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Voorzitter: het lid Vondeling 
Tegenwoordig zijn 132 leden, te weten: 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, Albers, Van Amels-

voort, Andriessen, Bakker, Barendregt, Beekmans, De Beer, 
De Bekker, Berger, Berkhouwer, De Boer, Boertien, De Boois, 
De Brauw, Du Chatinier, Coppes, G. M. P. Cornelissen, P. A. 
M. Cornelissen, Van Dam, Dankert, Dees, Van Dis, Van der 
Doef, Dolman, Dragstra, Drees, Drenth, Van Dijk, Van 
Eisen, Epema-Brugman, Fiévez, Franssen, De Gaaij Fortman, 
Gardeniers-Berendsen, Geurtsen, Giebels, Ginjaar-Maas, Van 
Gorkum, Goudsmit, Groensmit-van der Kallen, Van der Gun, 
Haas-Berger, Hartmeijer, Van Heel-Kasteel, Van der Heem-
Wagemakers, Van der Hek, Hermes, Hermsen, Hoekstra, 
Honig van den Bossche, Van Houwelingen, Hutschemaekers, 
Imkamp, Jansen, Janssen, Joekes, Jongeling, Jurgens, Kap-
peyne van de Coppello, Keja, K. A. Keuning, S. Keuning, 
Klaassens-Postema, Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolthoff, 
Kombrink, Koning, De Koning (B.P.), Konings, De Koster, 

Zitting 1973-1974 

Voorzitter 

Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Kruisinga, De Kwaadste-
niet, Laban, Langedijk-de Jong, Van Leeuwen, Van der Lek, 
Van Leijenhorst, Masman, Van der Mei, Van Mierlo, Nagel, 
Notenboom. Van Ooijen, Patijn, Peijnenburg, Ploeg, Poppe, 
Portheine, Roethof, Roolvink, Van Rossum, De Ruiter, Van 
Schaik, Schakel, Scherpenhuizen, W. Scholten, Schouten, 
Smit-Kroes, Van der Spek, Spinks, Terlouw, Van Thijn, 
Tilanus, Tolman, Tuijnman, Veder-Smit, Van Vcencndaal-van 
Meggelen, Verbrugh, Vermaat, Vondeling, Vonhoff, Voort-
man, De Vries, Waalkens, Weijters, Wiegel, Wieldraaijer, 
Wierenga, Wilbers, Wisselink, Wolff, Ter Woorst, Van Zeil, 

en de heren Den Uyl, Minister-President, Minister van Alge-
mene Zaken, De Gaay Fortman, Minister van Binnenlandse 
Zaken, Duisenberg, Minister van Financiën. Vredeling, Minister 
van Defensie, Gruijters, Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Westerterp, Minister van Verkeer en 
Waterstaat, Lubbers, Minister van Economische Zaken, 
Boersma, Minister van Sociale Zaken, Mommersteeg, Staats-
secretaris van Defensie, Stemerdink. Staatssecretaris van De-
fensie, Van Dam, Staatssecretaris van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, en Hazekamp, Staatssecretaris van 
Economische Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee, dat zijn inge-
komen berichten van verhindering tot het bijwonen van de 
vergadering, namelijk van de leden: 

Beuker, wegens familieomstandigheden; 
Roels, de gehele week, wegens het bijwonen van de begro-

tingsvergaderingen van de provinciale staten van Zeeland; 
Meis. de gehele week, wegens ziekte; 
Van der Sanden, ook morgen, wegens bezigheden elders; 
Van Dijk, alleen voor het eerste gedeelte van de vergadering; 
Evenhuis, wegens bezigheden elders, ook morgen. 
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee, dat is ingekomen 
een brief van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
ten geleide van het verslag van de staat van het onderwijs in 
Nederland over het jaar 1971 (12 735). 

Deze brief, die al is gedrukt en rondgedeeld, wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

Ook is ingekomen een brief van de Staatssecretaris van 
Financiën, ten geleide van de door de Algemene Rekenkamer 
opgenomen en gesloten rekening van de Consignatiekas over 
het jaar 1972 (12 747). 

Deze brief, die niet zal worden gedrukt, wordt gesteld in 
handen van de vaste Commissie voor de Rijksuitgaven. 

