wisselen met woordvoerders van het kabinet, die nog 
veel meer met deze materie vertrouwd zijn dan ik mij haar 
eigen heb weten te maken. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter Ik heb met 
grote belangstelling geluisterd naar de door de Minister-Presi-
dent voorgelezen tekst. Ik heb toch goed verstaan, dat die an-
ders was dan gisteren? 

Gisteren begreep ik, dat er één wetsontwerp zou komen in 
de loop van het kalenderjaar 1974 waarin alles voor de toe-
komst en het verleden zou worden geregeld. Nu heb ik be-
grepen, dat er twee wetsontwerpen komen, hetgeen mij gezien 
de plannen van het kabinet ook wel praktischer lijkt. Er zal op 
korte termijn een wetsontwerp komen speciaal voor de over-
bruggingsperiode — ik zie de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen knikken - , terwijl er iets later een wetsontwerp zal 
komen bestemd voor de langere termijn. Dit vandaag door het 
kabinet geformuleerde wetgevende schema op dit terrein is 
dus anders dan het gisteren geformuleerde schema. 

Ik neem aan, dat het gezien de adviezen, die noodza-
kelijkerwijs uit deze wereld moeten worden gevraagd en 
waarop het kabinet ook veel prijs stelt, niet mogelijk zal zijn 
dat het eerste wetsontwerp voor de 29ste juni bij de Kamer 
wordt ingediend. Legislatief gezien lijkt mij dit bijna uitge-
sloten, zodat het wetsontwerp pas na het zomerreces aan de 
orde zal komen. Het zal dus nog wel even duren voordat het 
wet zal zijn geworden. Het moet ten slotte ook nog door de 
Eerste Kamer worden behandeld. 

Is het kabinet het met mij eens, dat bij het begin van het 
nieuwe inschrijvingsjaar geen der beide wetsontwerpen nog 
kracht van wet zal hebben, zodat het materieel en formeel de 
bestaande wet moet naleven, zowel wat het komende studie-
jaar betreft als wat het probleem van de betalingsboycot van 
het lopende studiejaar betreft? 

Minister Den Uyl: Uw vraagstelling is duidelijk. Ik heb van-
daag niets anders gezegd dan gisteren. Ik heb alleen vandaag 
meer expliciet dan gisteren gezegd dat er een wetsontwerp 
komt voor een interimregeling voor het studiejaar 1973/ 
1974. De geachte afgevaardigde heeft gevraagd naar het 
tijdstip van het van kracht worden bij medewerking van de 
Staten-Generaal van het wetsontwerp. Wij proberen het zo snel 
mogelijk in te dienen. Ik neem aan, dat wij een beroep zullen 
doen op de Kamer om het te behandelen voor het begin van 
het nieuwe academische jaar op 5 september a.s. 

De heer De Braww (DS'70): Dat is volstrekt onmogelijk. Ik 
kan uit ervaring spreken. Het was de Partij van de Arbeid, die 
mij verweet, dat de termijn van januari tot juni overhaast was, 
gezien alle adviesprocedures, mr.ar ik begrijp dat dit kabinet 
eerst beslist en dan praat. Misschien maakt dat enig verschil. 

Zitting 1972-1973 TWEEDE KAMER 



Beraadslaging over de afgelegde regeringsverklaring 43ste vergadering ■ 30 mei '73 I 6 9 9 

Minister-President Den Uyl 
Gelet op de Academische Raad, universiteiten, hogescholen en 
alle betrokken andere instellingen, die een woordje moeten 
meespreken naar mijn opvatting, is het volstrekt ondenkbaar, 
dut men het in deze termijn haalt. Bovendien vangt de 
inschrijvingsprocedure eind juli aan, zoals Staatssecretaris 
K!ein bijvoorbeeld van de TH in Delft zal weten. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Maar dit kabinet krijgt posi-
tieve adviezen van de Academische Raad, mijnheer De Brauw. 

De heer De Brauw (DS'70): Die zijn al geprogrammeerd, 
wil de geachte afgevaardigde zeggen. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik weet het door alleen de ad-
viezen, die aan u zijn gericht, goed te lezen. 

De heer Koekoek (B.P.): Laat ik het maar even zeggen. Dit 
kabinet maakt de plannen allemaal klaar en dan mag men 
komen praten, zoals de heer De Brauw zegt, maar er wordt op 
geen enkele manier rekening mee gehouden. Want alle grote 
woorden over inspraak zijn mooi, maar niemand krijgt meer 
inspraak, zoals de Minister-President vanmiddag heeft gezegd. 
Het plan hadden ze uitgevoerd, maar zij hadden wel allemaal 
mogen praten. De besprekingen waren ook allemaal even goed 
gelukt. Zo gaat het nu ook, hoor. 

De heer De Brauw (DS'70): Om maar over de afschaffing 
van het collegegeld te zwijgen. 

Minister Den Uyl : Mijnheer de Voorzitter! Het referentie-
kader, waaruit de heer De Brauw spreekt, begrijp ik, gelet op 
zijn ervaringen, maar het is niet het kader, waarbinnen dit ka-
binet tracht in de door mij aangegeven zin een oplossing voor 
het vraagstuk te bewerkstelligen. Ik ontken niet, dat nog vele 
problemen - wetgevende èn uitvoeringstechnische - zullen 
moeten worden overwonnen. Het is bepaald niet dit kabinet, 
dat deze problemen heeft opgeroepen. Ik meen echter, dat wij 
eruit kunnen komen. 

De heer De Brauw (DS'70): Ik wil nog één vraag over dit 
onderwerp stellen. Ik begrijp, dat wij hierover binnenkort weer 
kunnen discussiëren, al zou de heer Van der Lek daarvoor 
moeten zorgen. Mijn vraag is: Hoe geschiedt de inschrijving 
voor het komende academische jaar, op tijd en krachtens de 
wet of niet? 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! De inschrijving 
geschiedt krachtens de wet. De modaliteiten, die dan zullen 
gelden, zullen snel genoeg duidelijk worden op grond van het 
in te dienen interimwetsontwerp en, naar ik hoop en vertrouw, 
de behandeling door de Kamer. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dat lijkt mij geen zuivere pro-
cedure. De Regering heeft toch niet het recht om vooruit te 
lopen op beslissingen, die de Kamer nog moet nemen? 

Minister Den Uyl: Dat zeg ik ook niet. 

De heer Wiegel (V.V.D.): U zult - dit in aansluiting aan de 
interruptie van de heer De Brauw - toch de normale techniek, 
neergelegd in de wet die thans geldt, moeten volgen? 

Minister Den Uyl: Dat wordt door mij geen moment ont-
kend, mijnheer de Voorzitter! 

De heer Van Dijk (V.V.D.): Jawel! 

Minister Den Uyl: Neen, mijnheer de Voorzitter! Ik heb dat 
helemaal niet ontkend. Ik schud geen nieuwe wetten uit de 
mouw. Dat is niet mijn opvoeding. Ik heb wel aangeduid, dat 

het kabinet de grootst mogelijke spoed zal betrachten met de 
indiening van een nieuw wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! Het behoeft geen betoog na wat ik 
heb gezegd over de opvattingen van waaruit dit kabinet deze 
zaak benadert, dat ik mijn afwijzing van de motie, die de heer 
Drees hierover heeft ingediend, handhaaf. 

Ik wil enkele opmerkingen maken op het terrein van de de-
mocratisering. Ik heb daarbij een mededeling te doen, die ik 
van vervelende aard vind, naar aanleiding van de vraag van de 
heer Beuker, betreffende de publikatie in „de Volkskrant" van 
gisterochtend. Het stuk is onder embargo beschikbaar gesteld 
aan de pers op zondagavond. Niettemin heeft deze publikatie 
plaatsgevonden. Dit wordt door mij uiteraard ernstig betreurd. 
De Rijksvoorlichtingsdienst heeft bij de Raad voor de Journa-
listiek een klacht ingediend, mede omdat wij het wenselijk 
achten, dat voorkomen wordt een onwerkbare situatie in de 
verhouding tussen overheid en pers te creëren. De Regering 
wacht het oordeel van de Raad voor de Jounalistiek af. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is door enkele sprekers een 
vraag gesteld over de houding van de Regering met betrekking 
tot de criminaliteit, mede in verband met hetgeen in de rege-
ringsverklaring is gezegd over de betekenis, die dit kabinet toe-
kent aan het voorkomen en bestrijden van de criminaliteit 
door welzijnsvoorzieningen. Het is duidelijk door welke ge-
dachtengang dit wordt ingegeven. Ik heb er geen enkele be-
hoefte aan, naar aanleiding van opmerkingen van de heren 
Jongeling, Abma, Beuker en Koekoek, daar iets aan af te 
doen. Daarnaast moeten ernstige misdrijven zo mogelijk 
door de politie worden voorkomen en, indien ze toch zijn ge-
pleegd, opgehelderd worden. Mede daarom heeft de Regering 
een verbetering van de personele en materiële uitrusting van 
de politie aangekondigd. 

De heer Bakker heeft gevraagd naar de mogelijkheid van 
gratiëring van enkele militairen, die enige tijd geleden zijn 
veroordeeld en van wie de gratieverzoeken onlangs zijn afge-
wezen. Als de betrokkenen opnieuw om gratieverlening zouden 
verzoeken, zal met name worden bezien of zich sinds de 
eerder genomen beslissing nieuwe feiten hebben voorgedaan 
die, in afwijking van de eerdere beslissing, de inwilliging van 
het nieuwe verzoek mogelijk zouden maken. 