De Voorzitter: Nog is ingekomen een brief van de Minister 
van Economische Zaken over de verkoop van de handschoe-
nenlijn van Vredestein (Goodrich) te Heveadorp (12 737). 

Deze brief, die al is gedrukt en rondgedeeld, wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Daar door geen van de beide Kamers der 
Staten-Generaal, noch door de Gevolmachtigde Ministers van 
Suriname, onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen, binnen 
de termijn bedoeld in artikel 61 van de Grondwet, de wens te 
kennen is gegeven dat de Opzegging van de op 26 februari 
1948 te Baguio tot stand gekomen Overeenkomst tot instelling 
van een Visserijraad voor de Indische en de Stille Oceaan 
(12 695, R 930), welk stuk op 13 november 1973 ter griffie 
werd ontvangen, aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de 
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Voorzitter 

Staten-Generaal zal worden onderworpen, stel ik voor, dit stuk 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen be-
sloten te stellen in handen van: 

a. de vaste Commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioe-
nen het ontwerp van Wet tot nadere regeling van wachtgeld 
toegekend op grond van wetten, tot stand gebracht krachtens 
artikel 3 der Grondwet (12 740); 

b. de vaste Commissie voor de Volksgezondheid het ont-
werp van Wet tot wijziging van de Waterleidingwet met het 
oog op fluoridering van het drinkwater (12 738). 

Het Presidium heeft voorts besloten, de termijn voor de 
vaststelling van het eindverslag over het wetsontwerp tot Wij-
ziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs en van 
de Wet universitaire bestuurshervorming 1970 (herstruclure-
ring wetenschappelijk onderwijs) (11 281) te verlengen tot 
1 mei 1974. 

Ik stel aan de Kamer voor, aan de orde te stellen en te be-
handelen in de vergaderingen der Kamer van 22 t/m 24 
januari 1974: 

«. de gezamenlijke behandeling van: 
hoofdstuk IV (Kabinet van de Minister voor Surinaamse en 

Nederlands-Antilliaanse Zaken) der rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1974 (12 600); 

de wetsontwerpen: 
Machtiging tot verlening van financiële medewerking aan 

het Vijfjarenplan Suriname voor de jaren 1972 tot en met 1976 
(tweede Vijfjarenplan) (11787) indien tijdig eindverslag zal 
zijn uitgebracht; 

Machtiging tot verlening van financiële medewerking aan 
het Vijfjarenplan Nederlandse Antillen voor de jaren 1972 
tot en met 1976 (derde fase Meerjarenplan) (11 788) indien 
tijdig eindverslag zal zijn uitgebracht; 

b. de gezamenlijke behandeling van: 
hoofdstuk XIV (Landbouw en Visserij) der rijksbegroting 

voor het dienstjaar 1974 (12 600); 
Vaststelling van de begroting van het Landbouw-Egalisatie-

fonds voor het dienstjaar 1974 (12 600 C); 
Ook stel ik aan de Kamer voor, aan de orde te stellen en 

te behandelen in de vergaderingen der Kamer van 29 t/m 
31 januari 1974: 

a. hoofdstuk XVII (Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 
der rijksbegroting voor het dienstjaar 1974 (12 600); 

/;. wetsontwerp Wijziging van Hoofdstuk X (Defensie) 
der rijksbegroting voor het dienstjaar 1973 (12 652), indien 
tijdig eindverslag zal zijn uitgebracht. 

Ten slotte stel ik aan de Kamer voor, aan de orde te stellen 
en te behandelen in de vergaderingen der Kamer van 5 t/m 7 
februari 1974: 

a. de gezamenlijke behandeling van: 
hoofdstuk XII (Verkeer en Waterstaat) der rijksbegroting 

voor het dienstjaar 1974 (12 600); 

Vaststelling van de begroting van het Rijkswegenfonds voor 
het dienstjaar 1974 (12 600 B); 

Vaststelling van de begroting van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie en de Rijkspostspaarbank 
voor het dienstjaar 1974 (12 600 F); 

Vaststelling van de begroting van het Staatsvissershaven-
bedrijf voor het dienstjaar 1974 (12 600 I) ; 

wetsontwerp Wijziging van de Wet op het Rijkswegenfonds 
(12671). 

Hierbij zijn tevens aan de orde: 
de Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat ten ge-

leide van een nota inzake de afsluiting van de Oosterschelde 
(12 449); 

de motie van het lid Beekmans c.s. betreffende het nader in 
overweging nemen van het tracé van rijksweg 15 tussen Ressen 
en Babberich en dat tussen Doetinchem en de grens van Gelder-
land en Overijssel (12 600 B, nr. 6); 

de motie van de leden Krosse en De Boer betreffende de 
noodzakelijke uitbouw van het rijkswegennet in Twente tot aan 
de Duitse grens (12 600 B, nr. 7). 

b. de gezamenlijke behandeling van de wetsontwerpen: 
Regelen betreffende de heffing van statiegeld op motor-

rijtuigen terzake van de eerste toelating op de weg (Wet statie-
geld motorrijtuigen) (12 642) 
(indien tijdig eindverslag zal zijn uitgebracht); 

Wijziging van de Wegenverkeerswet (Kentekenplicht voor 
op de weg staande motorrijtuigen) (12 637) 
(indien tijdig eindverslag zal zijn uitgebracht). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het woord is aan het lid Bakker die het 
heeft gevraagd. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Onze 
fractie is van mening dat de Machtigingswet, met de daarbij 
behorende stukken, die vandaag op de agenda staat en die 
in vele opzichten een diep ingrijpende zaak betreft, slecht en 
op onverantwoordelijke wijze is voorbereid. Ik behoef voor de 
in de zaal aanwezige kamerleden, die de laatste anderhalve 
week zijn bekogeld met haaststukken. tot in het weekeinde toe, 
geen toelichting te geven. Ik stel dan ook voor, de Machti-
gingswet met de bijkomende stukken alsnog van de agenda te 
schrappen. De vraag, of dit voorstel consequenties voor het 
kerstreces zou hebben, zal nog moeten worden bezien. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt het voorstel van het 
lid Bakker voldoende ondersteund. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
punt, dat de heer Bakker nu aan de orde heeft gesteld, is gis-
termiddag om één uur uitvoerig in de commissie van voor-
bereiding aan de orde geweest. Wat betreft dit voorstel, dat 
ook toen door de heer Bakker is gedaan en dat ook door an-
deren in de commissie werd ondersteund, heb ik aan de leden 
van de commissie gevraagd, zich hierover uit te spreken. 
Toen is gebleken dat een zeer grote meerderheid van de com-
missie van mening was, dat ondanks alle bezwaren, die aan 
zo'n overhaaste behandeling verbonden zijn, alles afwegende, 
het de voorkeur verdient, de agenda voor deze week te laten 
zoals zij is en wel tot behandeling van de Machtigingswet over 
te gaan. 

De Voorzitter: Wenst de heer Bakker hierop nog te rca-
geren? 

Zitting 1973-1974 TWEEDE KAMER 
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Voorzitter 

De heer Bakker (C.P.N.): Neen, mijnheer de Voorziter! 
Dit is een feitelijke mededeling van de heer Roolvink, die op 
zichzelf correct is. Zij bewijst dat de commissie een naar onze 
mening onjuist besluit heeft genomen door een eindverslag uit 
te brengen op een moment, waarop dat politiek niet verant-
woord was. 

Het voorstel van het lid Bakker c.s. wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de C.P.N, de P.S.P., de B.P., de S.G.P. en het 
G.P.V. vóór dit voorstel hebben gestemd. 

Ik geef thans het woord aan het lid Tolman, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
de Kamer verlof vragen tot het interpelleren van de Minister 
van Verkeer en Waterstaat over de acute noodsituatie die is 
ontstaan door de extreem hoge waterstand in Zeeland. Er be-
staat een toenemende ongerustheid, zelfs angst, bij de bevol-
king over deze situatie en over het uitblijven van de gcbruike-
lijke waarschuwingen. 

In verband met de behandeling in februari van de begroting 
van Verkeer en Waterstaat acht ik het nodig, dat wij een volle-
dige informatie krijgen, een soort van „stormnota", over de 
gevolgen van de zware stormen die Nederland heeft moeten 
doorstaan, zodat wij aan de hand daarvan kunnen komen tot 
een juiste afweging bij de behandeling van de begroting. 

De Voorzitter: Om zijn verzoek beter te kunnen beoordelen, 
zou ik de heer Tolman willen vragen, of hij reeds een aandui-
ding kan geven van het tijdstip, waarop hij zijn interpellatie 
zou willen houden. 