De heer Van Thijn heeft gevraagd naar de ratificatie van 
het Europees Sociaal Handvest. Het kabinet hoopt die ratifi-
catie mede mogelijk te maken in samenhang met de aangekon-
digde spoedige standpuntbepaling omtrent de zogenaamde dis-
ciplinaire maatregelen voor ambtenaren. Ik heb gisteren zeer 
expliciet aangekondigd dat het kabinet daarover zeer spoedig 
een opvatting zal bepalen. Dat zou ook de afhandeling van de 
goedkeuringswet inzake het Europees Sociaal Handvest, die al 
zoveel jaren traineert, mogelijk maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans tot enkele belangrijke 
vragen over de beleidsvoornemens ten aanzien van de defensie. 
De heer Wiegel heeft bedankt voor een toezegging mijnerzijds 
om in de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken overleg te 
plegen over onze beleidsvoornemens met betrekking tot de de-
fensie. De heer Wiegel zal wei willen aanvaarden dat dit in 
eerste aanleg de vaste Commissie voor Defensie zal zijn. 

De heer Wiegel heeft nog gevraagd naar het standpunt van 
het kabinet ten opzichte van het uitgangspunt, dat met het oog 
op de komende MBFR-onderhandelingen niet moet worden 
overgegaan tot eenzijdige vermindering van bewapening. Het 
kabinet accepteert het uitgangspunt daaromtrent, dat in bond-
genootschappelijk overleg is geformuleerd, maar het meent wel 
dat, om te kunnen komen tot hetgeen liet beschouwt als een 
redelijk en evenredig Nederlands aandeel in de NAVO-verde-
diging, zo spoedig mogelijk met de bondgenoten onderhande-
lingen over taakverdeling en integratie moeten worden ge-
opend. 

De heren Bakker en Van der Lek hebben opnieuw de ver-
vanging van de Honest John door de Lance ter sprake ge-
bracht. Ik kan op dit punt alleen maar herhalen hetgeen ik in 
eerste termijn daarover met nadruk heb gesteld: het kabinet 
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heeft hierover nog geen beslissing genomen. Zij hebben erop 
gewezen dat het hier om een zwaardere raket zou gaan dan 
wij op dit ogenblik in onze bewapening voeren. Ik kan de ver-
zekering geven dat ook dit aspect bij de besluitvorming van het 
kabinet nadrukkelijk zal worden betrokken. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Heb ik goed begrepen 
dat er weliswaar allerlei voorlopige afspraken zijn gemaakt, 
maar géén contracten zijn getekend? 

Minister Den Uyl: Er is nog geen bestelling geplaatst, zó 
moet ik het uitdrukken. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Er is dus noch met 
het bedrijfsleven, noch met dit parlement een contract ge-
lekend op dit punt! 

Minister Den Uyl: In formele zin niet, maar ik heb zojuist 
gezegd dat het kabinetsberaad mede betrekking zal hebben op 
de vraag, wat voor soort en welke ver gaande afspraken zijn 
gemaakt. Dit is nu precies een van de zaken, die behoorlijk 
dienen te worden uitgezocht. 

Hetzelfde noodzakelijke nader beraad geldt ook voor de 
vervanging van de Starfighter, waarnaar de heer Van der Lek 
heeft gevraagd. De heer Abma heeft gevraagd of over de gang 
van zaken ten aanzien van de Lance overleg zal worden ge-
pleegd met de partners in het samenwerkingsproject. Zoals ik 
maandag reeds heb meegedeeld is juist een van de redenen 
van het uitstel van de te nemen beslissing gelegen in de wen-
selijkheid in de komende vergadering van de Eurogroep op 6 
en 7 juni ook met deze landen overleg te kunnen plegen. 

Gevraagd is naar het bezoek van de Koninklijke Marine 
aan Zuid-Afrika. De heer Jongeling heeft daarover een motie 
ingediend. Ik heb er geen moeite mee de heer Jongeling te ant-
woorden dat ik op zich zelf het beginsel onderschrijf dat de 
Koninklijke Marine alle zeeën en havens zal moeten kunnen 
bevaren, maar een dergelijk uitgangspunt behoeft niet in te 
houden dat alle havens een zelfde prioriteit hebben. Ik wil er 
toch aan herinneren, nu de heer Jongeling daarop is terugge-
komen in tweede instantie, dat, zoals de Kamer bekend zal 
zijn, zich tijdens een bezoek van eenheden van de Nederlandse 
marine aan een haven in Zuid-Afrika in 1970 moeilijkheden 
hebben voorgedaan in het kader van rassendiscriminatie. De 
bemanning van elk schip van de Koninklijke Marine kan 
mede uit een aantal niet-blanke opvarenden bestaan. In de sa-
menstelling van de bemanning mag en zal nimmer worden 
overgegaan tot een wijziging om een geheel blanke bemanning 
te bereiken. Al is het alleen maar om een herhaling van de 
moeilijkheden van 1970 te voorkomen, heeft de Regering ge-
meend ervan te moeten afzien om de havens in Zuid-Afrika op 
te nemen in het aanstaande reisprogramma van de Koninklijke 
Marine, zelfs wanneer slechts sprake zou zijn van een bezoek 
voor zuiver technische doeleinden. Op grond hiervan ziet de 
Regering zich genoopt aanneming van de motie van de heer 
Jongeling sterk te ontraden. 

De heer K. A. Keuning (DS'70): Is het niet zo dat er strin-
gente aanwijzingen zijn gegeven dat alleen zou worden gebun-
kerd en dat het personeel niet aan wal zou gaan? 

Minister Den Uyl: Vergelijkbare situaties waren er in 1970. 
Meent de heer Keuning bovendien dat die gestelde eis aan-
vaardbaar is? Vindt hij het een aanvaardbare eis dat, wanneer 
aldaar een Nederlands schip zou komen, de bemanning niet 
aan wal zou mogen gaan, omdat zij kans loopt te worden ge-
discrimineerd? Is dat de benadering van de heer Keuning? 
Ik begrijp niet hoe hij zo'n veronderstelling kan uiten. Wij 
proberen dat beginsel te handhaven en erachter te staan. 

De heer K. A. Keuning (DS'70): Dit is niet een vondst van 
mij; dat is een mededeling, gedaan in de vaste Commissie voor 
Defensie. 

Minister Den Uyl: Mij gaat het hierbij om het beginsel dat 
ik duidelijk heb geformuleerd. 

De heer Van der Lek heeft opnieuw het vraagstuk van de 
politieke gevangenen in Zuid-Vietnam aan de orde gesteld. Ik 
moet toch herhalen dat, als het echt gaat om doeltreffende 
hulpverlening, de mogelijkheden, die Nederland heeft om vrij-
lating respectievelijk humane behandeling te verzekeren, be-
perkt zijn. De heer Van der Lek kan er echter van overtuigd 
zijn dat wij alles zullen doen wat in ons vermogen ligt om 
daarin verandering te brengen. Hij heeft gezegd dat het hem 
speet dat er geen uitspraak was gekomen over Laos en Cam-
bodja. Ik moge hem eraan herinneren dat het in Laos gelukkig 
tot een bestand is gekomen in tegenstelling tot Cambodja. De 
Regering v/il nogmaals uitdrukking geven aan de hoop, dat het 
ook mogelijk zal blijken tot een onmiddellijke beëindiging van 
de bombardementen en van andere oorlogshandelingen in 
Cambodja te komen. Ik wijs in dit verband op de besprekin-
gen, die op dit moment gaande zijn tussen Kissinger en Le 
Duc Tho. De opvatting van de Regering, dat de bombarde-
menten dienen te worden beëindigd, kunnen geen grond tot 
misverstand vormen. 

De heren Andriessen en Aantjes hebben gevraagd, of de Re-
gering bereid is, overleg met de desbetreffende kamercommis-
sies te voeren wanneer zij overweegt, hulp te verlenen aan de 
bevrijde gebieden in Zuidelijk Afrika, doch deze hulp niet kan 
worden gekanaliseerd door de multilaterale organen van de 
Verenigde Naties. Het kost mij geen moeite, gelet op het 
overleg dat het kabinet op prijs stelt, ook dit toe te zeggen. 

De heer Drees heeft een aantal kritische opmerkingen ge-
maakt ever de evaiuatie van de door Nederland te geven hulp-
verlening. De heer Drees weet, dat een dergelijke evaluatie 
voortdurend plaatsvindt in het kader van de multilaterale orga-
nisaties van de Verenigde Naties en van de Wereld Bank 
Groep, die hulp verlenen. Het lijkt mij het meest juiste, dat wij 
op die evaluaties afgaan. Wanneer de heer Drees Suriname en 
de Nederlandse Antillen als voorbeelden noemt, mag ik erop 
wijzen, dat juist wat betreft deze hulpverlening bij de discussie 
in de Kamers over de vijf-jarenplannen 1972-1976 die evalu-
aties aan de orde zijn geweest. 