De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Elk mo-
ment is mij lief, als het maar deze week kan. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over het verzoek van het lid 
Tolman te beslissen na de theepauze. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik merk reeds nu op, dat het mij bijzonder 
moeilijk lijkt nog een plaats op de agenda te vinden voor deze 
interpellatie, maar de Kamer zal daarover straks kunnen be-
slissen. 

De heer Koning (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
graag de gedachtengang van de heer Tolman steunen. 

De Voorzitter: Dat is niet meer aan de orde, mijnheer Ko-
ning. 

De heer Koning (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik had 
u gevraagd, mij het woord te geven. 

De Voorzitter: Ik meende, dat u over een ander punt wilde 
spreken. 

De heer Koning (V.V.D.): Ik had u, toen de heer Tolman 
aan het woord was, gevraagd mij het woord te geven. 

De Voorzitter: U had dan iets „brutaler" moeten zijn in uw 
aanduiding, als ik het zo mag zeggen. 

De heer Koning (V.V.D.): Dat ligt niet in mijn aard, mijn-
heer de Voorzitter, dat weet u wel. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil dus graag de gedachtengang 

Zitting 1973-1974 

Voorzitter e.a. 

van de heer Tolman ondersteunen. Uit de berichten die mij 
hebben bereikt, heb ik de indruk dat over . . . 

De Voorzitter: Ik moet u nu toch opnieuw onderbreken. Het 
is niet gebruikelijk om, wanneer iemand verlof vraagt tot het 
houden van een interpellatie, daarover een discussie te voeren. 
De aanvraag ligt daar en daarover wordt beslist na de thee-
pauze. 

De heer Koning (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik geef 
alleen maar aan dat ik het wil ondersteunen, ook vanwege de 
berichten die mij hebben bereikt. 

De Voorzitter: U kunt dat, zo nodig, straks doen. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Vaststelling van hoofdstuk X (Defensie) van de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1974 (12 600) ; 

Vaststelling van de begroting van de Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1974 (12 600 J ) . 

Hierbij zijn tevens aan de orde: 
de motie van het lid Keja c.s. betreffende de financiële ge-

volgen van de compensatie van de buiten de normale tijden 
verrichte dienst (12 600, hoofdstuk X, nr. 16); 

de motie van het lid K. A. Keuning c.s. betreffende het in-
stellen van een onderzoek naar de noodzakelijkheid en de mo-
gelijkheid van een geheel uit vrijwilligers en beroepspersoneel 
bestaande krijgsmacht (12 600, hoofdstuk X, nr. 17). 

De Voorzitter: Op verzoek van het lid Keja stel ik voor, de 
beraadslaging over de moties te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Keja (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij 
juist, gezien hetgeen Staatssecretaris Mommersteeg verleden 
week heeft toegezegd - namelijk dat de vaste Commissie voor 
Defensie uitgebreid hierover zal worden ingelicht - aan de Ka-
mer te verzoeken, de beslissing over mijn motie aan te houden 
tot een nader te bepalen datum. 

De Voorzitter: Ik 'Stel voor, aan het verzoek van het lid 
Keja tot aanhouding van zijn motie te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Minister Vredeling: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een opmer-
king maken over de motie van de heer Keuning, die in een later 
statium is ingediend. Zoals ik reeds heb aangekondigd, zal ik in de 
defensienota aandacht schenken aan de problematiek van een le-
ger met dienstplichtigen ten op/ichte van die van een heroepsle-
ger. Aangezien iets uit mijn geheugen was verdwenen, toen ik -
onverwacht - met de motie werd geconfronteerd, wil ik releve-
ren, dat reeds in een veel vroeger stadium een van de andere ge-
achte afgevaardigden, die overigens bij de behandeling san de 
begroting van Defensie niet het woord heeft gevoerd, namelijk 
de heer Kleisterlee. hij mij is geweest voor de/elfde problema-
tiek, met dezelfde probleemstelling als die van de heer Keuning. 
Na intern beraad heb ik mij toen voorgenomen, in de defensieno-
ta aandacht hieraan te besteden, maar in serieuzere zin dan ik mij 
kon herinneren op het moment waarop ik de betreffende woor-
den uitsprak, namelijk in deze / in. dat wij voornemens waren, in 
de defensienota aan te kondigen, dat wij voor deze - serieuze -
problematiek een staatscommissie /uilen instellen om deze /aak 
nader in studie te nemen. 