Wat betreft de algemene richtlijnen van het beleid, mijnheer 
de Voorzitter, wil ik er nog eens op wijzen dat, wanneer de 
heer Tilanus in zijn niet al te vriendelijke uiteenzetting stelt 
dat dit een kabinet zal worden van te veel plannen en te weinig 
geld, alleen de politieke praktijk zal kunnen uitwijzen wat 
daarvan juist is. Het is juist - en dat heb ik ook in het geheel 
niet verborgen gehouden - dat het kabinet erop uit is, offers te 
vragen. Daarvoor gaat het kabinet niet uit de weg. Ik meen, 
dat dit ook in overeenstemming is met de programgrondslag. 
Het kabinet zal daarbij ook bepaald grote aandacht besteden 
aan de bevordering van de doelmatigheid van de rijksdienst. Ik 
heb daarop al geduid in verband met het optreden van Staats-
secretaris De Goede op het Ministerie van Financiën. Opmer-
kingen zoals ook nu weer zijn gemaakt in het algemeen ver-
slag van de Algemene Rekenkamer, wil het kabinet zich aan-
trekken voor de toekomst. Het wil trachten de instrumenten, 
nodig voor een zorgvuldig beheer van de overheidsfinanciën, 
verder te ontwikkelen. In de regeringsverklaring is ook ge-
steld, dat dit kabinet een voortdurende kritische toetsing van 
bestaande overheidsuitgaven wenst. 

Het kan in onze visie niet anders dan - wanneer wij echt het 
openbaar vervoer centraal stellen - dat dit gevolgen zal 
mceten hebben voor de rijkswegenaanleg. Wij willen dit in de 
eerste plaats toetsen aan de effecten voor de verkeersveilig-
heid. Wij menen, dat bij de wegenaanleg telkens moet worden 
gekeken naar de betekenis voor de bescherming van de 
mensen, zulks ter voorkoming van meer slachtoffers. Ook is 
het duidelijk - de desbetreffende zinsnede in de regeringsver-
klaring doelde erop - dat, wanneer dit kabinet het groene licht 
geeit voor de aanleg van de Schiphollijn, waarmee de heer 
Drees het eens was, dit onvermijdelijk gevolgen heeft; er 
zullen dan minder autowegen worden gebouwd. Dit kan niet 
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anders en het kabinet zal dit bewust doorvoeren omdat het met 
een herweging van prioriteiten ernst wil maken. Er staan wat 
dat betreft ook zinnen in de regeringsverklaring die erop 
wijzen waaraan het kabinet denkt. 

Als ik heb gezegd dat ik ervan uitga dat, in het totaal van de 
rijksuitgaven, uitgaven voor culturele en welzijnsvoorzieningen 
- dat behoeft niet alles van CRM te zijn en het behoeft ook 
niet tot CRM beperkt te zijn; daarin heeft de heer Drees gelijk 
— in beginsel sneller zullen stijgen, ligt daarin een prioriteit op-
gesloten. Het kabinet is echter van zins, in bestaande uitgaven-
patronen te bekijken waar herzieningen noodzakelijk en mo-
gelijk zijn op grond van de uitgangspunten die het kabinet 
heeft geformuleerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit geeft mij toch enig vertrouwen 
om tegenover de naar mijn smaak wat te gemakkelijke kritiek 
zoals die is geformuleerd door de heer Tilanus - een kabinet 
van te veel plannen en te weinig geld - positie te kiezen. Ik 
meen dat in de beschouwingen in de regeringsverklaring, in 
hetgeen ik gisteren en hetgeen ik vandaag heb gezegd, dui-
delijk is geworden dat het kabinet niet zo maar uit de vrije 
hand allerlei mooie dingen in het vooruitzicht stelt. Zo is er 
met name een moeilijk punt, dat naar mijn mening ten on-
rechte en op een verkeerde wijze werd gebruikt. Als ik zeg dat 
het kabinet zijn woningbouwprogram formuleert bij het in-
dienen van de begroting, in zijn onderdelen, dan is dat omdat 
het programs wil formuleren die het ook kan uitvoeren en die 
het kan waarmaken, omdat het v/il staan voor de uitwerking 
van wat het zegt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is vanuit deze gezindheid dat 
het kabinet wenst te werken. Dat heeft beperkingen opgelegd 
in mijn antwoord op de gestelde vragen. Het houdt echter naar 
mijn opvatting tegelijk een verbintenis in voor het kabinet, wat 
het op tafel legt, ook waar te maken. 

De vergadering wordt te 15.32 uur geschorst 
en te 16.30 uur hervat. 

De Voorzitter: De heer Beuker vraagt voor de derde maal 
het woord. Ik stel voor, hem dit te verlenen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Beuker (R.K.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
ben de Minister-President zeer erkentelijk voor de correcte be-
antwoording van de drie door mij in tweede termijn gestelde 
vragen. Alleen op de eerste vraag heb ik niet een voldoende 
antwoord gekregen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mijn verontrusting erover 
uitgesproken dat maandagochtend de regeringsverklaring in 
„de Volkskrant" werd afgedrukt. Daarop is door de Minister 
geantwoord dat er een onderzoek is ingesteld. Het had bij mij 
echter diepere achtergronden. Ik heb namelijk informaties dat 
het betreffende exemplaar van „de Volkskrant" niet is afge-
haald. Ik meen niet dat wij het lek moeten zoeken bij de frac-
tievoorzitters. Rond Kerstmis verleden jaar hebben wij een 
zelfde geval gehad in de vaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken. De heer Honig van den Bossche heeft daarover vragen 
gesteld aan minister Schmelzer. Vertrouwelijke mededelingen 
van deze minister vonden wij de andere morgen ook weer in 
„de Volkskrant". Nu ben ik bang, dat er ergens in het kabinet 
een lek zit. Vandaar dat ik in mijn derde termijn wil vragen of 
de Regering dit kan onderzoeken. 

Minister-President Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
zoeven gezegd, dat ik het feit van de publikatie betreur. Deze 
publikatie is de aanleiding geweest tot het indienen van een 
klacht door de Rijksvoorlichtingsdienst bij de Raad voor de 
Journalistiek. Deze raad onderzoekt deze kwestie en zal daar-
over een oordeel uitspreken. Ik acht het onjuist om in deze si-
tuatie enige verdere mededelingen over deze zaak te doen. 

Voorzitter e. a. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef thans de gelegenheid tot het afleggen 
van korte verklaringen over de ingediende moties. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! De 
motie van de heer Drees met betrekking tot de staatssecreta-
rissen zullen wij niet steunen, niet omdat wij vinden dat het al-
lemaal even prachtig gegaan is met de staatssecretarissen maar 
omdat de motie een kritiek impliceert op het optreden van het 
deelkabinet. Dit deelkabinet zien wij als een integraal element 
bij de totstandkoming van dit kabinet. Wij accepteren de be-
zwaren die daaraan hebben vastgezeten, alleen al omdat wij 
vinden dat uit hooide van een goed landsbestuur het van groot 
belang was dat dit kabinet er zou komen. 

Mijnheer de Voorzitter! De motie van de heer Drees met 
betrekking tot de collegegeldverhoging zullen wij niet steunen. 
Wij zijn ook van mening dat het beieid in het algemeen - niet 
alleen het beleid met betrekking tot de studiekosten - niet mag 
worden beïnvloed door overwegingen van sabotage, illegaliteit, 
anti-parlementarisme en boycot. Ondanks het feit dat mis-
schien sommige van deze elementen een rol hebben gespeeld, 
is ons oordeel over het studentenverzet tegen de f 1000 colle-
gegeld zodanig, dat wij in geen enkel opzicht het in deze motie 
vervatte impliciete oordeel kunnen delen, namelijk dat dat stu-
dentenverzet zich kenmerkt door deze facetten. 

Mijnheer de Voorzitter! De motie over de inflatie zullen wij 
eveneens niet steunen. De motie spreekt uit dat de reële inko-
mens niet meer uitgaan boven de stijging van de produktiviteit, 
maar dat de nominale inkomens dat nog wel doen. Wij vinden 
het inderdaad ook van groot belang, dat dit laatste in de toe-
komst wordt voorkomen. Wij zijn het echter ook met de Mi-
nister-President eens, dat dit een kwestie is van een proces en 
niet iets dat van de ene dag op de andere kan gebeuren, het-
geen enigszins in die motie wordt gesuggereerd. 

Wij menen bovendien dat de bestrijding van de inflatie dus-
danig centraal is gesteld in dit regeringsbeleid, in de regerings-
verklaring en in het antwoord van de Minister-President, dat 
het opnieuw verwoorden van deze uitgangspunten in deze 
vorm, in deze motie zou kunnen worden opgevat als een ge-
brek aan vertrouwen in de bedoelingen van deze regering. Wij 
willen die indruk in geen enkel opzicht wekken en zullen 
daarom die motie niet steunen. 

Ten slotte de motie van de heer Jongeling. Wij zullen die 
niet steunen al was het alleen maar omdat wij het oordeel van 
de heer Jongeling niet delen, dat het wenselijk is dat de Ko-
ninklijke Marine alle zeeën ter wereld kan bevaren. Ik moet 
er niet aan denken. De hoofdoverweging is echter 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! Er is 
natuurlijk wel verschil tussen „kan", „mag" en „moet". 

De heer Van Mierlo (D'66): Ja, maar het „kunnen" zou ik 

De Voorzitter: Ik merk op dat bij stemverklaringen geen in-
terrupties zijn toegestaan. 

De heer Schakel (A.R.P.): Dan moeten het wel stemverkla-
ringen zijn. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik verklaar toch, waarom . . . 
. Het is mogelijk dat men het er niet mee eens is, maar het is 
wel een verklaring. Het is geen mededeling. Als wij alleen 
maar mededelen dat wij tegen zijn bij de stemverklaring, dan 
kunnen wij dat doen bij de stemming. 

De heer Schakel (A.R.P.): Het is een polemiek! 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Altijd! 
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De heer Van Mierlo (D'66): Het spijt mij dat de heer 

Schakel het niet met mij eens is. Hij hoeft geen reactie op mijn 
betoog te geven. Ik leg alleen maar een stemverklaring af. 