Reden waarom wij niet direct hiermee kunnen aanvangen, is. 

TWEEDE KAMER 



1664 34ste vergadering - 18 december '73 Vaststelling hoofdst. X (Defensie) en begroting A. I.—1974 

Minisier Vredeiing e.a. 

dal op dit moment het gehele apparaat op Defensie volledig is in-
gezel voor de \oorbereiding van de defensienota. Wij zien in de 
komende maanden gewoon geen kans er andere problematieken 
hij te nemen. Dat is ook de reden, waarom wij niet vóór de de-
fensienota de studie in gang gezet zouden willen zien. 

Wat de motie zelf betreft, die een uitnodiging bevat om de stu-
die desalniettemin aan te vatten, meen ik te moeten mededelen 
aan deze motie geen behoefte te hebben, maar ik wil graag het 
oordeel daarover aan de Kamer overlaten in het licht van de door 
mij gedane mededeling. 

De heer K. A. Keuning (DS'70): Mijnheer de Voorzittei! Ik 
ben eigenlijk wat verwonderd. Ik begrijp, dat de Minister een 
gesprek heeft gehad met een ander kamerlid, de heer Kleisterlee. 
hierover, terwijl verleden jaar al door mij een motie over dezelf-
de zaak is ingediend. Ik moet nu horen, dat er bepaalde plannen 
bestaan in deze vorm, dat er bij de Minister voornemens bestaan 
om in de defensienota aan te kondigen de zaak in studie te ne-
men. Daar gaan dan toch wel een aantal onzekerheden aan voor-
af. Het voornemen hebben om aan te kondigen, dat de zaak in 
studie wordt genomen, vind ik toch wel erg beperkt. Als de Mi-
nister zou zeggen: Ik kondig aan dat wij de zaak in studie gaan 
nemen, dan zou ik dat een positieve uitlating vinden en zou ik be-
reid zijn mijn motie terug te nemen. 

De heer Kleisterlee (K.V.P.): Ik heb uit de uitlatingen van de 
Minister begrepen, dat de Minister aankondigt, dat in de defen-
sienota de staatscommissie zal worden genoemd, die het onder-
werp gaat bestuderen waarom u nu kennelijk de tweede keer 
hebt gevraagd. 

De heer K. A. Keuning (DS'70): U zegt het positiever dan de 
mededeling van de Minister op mij is overgekomen. Als de Mi-
nister nu zegt, dat hij dan zal mededelen, dat er een staatsconv 
missie voor dit vraagstuk zal worden ingesteld. . . . 

Minister Vredeiing: Het zal de geachte afgevaardigde bekend 
zijn. dat de defensienota niet een one-man-show van deze Minis-
ter is. De defensienota komt uiteraard in het kabinet, maar ik heb 
het volste vertrouwen, dat het kabinet mij niet zal ontraden op 
dit punt mijn voornemens uit te voeren. Het voornemen bestaat 
hij mij een staatscommissie in te stellen ter bestudering van dit 
vraagstuk. 

De heer K. A. Keuning (DS'70): Ik begrijp nu. dat er wat meer 
belangstelling is van de zijde van de Minister. Als de Minister nu 
zegt. dat van zijn kant in de defensienota zal worden aangekon-
digd. dat er een staatscommissie komt, met de restrictie die hij 
eraan toevoegde, dan meen ik dat hij voldoende aan mijn moties, 
die ik verleden jaar en dit jaar heb ingediend, is tegemoetgeko-
men. Ik ben hereid mijn motie terug te nemen. 

Aangezien de motie van het lid K. A. Keuning c.s. (12 600, 
hoofdstuk X, nr. 17) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Alvorens te beslissen over de amendemen-
ten, de artikelen en de wetsontwerpen, geef ik de gelegenheid 
tot het afleggen van korte verklaringen. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Verleden 
jaar hebhen wij gestemd tegen een motie van dezelfde strekking 
als die van de heer Keuning. In verband met bepaalde ontwikke-
lingen willen wij ons nu vóór deze motie verklaren, omdat zij om 
een onderzoek vraagt. Wij willen ons echter in genen dele vast-
leggen ten aanzien van de vraag, of wij tot een leger moeten ko-
men dat geheel bestaat uit vrijwilligers en beroepspersoneel. 