De Voorzitter: De heer Van Mierlo moet ook niet op inter-
rupties ingaan. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik zal op deze interruptie niet 
ingaan, mijnheer de Voorzitter! 

De heer Koekoek (B.P.): Dit is niet helemaal juist. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! De 
hoofdoverweging van mijn fractie om niet hiervóór te stemmen 
is natuurlijk, dat wij het volstrekt eens zijn met het dcor de 
Minister-President verwoorde principiële standpunt ten deze. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! In 
de eerste plaats iets over de motie-Jongeling. Mijn fractie is 
tegen de apartheid en wij juichen het toe dat wij een regering 
hebben die dat standpunt deelt. Dat is op zich zelf niet nieuw, 
maar deze Regering wil er ook praktische consequenties aan 
verbinden. Bovendien geloven wij dat een dergelijk bezoek van 
de Koninklijke Marine door de Zuidafrikaanse regering zou 
kunnen worden aangegrepen om haar streven om in Atlantisch 
defensieverband te worden opgenomen propagandistisch te on-
derstrepen. Daarom wijzen wij deze motie af. 

Dan kom ik toe aan de moties die de heer Deckers... . 
neemt u mij niet kwalijk, ik vergis mij, de heer Drees.. . . 
heeft ingediend. 

In de eerste plaats de motie over de collegegelden. Wij 
achten deze eenzijdig naar twee kanten. Enerzijds wordt de 
suggestie gewekt dat alleen maar illegale acties worden ge-
voerd tegen het gevoerde beleid en dat er niet ook reële argu-
menten tegen dat beleid worden ingebracht. Anderzijds wordt 
de suggestie gewekt dat de beleidsombuiging door dit kabinet 
zich op grond van anti-parlementaire acties zou voltrekken en 
niet op grond van argumenten die buiten en binnen het parle-
ment daarvoor hebben gepleit. Wij wijzen deze motie dus af. 

Via via, mijnheer de Voorzitter, kom ik thans op de motie-
Drees inzake de staatssecretarissen. Wij waarderen in deze 
motie de constatering, dat het vasthouden aan voor de verkie-
zingen gedane toezeggingen nog eens uitdrukkelijk wordt on-
derstreept. Wij zijn de indieners daarvoor dankbaar. Hoewel 
wij erkennen, dat de week van de staatssecretarissen niet de 
prettigste week van de formatie is geweest, constateren wij met 
de Minister-President, dat het nog nooit eerder bij een kabi-
netsformatie is voorgekomen, dat de bezetting van deze posten 
zo snel en nog voor het optreden van het kabinet is geregeld. 

Ten slotte kom ik op de motie over de inflatie. Kortheids-
halve sluit ik mij aan bij de stemmotivering, die de heer Van 
Mierlo erover heeft gegeven. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Eerst ga 
ik in op motie nr. 1 van de heer Drees. Op grond van dezelfde 
motieven, die door de heer Van Mierlo naar voren zijn ge-
bracht om tegen deze motie te stemmen, stemmen wij er voor. 
Natuurlijk is het in het verleden zo geweest - het zal ook in de 
toekomst zo gaan - , dat de politieke verdeelsleutel een rol 
speelde bij de benoeming van staatssecretarissen. Maar deze 
formatie kenmerkte zich door één aparte zaak, namelijk dat de 
lieden, die op de advertentiefoto van vlak voor de verkie-
zingen stonden, coüte que coüte een plaats als staatssecretaris 
of minister moesten krijgen. Op grond van die overweging 
stemmen wij voor de motie van de heer Drees. 

Wij stemmen ook voor de tweede motie van de heer Drees, 
hoewel wij de conclusie van deze motie beperkt vinden. Er 
wordt namelijk maar één aspect in belicht, maar wij zijn het 
met dat aspect eens. Omdat wij het ermee eens zijn, mijnheer 
de Voorzitter, stemmen wij uiteraard ook voor de motie. 

Wiegel e. a. 
Thans kom ik op de derde motie van de heer Drees. Wij zijn 

het eens met de overwegingen, die daarin zijn neergelegd. De 
uitspraak, die aan de Kamer wordt voorgelegd, vinden wij the-
oretisch gezien juist, maar zij is ons inziens in de praktijk 
moeilijk realiseerbaar. In ieder geval wordt in deze motie een 
goede richting aangegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog enkele overwegingen on-
zerzijds noemen: 

in de eerste plaats menen wij, dat de loon- en prijsvorming 
in eerste aanleg een zaak is van overleg binnen het bedrijfs-
leven; 

in de tweede plaats zijn wij van mening, dat ten principale 
de loon- en prijsvorming in vrijheid moet geschieden. 

Wij zijn ook van mening, dat de eerst-verantwoordelijke voor 
loon- en prijsmatiging het bedrijfsleven is en dat de overheid 
alleen een uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft. Gezien de 
financiële situatie, waarin wij zitten, vinden wij de uitspraak 
van de heer Drees echter aanvaardbaar en daarom stemmen 
wij ook voor die motie. 

In de vierde motie, die is ingediend, vind ik woorden terug, 
die in deze Kamer wel meer zijn gebruikt, naar ik het begrepen 
ook namens K.V.P., A.R.P. en C.H.U. Wij zijn het volstrekt 
eens met de inhoud van die motie en daarom stemmen wij er 
uiteraard voor. 

De heer Abma (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit 
mij niet aan bij de fractievoorzitter van de V.V.D., maar bij de 
fractievoorzitter van de P.v.d.A. door eerst een stemverklaring 
af te leggen over de motie van de heer Jongeling. Wij vinden 
rassendiscriminatie toch wel een zo teer en genuanceerd be-
grip, dat wij er ernstig aan twijfelen, of het regeringsbesluit 
wel het meest geëigende instrument is om deze discriminatie 
tegen te gaan. Daarom hebben wij geen moeite met de motie 
van de heer Jongeling. 

Vervolgens zal ik mij uitspreken over motie nr. 1 van de 
heer Drees. De Regering heeft hetgeen in deze motie wordt 
vastgesteld zelf onderschreven. In de lijn van hetgeen ik in 
eerste instantie heb gezegd over de denaturering van het insti-
tuut van het staatssecretariaat zeg ik, dat het mijns inziens wijs 
is, dat met het aantrekken van staatssecretarissen wordt ge-
wacht tot het kabinet zijn vorm heeft gevonden. Dan kan men 
op grond van de gebleken behoefte en van de aanwezige des-
kundigheid deze staatssecretarissen benoemen. Een goed lands-
bestuur brengt de noodzaak met zich, een andere gedragslijn te 
volgen. Wij zullen daarom vóór deze motie stemmen. 

Om onze instemming te betuigen met hetgeen in de rege-
ringsverklaring is uitgesproken over de versterking van de po-
sitie van het parlement, achten wij het geheel in de lijn om ook 
vóór de motie van de heer Drees, voorkomend op stuk nr. 2, te 
stemmen. 

Wat de motie van de heer Drees, voorkomend op stuk nr. 3 
betreft, zijn wij er niet geheel zeker van dat de eerste overwe-
ging volstrekt gespeend is van alle partijpolitieke overwe-
gingen. Het is echter wel waar, dat de bestedingsinflatie, zo zij 
al niet is opgehouden, toch wel belangrijk is beperkt door met 
name het financieel beleid van het vorige kabinet. 

Wij zijn het nog meer eens met de opvatting, dat de inflatie 
een zeer ernstig sociaal onrecht is. 

Wij hebben niettemin van de Regering gehoord, dat zij de 
beperking van de inflatie ook als een belangrijk beleidsdoel op 
de lijst van de prioriteiten heeft geplaatst. Wij willen daarom 
billijkheidshalve ons oordeel hierover voorlopig opschorten. 
Wij hebben er thans niet direct behoefte aan. 

Wij zullen daarom tegen motie nr. 3 van de heer Drees 
stemmen. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
van de motie van de heer Drees op stuk nr. 1 reeds gezegd, 
dat zij ons zeer toesprak en dat wij haar wilden steunen. Wij 
zijn bij dat oordeel gebleven. 
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Jongeling e. a. 
Speciaal het dictum van de motie op stuk nr. 2 is wel zo-

danig, dat wij daarmee ook alleen maar onze volle instemming 
kunnen betuigen. 

Het ligt een beetje moeilijker, wat de motie op stuk nr. 3 be-
treft. Wij zijn het met de hoofdstrekking van die motie wel 
eens - dat is belangrijk - maar op de onderdelen vinden wij 
haar hier en daar een beetje vaag. Er wordt niet gezegd hoe de 
nominale inkomens zich binnen de genoemde grenzen nu pre-
cies moeten ontwikkelen en ook niet welke de invloed van de 
sociale premies precies moet zijn. Evenmin wordt gezegd wat 
bij voorbeeld de kredietpolitiek moet zijn. Dat alles is vaag ge-
bleven. Het is niettemin een duidelijk anti-inflatoire motie en 
met de hoofdstrekking zijn wij het eens. Tegenstemmen is ook 
een daad en ik acht dat niet verantwoord; daarom zullen wij 
ook deze motie steunen. 