Van Dis e.a. 

Het amendement van de heer Ploeg zullen wij steunen. Wij 
hebben heel goed begrepen, dat ter zake geen uitgaven kunnen 
worden gedaan, maar via artikel 24 C.W. kunnen zij automatisch 
worden overgeboekt. Wij vinden dit een heel belangrijke zaak. 
De amendementen van de heer De Gaaij Fortman zullen wij niet 
steunen. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! De grootst 
mogelijke meerderheid van mijn fractie is van mening, dat de 
amendementen van de heer De Gaaij Fortman niet moeten wor-
den gesteund, omdat het onjuist zou zijn vooruit te lopen op de 
consequenties, die wellicht uit de defensienota, wanneer deze in 
de Kamer zal zijn behandeld, zullen voortvloeien. A fortiori 
geldt voor de hele fractie deze redenering ten aanzien van het 
amendement van de heer Ploeg. Ik zeg ,,a fortiori", omdat het 
hier een verhoging betreft. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! 
Ten aanzien van de begroting als geheel merk ik nog het volgen-
de op. Mijn fractie betreurt het dat de kloof tussen de Regering 
en ons op het gebied van de kernwapenstrategie nog zo groot is 
gebleken en zo weinig kon worden overbrugd, al hebben wij be-
paald uit de mond van de Regering geluiden gehoord die ons, als 
wij ze vergelijken met wat wij verleden jaar hoorden, toch meer 
reden tot tevredenheid geven. 

Wij wensen onze regeringsverantwoordelijkheid te blijven 
aanvaarden, al betreuren wij het zeer dat het defensiebeleid voor 
onze fractie niet aanvaardbaar is. Dit zal door onze fractie tot 
uitdrukking worden gebracht door te stemmen tegen artikel 105 
van de begroting, waar gelden zijn uitgetrokken voor de vervan-
ging van de Starfighter, die ook in de toekomst een nucleaire 
bombardementstaak zal krijgen opgelegd. Daarmee brengt onze 
fractie haar principiële bezwaren tegen de kernwapenstrategie 
tot uitdrukking. 

Het spreekt vanzelf, mijnheer de Voorzitter, dat onze fractie 
het amendement van de heren Ploeg en Keja, dat voorstelt dat de 
overheid op het gebied van defensie de broekriem weer wat wij-
der maakt, niet kan steunen. 

De heer Dankert (P.v.d.A.): Een korte stemverklaring over de 
amendementen, voorkomende op de stukken 11. 12. 13 en 14. 
mijnheer de Voorzitter. De Minister van Defensie heeft toege-
zegd. voorafgaande aan belangrijke investeringsbeslissingen 
overleg te zullen plegen met de Kamer. Hij heeft eveneens toe-
gezegd in maart met een defensienota te komen, waarin investe-
ringsvraagstukken beter in het beleidskader geplaatst zullen wor-
den dan bij deze begroting nog mogelijk was. De indiening en be-
handeling van de defensienota zal leiden tot het indienen van 
suppletoire begrotingen die tot amendering aanleiding kunnen 
geven. Om die redenen ziet de overgrote meerderheid van mijn 
fractie op dit moment geen aanleiding, de amendementen voor-
komende op de stukken 12 tot en met 16, die betrekking hebben 
op vervangingsinvesteringen, te steunen. Wij zullen dus tegen 
die amendementen stemmen. Vier leden van mijn fractie hebben 
echter overwegende bezwaren tegen de opvolging van de 
F-I04-G door een toestel dat een nucleaire rol zal moeten vervul-
len. Om dezelfde reden als zij tegen de NAVO-paragraaf in de 
begroting zullen stemmen, zullen zij vóór het amendement van 
de heer De Gaaij Fortman (stuk nr. 14) stemmen. 

De heer Franssen (P.v.d.A.): Om uitdrukking te geven aan on-
ze principiële bezwaren tegen het opnemen van kernwapens in 
het arsenaal van ons land. wensen mijn fractiegenoten Van 
Ooijen, Nagel en Drenth en ik alsmede mijn collega De Boer van 
de fractie van de A.R.P. aantekening, dat wij geacht willen wor-
den te hebben gestemd tegen de afdelingen II, III en IV en de pa-
ragrafen 1 en 3 van onderafdeling II van afdeling V. 