In motie stuk nr. 4 wordt niet uitgesproken dat bepaalde 
dingen móeten, maar dat bepaalde dingen wenselijk zijn. Het 
is wenselijk dat de Koninklijke Marine alle zeeën ter wereld 
niet moet, maar kan bevaren en alle havens in principe kan 
aandoen. Wanneer zo'n marineschip een Russische haven aan-
doet, houdt dat niet een sympathiebetuiging in aan het stelsel 
dat daar heerst. Dat geldt ook voor andere landen. Daar het 
hier gaat om een zaak die geen enkele discriminatie behoeft te-
weeg te brengen, meen ik, dat deze motie volledig kan worden 
gehandhaafd. Ik moet zeggen, dat de mededelingen die daar-
over zijn gedaan van de kant van de Minister-President, niet 
juist zijn wat de onderdelen betreft. Ik zou dit graag willen 
toelichten, mijnheer de Voorzitter, als u mij dit toestaat. 

De Voorzitter: U moet volstaan met te constateren en te be-
oordelen, maar u moet niet proberen in discussie te treden met 
wie dan ook in de Kamer. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Ik heb alle eerbied voor uw 
handhaving van het Reglement van Orde, mijnheer de Voor-
zitter. Ik zal het dan ook niet doen, hoewel ik het graag had 
willen doen en mijn woorden kon bewijzen. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Ook wij vinden de ten aanzien van de staatssecretarissen ge-
volgde procedure niet in alle opzichten even fraai. De vastste!-
ling, dat ook - niet „uitsluitend", zoals hier staat -
partijpolitieke eisen hebben meegespeeld, lijkt ons juist, maar 
wij zien absoluut niet in, dat dit een goed landsbestuur in de 
weg behoeft te staan en voelen ons dan ook niet geroepen, ons 
bij het dictum van de betreffende motie van de heer Drees c.s. 
aan te sluiten. Wij zullen derhalve ertegen stemmen. 

De overweging dat het redelijk zou zijn, een hogere bijdrage 
dan f 200 voor studiekosten te vragen, wordt in de betreffende 
motie toegeschreven aan het vorige kabinet zowel als aan dit 
kabinet. Ik wil vaststellen, dat er in deze Kamer ook leden 
zitten, die van het ene noch van het andere deel uitmaakten 
c.q. uitmaken en dat het deze Kamer weinig behoeft te zeg-
gen, wat de opvatting ter zake van het kabinet is. Wij zijn 
helemaal niet van mening, dat het tot nu toe ten aanzien van 
de collegegelden gevoerde beleid zou moeten worden voort-
gezet: integendeel! Een beleid, dat heeft geleid tot zoveel 
ergenis en onvrede bij alle betrokkenen, ook bij degenen die 
de wet moesten uitvoeren. Wij hebben nooit gemeend, dat 
men een beleid zou moeten laten beïnvloeden door het sim-
pele feit, dat er acties tegen worden gevoerd; dit is in con-
fesso. Het is echter wel degelijk zinnig, zijn beleid te laten 
beïnvloeden door de overwegingen die achter zulke acties 
zitten en die door zulke acties naar voren worden gebracht. 
Dit is precies wat hier staat. Wij vinden het een goede zaak, 
wanneer men zich mede door dergelijke overwegingen laat 
beïnvloeden. Wij vinden dus dat wij deze motie niet kunnen 
steunen. 

De motie inzake de inflatie is een moeilijke zaak. In haar 
geheel maakt zij op ons een beetje de indruk van het intrappen 
van een open deur, in de zin van: „van mening dat iets 

Van der Lek e. a. 
aan de inflatie moet worden gedaan stellen wij voor, iets aan 
de inflatie te doen". Men zou eigenlijk onmogelijk hiertegen 
kunnen zijn. Wij vinden echter de consequenties van wat in het 
dictum wordt omschreven zo onduidelijk - dit laat zoveel mo-
gelijkheden open - dat alle mogelijke groepen zich aan het 
ingrijpen zullen onttrekken. Het lijkt ons niet werkelijk een 
programma dat duidelijkheid verschaft over de wijze waarop 
de inflatie zou moeten worden aangepakt. Het lijkt ons dus 
beter, deze motie niet te steunen. 

Ten slotte de kwestie van het bevaren van de zeeën, 
mijnheer de Voorzitter. Op zich zelf vinden wij dit een ge-
weldig mooi streven. Dat het doel waarmee de zeeën door 
onze marine worden bevaren, ons niet altijd uit het hart is 
gegrepen, zal duidelijk zijn. Wij vinden het zeker in dit geval 
bijzonder verstandig van de Regering, dat zij dit besluit heeft 
genomen, al was het alleen maar om mogelijke misverstan-
den te voorkomen. Wij hebben er dus geen enkele behoefte 
aan, vóór deze motie te stemmen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Drie 
moties van DS'70: de kanonniersmotie, die de niet afnemende 
woede van de heer De Brauw tegen de studentenbeweging aan-
geeft, wijzen wij af. De zogenaamde inflatiemotie, die in wer-
kelijkheid een motie van lof is voor de politiek van bestedings-
beperking van het kabinet-Biesheuvel, wijzen wij eveneens af. 
De motie inzake de staatssecretariaten is een duidelijke po-
ging, een aanleiding te vinden om een uitspraak van wan-
trouwen te lanceren onder leiding van DS'70 met op de achter-
grond de politiek van deze partij zoals zij in de beide andere 
moties tot uitdrukking is gebracht. Deze wijzen wij dus ook af. 
De pro-Zuid-Afrikamotie van de heer Jongeling wijzen wij 
eveneens af. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Aller-
eerst de motie van de heer Drees op stuk nr. 1 inzake de 
staatssecretariaten. Zowel in eerste als in tweede termijn heb 
ik mijn duidelijke twijfels daarover uitgesproken. Ik vind 
voorts de vergelijking die de Minister-President getrokken 
heeft met de situatie in 1971 in elk geval niet helemaal ten on-
rechte. Ik heb bij de replieken gezegd dat ik nu zou afwachten, 
hoe het functioneert. Aan dit woord van haar voorzitter houdt 
de fractie zich. Wij zullen tegen de motie stemmen. 

Nu de motie van de heer Drees op stuk nr. 2 over de coIle-
gegelden. Ook daarover ben ik zowel in eerste als in tweede 
termijn duidelijk genoeg geweest. De Regering weet waar zij 
met ons aan toe is als zij nieuwe voorstellen overweegt. Ik heb 
gezegd - en ook daar houden wij ons aan - dat wij die voor-
stellen zullen afwachten. Ik voeg eraan toe, dat intussen, zo-
lang de wet geldt, de wet behoort te worden gehandhaafd. 

Als de motie van de heer Drees op stuk nr. 3 moet worden 
opgevat als een hint om ernst te maken met de inflatie-
bestrijding, dan is er niemand - dat zijn wij met de Minister-
President eens - die de intentie ervan niet onderschrijft, vy,at 
deze motie tot een overbodige stempelt. Als de motie moet 
worden opgevat in haar letterlijke betekenis, dan zijn wij het 
eens met het oordeel van de Minister-President, dat de motie 
uitgaat van een gevaarlijke illusie. Immers, alle indexatie kan 
niet opeens worden voorkomen. Op deze gronden zal mijn 
fractie ook tegen deze motie stemmen. 

Ten slotte de motie van de heer Jongeling op stuk nr. 4. 
Onze fractie vindt het onverstandig van de Regering om een 
kort geleden nog door deze Kamer verworpen motie zonder 
enig vooroverleg met de Kamer of de betrokken kamercom-
missies alsnog te gaan uitvoeren. 

Onze fractie heeft evenmin enige bewondering voor de mo-
tivcring van de motie van de heer Jongeling, die, hoewel hij 
in de vergadering in februari over dit onderwerp aanwezig 
was, daarover niet het woord heeft gevoerd, geen stemverkla-
ring heeft afgelegd, zich zelfs niet bij onze stemverklaring 
heeft aangesloten, maar nu met een beroep op die stemmotive-
ring zijn motie indient. 
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Aantjes e. a. 
De heer Jongeling (G.P.V.): Hoe ik zou stemmen was in 

confesso; ik hoef toch geen open deur in te trappen!? 

De heer Aantjes (A.R.P.): Wij rekenen het politieke stunt-
werk, dat hiermede is bedreven, aan een regering zwaarder 
toe dan aan een lid van de Kamer. Ik erken bovendien dat het 
standpunt dat wij in februari ten aanzien van de toen behan-
dclde motie hebben ingenomen, consequenties heeft voor het 
standpunt ten aanzien van deze motie, hoewel dit uiteraard 
niet geldt voor de leden die toen nog geen deel uitmaakten van 
dsze Kamer. 

Als een deel van mijn fractie ten slotte toch vóór de motie 
van de heer Jongeling stemt, dan wil het daarmee niet geacht 
worden op enigerlei wijze sympathie tot uitdrukking te brengen 
voor de door onze gehele fractie principieel veroordeelde 
apartheidspolitiek van de regering van Zuid-Afrika. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik begin 
met de motie van de heer Jongeling over de marine en de ha-
vens. Mijn politieke vrienden en ik hebben grote bezwaren 
tegen de kleine apartheid, tegen de grote apartheid en tegen de 
algemene teneur van het regime, dat Zuid-Afrika met name 
sinds 1948 bestuurt. Anderzijds menen wij echter dat het 
noodzakelijk is dat de marine overal haar werk kan verrichten. 
Anders kan ze waarschijnlijk beter naast onze zeer gewaar-
deerde haringvloot blijven liggen. Wij hebben het gevoel dat 
het kabinet hier toch meer met een selectieve verontwaardiging 
werkt dan met zakelijke argumenten. Wij zullen derhalve deze 
motie steunen. 

Wat de anti-inflatiemotie betreft, heb ik er begrip voor dat 
sommige mensen zeggen dat het allemaal niet zo snel kan. Dat 
is ook in 1971 gezegd. Er is toen in feite helemaal niets ge-
beurd. Ik meen werkelijk dat de tijd ernstig dringt. Ik meen 
ook dat de problemen van de begrotingen van 1974 en 1975 al-
leen nog maar enigszins oplosbaar zullen zijn als men tot snel 
beleid komt, in intensief overleg met de sociale partners. Ik 
meen dat een uitsteltendens gevaarlijk is juist ook voor de 
plannen van dit kabinet. Mijn politieke vrienden en ik zullen 
tot de verbazing van velen vóór deze motie stemmen. 

Bij de motie over de Collegegeldwet gaat het om het slot. 
Om alle misverstand te vermijden herhaal ik, dat het geen kri-
tiek is op de huidige bewindslieden van Onderwijs en Weten-
schappen. Het is een kritiek op een soort verschrijving van de 
heer Burger. Het hoort bij de formatieprocedure. Ik acht het 
van belang dat de Kamer uitspreekt, dat dit soort elementen in 
een dergelijk programmatisch beraad geen rol behoort te 
spelen. 

Ten slotte het andere element van de formatie, mijnheer de 
Voorzitter, de staatssecretariaten. Ik meen dat het van belang 
is dat hier de juiste volgorde van de formatieprocedure wordt 
vastgesteld. De heer Aantjes begon via Phia (mevrouw Van 
Veenendaal!). Daarom wil ik nog even iets zeggen over het 
(tweede) staatssecretariaat CRM. In 1971 is dat ingesteld.. . . 

De Voorzitter: Neen, . . . 

De heer Drees (DS'70): . . . op verzoek van de Minister 
van CRM. 

De Voorzitter: De Kamer zal het met mij eens zijn dat de 
juiste uitleg van het begrip „korte verklaring" moeilijk te 
geven is. De moeilijkheid daarvan ondervond ik ook al toen de 
heer Aantjes aan het woord was. Ik zou de volgende stemver-
klaarders willen vragen, te proberen geen discussies uit te 
lokken en andere leden van de Kamer, die zich thans niet 
meer kunnen verweren, niet in moeilijkheden te brengen. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
eerste motie van de heer Drees over de staatssecretarissen be-
treft, merk ik op dat het in de politieke verhoudingen wel eens 
nodig kan zijn dat niet alleen de doelmatigheid de doorslag 
geeft. In het verleden is dat ook niet altijd het geval geweest. 

Tilanus e. a. 
Wij hebben aan deze motie daarom ook geen behoefte. Dat 
betekent echter niet dat wij tegen de gang van zaken bij deze 
formatie geen bezwaren zouden houden. 

De tweede motie van de heer Drees betreft de studiekosten. 
Wij zouden voorkeur hebben gehad voor andere bewoordingen 
van deze motie. Wij zijn het overigens met de strekking van de 
motie eens en zullen onze stem er niet aan onthouden. 

De motie van de heer Drees over de inflatie en het inko-
mensbeleid wekt de indruk, dat het mogelijk zou zijn te komen 
tot een abrupt stoppen van de ontwikkeling van de kostenin-
flatie. Ondanks het feit dat de ontwikkeling van de kostenin-
flatie ook bij ons voortdurend grote zorgen blijft oproepen en 
wij van mening zijn dat ook de Regering hier een grote verant-
woordelijkheid draagt, menen wij dat men in een motie over 
deze materie geen illusies mag wekken, zoals dat in de motie 
van de heer Drees gebeurt. Wij zullen dus tegen deze motie 
stemmen, wat niet wegneemt dat wij het anti-inflatiebeleid van 
het kabinet zeer kritisch zullen blijven beoordelen, zoals trou-
wens uit mijn eerste reactie op de regeringsverklaring al is ge-
bleken. 

Ten slotte de motie van de heer Jongeling, mijnheer de 
Voorzitter. Zoals hij vanmorgen al heeft gezegd, is de overwe-
ging van de motie gelijk aan de stemverklaring die ik in het 
voorjaar ten aanzien van de motie van de heer De Gaay 
Fortman heb gegeven. Ons standpunt is inmiddels niet 
gewijzigd. Daarom zullen wij vóór deze motie stemmen. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
heb in eerste termijn zeer uitvoerig gesproken over de functie 
en de betekenis van het deelkabinet. Ik heb het ook in zijn 
functie veroordeeld. Mijns inziens wordt in de eerste motie van 
de heer Drees te beperkt over het deelkabinet gesproken. Het 
heeft zeker ook een functie gehad bij de Ministers in het ka-
binet. De Minister-President zal dat ook niet ontkennen. De 
heer Drees zegt dat het uitsluitend om de procedure gaat. Bo-
vendien heeft hij vanmorgen gezegd, dat de politiek invloed 
mag uitoefenen op het aantal staatssecretarissen. Mijns inziens 
bestaat er nauwelijks verband tussen de, ook door mij afge-
wezen, procedure en „het belang van een goed landsbestuur". 
Wij zullen dan ook tegen deze motie stemmen. 

De problematiek van het collegegeld is in dit debat ondui-
delijk gebleven. Het is duidelijk wat ons standpunt op dit ogen-
blik is. Wij hebben geen commitment. De heer Drees zegt dat 
de motie geen kritiek inhoudt op het kabinet. Aan de vanzelf-
sprekendheid die in de vierde alinea wordt uitgesproken 
hebben wij geen behoefte. Wij zullen daarom tegen de motie 
van de heer Drees betreffende het collegegeld stemmen. 

De derde motie van de heer Drees achten wij in haar strek-
king volkomen juist, ook wat betreft het punt dat de stijging 
van de nominale inkomens zo dicht mogelijk bij de ontwikke-
ling van de produktiviteit moet blijven. Wij zijn het ermee 
eens, dat dit niet abrupt, in één keer, kan. De Regering heeft 
aan de ene kant toegezegd, een inkomensbeleid te zullen 
voeren waarin de inflatieproblematiek een grote rol speelt. Op 
het gebied van de prijzen is intussen een aantal maatregelen 
genomen. Een aantal beleidsvoornemens van het kabinet is 
echter nog onduidelijk. De dekking van de uitgaven in 1974 is 
ook van belang voor de inflatie. Voor ons geeft dit debat geen 
aanleiding, te concluderen, dat wij geen vertrouwen hebben in 
het anti-inflatiebeleid van het kabinet. Wij zullen dus tegen 
deze motie stemmen. 

Dan de motie over de Koninklijke Marine en alle zeeën ter 
wereld. De beslissingen die het kabinet heeft genomen over Si-
monstad, het bezoek van minister Loots aan Nederland en de 
aanwezigheid van de Concorde doen ons denken aan impuls-
aankopen van een huisvrouw die het winkelen nog niet ge-
wend is. Wij hopen dat het bij deze aankopen zal blijven. De 
argumentatie van de Minister-President vonden wij niet over-
tuigend. De beslissing van de Regering en de indiening van de 
motie zou ik willen bestempelen als buitenlandse politiek in de 
marge. Daarom zullen sommigen van onze fractie, uitgaande 
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Andriessen e. a. 
van de unanimiteit van de fractie inzake volstrekte verwerping 
van het apartheidsbeleid zoals dat wordt gevoerd, tegen deze 
motie stemmen, zoals zij ook tegen deze beslissing zijn. An-
deren zullen er juist vóór stemmen, om de algemene indruk 
van onze fractie, dat stuntwerk in het buitenlands beleid moet 
worden vermeden, kracht bij te zetten. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-
zitter! Ook mijn fractie staat op.het standpunt, dat het in de 
eerste plaats aan de Minister is, te beslissen over de keuze van 
een staatssecretaris die hem bij de keuze van zijn politieke 
taak zal bijstaan. Mijn fractie heeft er alle begrip voor, dat uit 
overwegingen van staatkunde de formateurs Burger en Rup-
pert uit hoofde van hun verantwoordelijkheidsbesef ook deze 
kwestie hebben afgewikkeld. Wij weten dat zij in die afwikke-
ling de stem van de Minister als doorslaggevend hebben be-
schouwd. Er kan daarom naar onze mening worden gezegd, 
dat de formateurs hebben gehandeld uit overwegingen van een 
goed landsbestuur. Wij stemmen dus tegen de betreffende 
motie van de heer Drees. 

De tweede motie van de heer Drees doet het voorkomen, 
dat verzet tegen de collegegeldwet uitsluitend kwam van boy-
cotters en saboteurs. Zowel voor als na de aanvaarding van die 
wet is door colleges van bestuur en universiteitsraden unaniem 
gesteld dat er grote inhoudelijke en technische bezwaren tegen 
deze wet waren. Het verzet heeft zich met name gericht op de 
oneigenlijke middelen die werden gebruikt om die wet toch te 
kunnen doorvoeren, zoals het niet geven van het voor het aan-
vragen van de kinderbijslag benodigde formulier, wanneer de 
f 1000 niet is betaald. 

Tijdens het pre-constituerend beraad hadden zich buiten het 
Ministerie van Justitie enkele actiegroepen opgesteld om dui-
delijk te maken, dat zij het niet eens waren met wat er in het 
werkdocument over de collegegelden stond. Alleen al de 
uitslag van het pre-constituerend beraad op dit punt toont aan, 
dat dit kabinet zich niet uitsluitend laat leiden door de wensen 
van actiegroepen. 