De heer Honig van den Bossche(B.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Aangezien wij het amendement van de heren Ploeg en Keja van 
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essentieel belang achten voor het werkelijk goed functioneren 
van de Krijgsmacht, zullen wij. indien dit wordt afgewezen, tegen 
de begroting van Defensie stemmen, indien dit amendement 
wordt verworpen. 

De heer K. A. Keuning (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Wat 
het amendement van de leden Ploegen Ke ja betreft: hoe sympa-
thiek dit ons ook voorkomt, wij achten het toch praktischer wan-
neer over deze zaak wordt beslist bij de behandeling van de aan-
gekondigde defensienota, waarbij ook begrotingswijzigingen in 
het voornemen liggen. 

Met betrekking tot het amendement van de heer De Gaaij 
Fortman komt bij ons de gedachte boven: laten wij het leger 
maar helemaal afschaffen en het land voorzien van enkele rijks-
veldwachters. 

In behandeling komt wetsontwerp Vaststelling van hoofd-
stuk X (Defensie) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1974 (12 600). 

De aanhef van artikel I en de artikelen 1 t /m 36 worden 
achtereenvolgens zonder stemming aangenomen. 

Het amendement van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk 
nr. 12) wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fracties van de P.P.R., de C.P.N, en de P.S.P., alsmede 
het lid Imkamp vóór dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 37 wordt zonder stemming aangenomen. 
De artikelen 38 t /m 73 worden achtereenvolgens zonder 

stemming aangenomen. 
Het amendement van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk 

nr. 13) wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de P.P.R., de C.P.N, en de P.S.P., alsmede het lid 
Imkamp vóór dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 74 wordt zonder stemming aangenomen. 
De artikelen 75 t /m 104 worden achtereenvolgens zonder 

stemming aangenomen. 
Het amendement van het lid Ploeg c.s. (stuk nr. 11) wordt 

bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de V.V.D., de B.P., het G.P.V. en de S.G.P. vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Het amendement van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 
14) wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de P.P.R., de C.P.N, en de P.S.P., alsmede de 
leden Franssen, Van Ooijen, Nagel, Drenth, De Boer en Im-
kamp vóór dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 105 wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de P.P.R., de C.P.N, en de P.S.P., alsmede de le-
den Franssen, Van Ooijen, Nagel, Drenth, De Boer en Im-
kamp tegen dit artikel hebben gestemd. 

De artikelen 106 t /m 154 worden achtereenvolgens zondei 
stemming aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De leden Franssen, Van Ooijen, Nagel, 
Drenth en De Boer zal, op hun verzoek, aantekening worden 
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verleend dat zij geacht wensen te worden tegen de afdelingen 
II, III, IV en de paragrafen I en 3 van de tweede onderafdeling 
van afdeling V te hebben gestemd. 

De artikelen II t /m V en de beweegreden van het wetsont-
werp worden achtereenvolgens zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de 
B.P., de C.P.N, en de P.S.P. zal, op hun verzoek, aantekening 
worden verleend dat zij geacht wensen te worden tegen het 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

Ik stel aan de Kamer voor: 
de brief van de Staatssecretaris van Defensie, houdende in-

lichtingen op het adres van E. L. Zimmerman, te Aruba, hou-
dende een verzoek alsnog een examen als bedoeld in 
V.V.K.M.2, artikel 244, te mogen afleggen (11893) ; 

de brief van de Minister van Defensie betreffende rijksbe-
groting voor het dienstjaar 1973 (12 000, hoofdstuk X, nr. 17); 

het verslag van een mondeling overleg betreffende rijksbe-
groting voor het dienstjaar 1973 (12 000, hoofdstuk X, nr. 18); 

de brieven van de Minister van Defensie en van de Minister-
President betreffende bezetting van topposities bij de krijgs-
macht (12 347, nrs. 1 en 2 ) ; 

de brief van de Voorzitter van de Nederlandse Groep der 
Interparlementaire Unie betreffende zitting van de Intcrparle-
mentaire Raad te Genève (12 694); 

het verslag van de Nederlandse Delegaties betreffende de 19e 
zitting van de Noor.i-Atlantische Assemblee (Ankara-oktober 
'73) (12 702) 

voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Het wetsontwerp Vaststelling van de begroting van de Ar-
tillcrie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1974 (12 600 J) wordt, 
na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aange-
nomen. 