Wat de derde motie van de heer Drees betreft, sluiten wij 
ons aan bij de opmerking van de Minister-President hierover. 
De motie is óf overbodig óf de uitdrukking van een wens, die 
wij niet delen. Wij zijn geneigd aan het laatste te denken, ge-
zien het feit, dat de fractie van DS'70 destijds heeft gestemd 
tegen een motie van mijn fractiegenoot Van Gorkum, waarin 
een verscherping van het prijscontrolebeleid werd gevraagd. 
Het zal nu wel weer gaan om een anti-inflatiebeleid door 
middel van een geleide loonpolitiek. 

Thans wil ik nog iets zeggen over de motie, die is ingediend 
als een soort spiegelbeeld van mijn motie van februari van dit 
jaar en waarin van het standpunt wordt uitgegaan, dat de 
Koninklijke Marine alle zeeën vrijelijk moet kunnen bevaren, 
enz. Dit trekt overigens niemand in twijfel. Mijn fractie staat 
op het standpunt dat individuen vrijelijk moeten kunnen be-
slissen of zij Zuid-Afrika wensen te bezoeken of niet. De heer 
Jongeling moet alle zeeën vrijelijk kunnen bevaren en alle ha-
vens vrijelijk kunnen aandoen. Echter, wanneer het gaat om 
een marinesmaldeel, dan wordt door het kabinet een beslis-
sing genomen voor een hele groep zeelieden, inclusief ge-
kleurde zeelieden. Ook voor deze mensen wordt dan bepaald 
of zij naar een bepaalde haven gaan. Het kabinet moet zich 
bij het nemen van die beslissing mede kunnen laten leiden 
door overwegingen gericht op het belang van deze Neder-
landse gekleurde zeelieden. 

De heer Jongeling heeft het doen voorkomen, alsof het uit-
sluitend een kwestie is van: Waar tank je zo goedkoop mo-
gelijk? 

De Voorzitter: Mijnheer De Gaay Fortman, u moet zich 
beperken tot het afleggen van een korte verklaring en u mag 
nu niet in discussie treden. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Het gaat naar de me-
ning van mijn fractie, mijnheer de Voorzitter, niet om de 

De Gaay Fortman e. a. 
vraag, waar men zo goedkoop mogelijk kan tanken. Het gaat 
er dus niet om, dat, als je voor vijf cent per liter in de hel zou 
kunnen bunkeren, je dat ook maar zou moeten doen. Wij 
vinden, dat het kabinet zich moet laten leiden door overwe-
gingen, het totale belang van de Nederlandse marine en het 
Nederlandse volk betreffende. 

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik maak 
bezwaar tegen de opmerking van de aan mij voorafgaande 
spreker over bunkeren in de hel. Ik vraag u, hem te verzoeken 
deze opmerking terug te nemen, of, zo hij dit weigert, haar uit 
de Handelingen te schrappen. 

Ik heb gemerkt, dat het heel moeilijk te bepalen is, wat 
binnen het raam van een stemverklaring valt. Dat is nu dui-
delijk gebleken. 

De Voorzitter: Mijnheer Koekoek, wanneer u het woord 
wenst over de orde, dan kunt u dat vragen nadat de stern-
mingen zijn gehouden. Op dit ogenblik kunt u niet over de 
orde spreken. Ik verzoek u dan ook, u te bepalen tot het af-
leggen van uw stemverklaring. 

De heer Koekoek (B.P.): Goed, mijnheer de Voorzitter! 
De eerste motie van de heer Drees heeft betrekking op de 

doelmatigheid en de verdeling van de werkzaamheden tussen 
de Ministers en de Staatssecretarissen. Het is duidelijk, dat de 
fractie waaruit de heer Drees voortkomt en die indertijd 
twee ministers en twee staatssecretarissen in het kabinet-
Biesheuvel moest hebben, uit eigen ervaring weet, dat een 
teveel aan staatssecretarissen geen landsbelang is. Wij waar-
deren daarom deze motie. Wij zullen er dan ook vóór stern-
men. 

De tweede motie van de heer Drees betreft de bijdrage aan 
de studenten. Ik ben blij, dat ik van de Minister-President van-
daag heb gehoord, dat hij ons standpunt deelt, dat iedereen, 
die kan studeren, ook de mogelijkheid moet hebben om te stu-
deren. Daarvoor moet geld komen van overheidswege. Later 
moet daarvan zoveel mogelijk worden terugbetaald, want 
daarom gaat het ons altijd. Dat ouders van kinderen, welke 
ouders een hoog inkomen hebben, daarvoor betalen, is voor 
ons niet bezwaarlijk. Het moet dan wel een beetje op een an-
dere manier gaan dan indertijd door de heer De Brauw als 
minister in deze Kamer naar voren is gebracht. 

Dan kom ik aan motie nummer 3. Ik hoor zeggen, dat 
ik nog niet heb gezegd of wij vóór of tegen motie nummer 2 
zullen stemmen. Zo gaat het als ik mij moet bekorten. Nu is 
het niet duidelijk. Men ziet straks bij de stemming wel, of wij 
vóór of tegen zijn. 

Motie nummer 3 is ook weer van de heer Drees. Wij kun-
nen wel merken, dat DS'70 niet meer in de Regering zit. 
De motie gaat over de inflatiebestrijding, waaraan DS'70 in 
het vorige kabinet niets heeft gedaan. De motie is verder erg 
onduidelijk. Men kan er alle kanten en ook geen enkele kant 
mee op, ook al zou deze motie worden aangenomen. Wij 
weten in ieder geval, dat het inkomen van de bewindslieden 
van het vorige kabinet - van dit kabinet weten wij het nog niet 
- heel duidelijk uit ging boven de produktiviteit. 

De motie van de heer Jongeling heeft geen enkele inhoud. 
Er wordt op het einde van de motie gevraagd het besluit, om 
Nederlandse marineschepen, op hun reis naar het verre oosten 
niet de haven van Simonstad te laten aandoen, opnieuw in 
overweging te nemen. Zou dat voor dit kabinet een bezwaar 
zijn? Ik kan mij niet voorstellen, dat de Minister-President 
deze motie heeft afgewezen. Hij heeft 33, bijna 34, mensen 
zitten om dat in overweging te nemen. Als wij de mogelijkheid 
zouden hebben, een motie in te dienen - wij komen daar nu 
nog twee mensen voor tekort, maar zouden wij die twee zetels 
van het G.P.V. erbij hebben gekregen bij de laatste verkiezin-
gen - dan hadden wij een betere motie ingediend. 

De motie van het lid Drees c.s. (12 398, nr. 1) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fracties van DS'70, de V.V.D., de B.P., het G.P.V., de 
S.G.P. en de R.K.P.N, vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie van het lid Drees c.s. (12 398, nr. 2) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van DS'70, de V.V.D., de S.G.P., het G.P.V., de 
C.H.U., de B.P. en de R.K.P.N. vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie van het lid Drees c.s. (12 398, nr. 3) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van DS'70, de V.V.D., het G.P.V., de B.P. en de 
R.K.P.N. vóór deze motie hebben gestemd. 

De heer Dragstra heeft mij medegedeeld dat hij tot zijn spijt 
de vergadering moest verlaten. 

De motie van het lid Jongeling c.s. (12 398, nr. 4) wordt 
met 81 tegen 64 stemmen verworpen. 

Tégen hebben gestemd de leden Van den Doel, Dolman, 
Epema-Brugman, Franssen, De Gaay Fortman, Giebels, Van 
Gorkum, Goudsmit, Groensmit-Van der Kallen, Van der Gun, 
Haas-Berger, Hartmeijer, Van der Heem-Wagemakers, Van 
der Hek, Heijmans, Hoekstra, Van Houwelingen, Imkamp, 
Jansen, Janssen, De Jong, Jurgens, Klaassens-Postema, Kleister-
lee, Knot, Kolthoff, Kombrink, Konings, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krosse, De Kwaadsteniet, Laban, Lamberts, De 
Leeuw, Van der Lek, Van Lier, Masman, Meis, Van Mierlo, 
Nagel, Van Ooijen, Patijn, Poppe, Roels, Roethof, De Ruiter, 
Salomons, Van Schaik, Van het Schip, J. N. Scholten, Van 
der Spek, Spinks, Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, Vellenga, 
Voogd, Voortman, De Vries, Waltmans, Weijters, Wieldraaijer, 
Wierenga, Wilbers, Wolff, Van Zeil, Van Amelsvoort, Bakker, 
Barendregt, Ter Beek, Beekmans, De Boer, De Boois, Du 
Chatinier, Coppes, G. M. P. Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, 
Dankert, Van der Doef en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de leden Drees, Van Dijk, Van Eisen, 
Fiévez, Gardeniers-Berendsen, Geertsema, Geurtsen, Van Heel-
Kasteel, Hermes, Hermsen, Honig van den Bossche, Hutsche-
maekers, Jongeling, Kappeyne van de Coppello, Keja, K. A. 
Keuning, S. Keuning, Koekoek, De Koning (A.R.P.), De Ko-
ning (B.P.), De Koster, Kruisinga, Van Leeuwen, Van Leijen-
horst, Van der Mei, Notenboom, Ploeg, Portheine, Rietkerk, 
Roolvink, Van Rossum, Van der Sanden, Schakel, Scherpen-
huizen, W. Scholten, Schouten, Smit-Kroes, Tilanus, Tolman, 
Veder-Smit, Van Veenendaal-Van Meggelen, Verbrugh, Ver-
maat, Vonhoff, Waalkens, Wiegel, Wisselink, Ter Woorst, 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, Andriessen, De Beer, De 
Bekker, Berger, Berkhouwer, Beuker, Boertien, De Brauw, Bre-
men, Van Dam, Dees en Van Dis. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, de brieven be-
treffende de kabinetsformatie (12 383, nrs. 1-2) voor kennis-
geving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan het lid Koekoek, dat 
het mij heeft gevraagd. 

De heer Koekoek (B.P.). Ik heb mij zoeven gestoten en ge-
ergerd aan de uitdrukking van de heer De Gaay Fortman, die 
zei dat onze marineschepen, wanneer zij goedkoop willen tanken 
en bunkeren, dat het beste in de hel konden doen. Deze uit-
drukking vind ik spottend en geloofsondermijnend en daarom 

wil ik vooral in dit geval de heer De Gaay Fortman vragen, of 
hij deze uitdrukking van in de hel bunkeren wil terugnemen. 
Als de heer De Gaay Fortman dit niet wil doen, dan verzoek ik 
u, mijnheer de Voorzitter, de mogelijkheden in het Reglement 
van Orde te bezien ten einde deze uitdrukking uit de Hande-
lingen te weren. 

De Voorzitter: Het zal de Kamer bekend zijn dat volgens het 
Reglement van Orde zulk een beoordeling uitsluitend door de 
Voorzitter geschiedt. Naar mijn m?n;np kan dit woordgebruik 
niet worden gerangschikt onder het begrip beledigende uitdruk-
king, zoals dat sedert ik lid van de Kamer ben - dat wil zeggen 
sedert de oorlog - wordt gehanteerd. Ik kan dus niet aan het 
verzoek van de heer Koekoek voldoen. 

Ik geef thans het woord aan het lid De Gaay Fortman, dat 
' het mij heeft gevraagd. 

t 
De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik wil de zaken eerst op een rijtje zetten. 
t 

De Voorzitter: Ik verzoek u eerst de Kamer en mij mede te 
delen, waarom u het woord vraagt. 

i 
, De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Ik vraag het woord 
ï over het verzoek van de heer Koekoek een bepaalde uitdruk-
, king in te trekken. 

De Voorzitter: Dat is niet meer aan de orde; dat is af ge-
daan. 

i De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Dan vraag ik zelf het 
woord over de orde om een bepaalde uitdrukking die ik heb 
gebruikt te gaan intrekken. Dat moet mogelijk zijn. 

1 De Voorzitter: Naar aanleiding van de discussie kunt u uw 
> gang gaan. 

, De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-
zitter! Bunkeren is voor mijn fractie niet uitsluitend een kwestie 
van doelmatigheid, van gaan kijken waar men het goedkoopst 
terecht kan. Om dat te illustreren gebruikte ik de uitdrukking: 

i- Als men op dat standpunt zou staan zou men zelfs in de hel 
gaan tanken als aldaar het bunkeren het goedkoopst was. 

'I Als ik met een dergelijke uitdrukking het geloof van ook 
maar één van de leden ondermijn, dan stel ik er prijs op die 

,' uitdrukking in te trekken. 
t, 
e De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik neem 
:- aan dat in de Handelingen wordt opgenomen zowel wat de heer 

De Gaay Fortman zoeven heeft gezegd als datgene wat hij nu 
zegt, en dat zijn wens om het in te trekken ten hoogste kan be-
tekenen dat hij nu verklaart het te betreuren, maar er niet toe 

. leidt dat het uit de Handelingen zal verdwijnen. 

De Voorzitter: Ik zie geen aanleiding om deze gedachten-
wisseling om welke reden dan ook uit de Handelingen te ver-
wijderen. 

it 
Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden ter inzage ge-

legde gedeelte van het officiële verslag der Handelingen van de 
vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten, n 
t-
n De vergadering wordt te 17.30 uur gesloten. 
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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door 

de Voorzitter ter zake gedane voorstellen 

1°. een Koninklijke Boodschap, ten geleide van het wets-
ontwerp Naturalisatie van Karin Petronella Maria Wilhelmina 
Astrella en 20 anderen (12 397). 

Deze Koninklijke Boodschap is met de erbij behorende 
stukken al gedrukt en rondgedeeld; 

2°. de volgende verzoekschriften: 
een, van R. Mooi te Leimuiden, met betrekking tot zijn vis-

vergunning; 
een, van M. B. M. Derna te 's-Gravenhage, met betrekking 

tot zijn huisvestingsmoeilijkheden; 
een, van F. F. Schnepper te 's-Gravenhage, met betrekking 

tot zijn uitkering van de Stichting Ontwikkelings- en Sanerings-
fonds voor kleine zelfstandigen; 

een, van H. W. Willemse te Nijkerk, met betrekking tot de 
vestiging van een chemische drukinktfabriek te Steenbeek; 

een, van mevrouw de weduwe J. A. M. Borst-van der Engh 
te Zoetermeer, met betrekking tot haar pensioen; 

een, van J. C. E. Leander te Helmond, betreffende een klacht 
tegen de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst te 
Helmond; 

een, van J. H. van de Biezen te Amsterdam, met betrekking 
tot zijn belastingen; 

een, van J. F. W. Christ te 's-Gravenhage, met betrekking 
tot een klacht tegen de aanvraag van Circus Boltini om een 
subsidie; 

een, van C. J. van Leeuwen te Wassenaar, met betrekking tot 
zijn belastingen; 

een, van H. G. van Putten te Nieuw Beijerland met betrek-
king tot vrijstelling van militaire dienst; 

een, van E. H. Bruinsma te Capelle aan de IJssel, betref-
fende uitbetaling huursubsidie; 

een, van dr. C. J. van der Heyden te Delft, met betrekking 
tot zijn persoonlijke omstandigheden; 

een, van G. C. Konings te 's-Hertogenbosch, met betrekking 
tot zijn belasting; 

een, van M. Deijkers en J. M. E. A. Deijkers-de Hond te 
Eindhoven, met betrekking tot de inkomstenbelasting; 

een, van M. Veerdonk te Rotterdam, met betrekking tot zijn 
belastingschulden; 

een, van mevrouw I. L. Hijl-Schifferstein te Cuyk, met be-
trekking tot een ontslaguitkeringsregeling Kleuter- en Lager-
onderwijs 1969; 

een, van Gymnastiekvereniging I.V.O. te Ouderkerk aan de 
Amstel, met betrekking tot de belastingen; 

een, van mejuffrouw I. R. van Ravensberg te 's-Gravenhage, 
met betrekking tot haar eindexamen H.A.V.O.; 

een, van J. Th. de Jong te Haarlem, met betrekking tot een 
declaratie; 

een, van J. H. C. Stel te Blaricum, met betrekking tot be-
schikking geldelijke steun eigen woningen 1968; 

een, van het college van burgemeester en wethouders der 
gemeente Ouder-Amstel, te Ouderkerk aan de Amstel, met 

betrekking tot betaling van de inkoopsom van de diensttijd van 
W. Hordijk; 

een, van G. J. Vos te Amersfoort, met betrekking tot de be-
lastingen van mevrouw H. Coenen-Sturkenboom te Amers-
foort; 

een, van mejuffrouw H. van Oijen te Siebengewald, met be-
trekking tot een uitkering T.B.M. 

De Voorzitter stelt voor, deze adressen te stellen in han-
den van de commissie voor de Verzoekschriften; 

3°. de volgende brieven: 
een, van Knb. (constructeur) te Vlissingen, over het samen-

gaan van een aantal grootwinkelbedrijven; 
een, van M. D. de Boer te Rotterdam, over het gebruik van 

de menselijke hersenen; 
een, van de Stichting „de Nederlandse Soldaat" te Drachten 

over de regeringsverklaring. 
Deze brieven liggen op de griffie, ter inzage van de 

leden; 

4°. een afschrift van een telegram van het bestuur van de 
Algemene Onderwijzersfederatie, gericht aan de Minister-Presi-
dent, over de leerlingenschaalverlaging. 

Dit telegram ligt op de griffie, ter inzage van de leden. 
De verslagen zijn al gedrukt en rondgedeeld van: 

a. de vaste commissie voor de naturalisaties over de ont-
werpen van (rijks-)wet: 

Naturalisatie van Brose, Irmgard Martha en 23 anderen 
(12335); 

Naturalisatie van Birkhahn, Edgar Hubert Peter en 22 an-
deren (12 336); 

Naturalisatie van Alexander, Hope Benita Nadine en 21 
anderen (12 338); 

Naturalisatie van Bednarek, Eryk Jozef en 24 anderen 
(12 348); 

Naturalisatie van Boekbinder, Betsy en 28 anderen (12 349); 
Naturalisatie van Apers, Adriana Amelia en 23 anderen 

(12 350); 
Naturalisatie van Alfons, Christian en 28 anderen (12 351); 
Naturalisatie van de Haas, Victor en 27 anderen (12 352); 
Naturalisatie van Aretz, Peter Hubert en 28 anderen 

(12 353); 
Naturalisatie van Alfons, Paulina en 29 anderen (12 356); 
Naturalisatie van Alexander, Eliazar en 44 anderen (12 369, 

R908); 
Naturalisatie van Almeida Gongalves, Ulisses en 29 anderen 

(12 375); 

b, de bijzondere commissie voor de wetsontwerpen: 
Goedkeuring van de op 22 januari 1965 te Straatsburg tot 

stand gekomen Europese Overeenkomst ter voorkoming van 
radio-omroep- of televisie-uitzendingen door stations buiten 
nationaal gebied (11 373); 

Wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. 
nr. 7) (Bestrijding omroepuitzendingen buiten elk nationaal 
gebied) (11374). 
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