Aan de orde is de behandeling van: 
het wetsontwerp Machtiging tot het vaststellen van regelen 

betreffende inkomensvorming en bescherming van werkge-
legenheid in 1974 (Machtigingwet inkomensvorming en be-
schermin,» werkgelegenheid 1974) (12 723); 

de nota Beperking van de olie-aanvoer en de gevolgen daar-
van (12 724) ; 

het wetsontwerp Wijziging van de Prijzenwet (12 054); 
de beleidsnota beperking gevolgen olieschaarste (12 739). 
De (algemene) beraadslaging wordt geopend. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! De beperking 
van de olie-aanvoer is meer dan een politiek incident. Het is de 
afsluiting van een periode, gekenmerkt door een verhouding, 
waarin westerse landen en Japan meenden te kunnen rekenen op 
onbeperkte energievoorziening tegen lage prijzen. Er is gewaar-
schuwd door de Club van Rome, door oliemaatschappijen, met 
name sinds in 1971 het kartel van de Olie Exporterende Landen 
vaste vorm aannam. Opeenvolgende kabinetten in West-Europa, 
de Verenigde Staten en Japan zijn in gebreke gebleven een ant-
woord te geven op de vragen van de lange termijn: soberder be-
heer van fossiele brandstof, ontwikkeling van andere energie en 
samenwerking. De oliecrisis is een doorbreking van bestaande 
machtsverhoudingen, die gevolgd kan worden door andere kar-
tels inzake andere grondstoffen. 

Overigens valt het mij bij alle discussies op, dat er weinig 
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wordl gezegd over bestaande internationale overeenkomsten. Ik 
vraag mij af. of een land zoals Koeweit, überhaupt tot een boy-
cot mocht overgaan, gelet op de GATT. Heeft Nederland hierte-
gen enig protest ingediend? 

Mijnheer de Voorzitter! Nu wij in Nederland beginnen aan dit 
debat over de oliecrisis, wil ik met nadruk stellen, dat onze -
economische - problemen gering zijn in verhouding met de pro-
blemen in het Midden-Oosten, waar men leeft onderde voortdu-
rende dreiging van een hete oorlog, hetgeen gisteren weer is on-
derstreept door een afschuwelijke terreurdaad. Wij krijgen met 
onze problemen, de bestrijding van de inflatie, de overschake-
ling op aardgas, de distributie van energie, te maken nadat wij in 
dit land een kwart eeuw in vrede hebben geleefd. 

Die recente oorlog is ook voor ons van politiek belang. Het 
Midden-Oosten is een teken van de instabiliteit van de wereld-
verhoudingen. Zij die meenden in Oost-Europa een neiging tot 
ontspanning waar te nemen zijn te optimistisch geweest. 

In dit verband wil ik een opmerking maken over werkgevers 
en buitenlandse politiek. ledere burger heeft het recht kritiek te 
uiten op Minister Van der Stoel. Die Minister heeft echter gelijk 
als hij essentiële problemen van buitenlandse politiek aan de or-
de stelt, ook al zou dat de export naar Rusland schaden. 

De recente aanval door Egypte en Syrië is uitgevoerd met Rus-
sische wapens en Russische adviezen. Sommigen denken dat 
ook de beperking van de olieaan voer berust op een Russisch 
streven tot verzwakking van het Westen, maar die beperking be-
rust ook op de eigen motieven van de olielanden. Zij hebben het 
rapport van de Club van Rome gelezen. Zij beseffen dat hun olie-
reserves snel worden uitgeput. Het is voor hen een goede beleg-
ging een deel van hun rijkdom in de grond te laten. 

Er is reden om aan te nemen dat de produktiebeperking blij-
vend zal zijn. Hetzelfde geldt voor de prijsverhoging. 

Wij worden dus geconfronteerd met drie wijzigingen: een be-
perking van de olieproduktie. een forse prijsstijging, ook van an-
dere grondstoffen, en een grote verschuiving in de betalingsba-
lansen. 

Het kabinet raamt de achteruitgang voor Nederland in één jaar 
op meerdere miljarden guldens. Voor de consumptielanden als 
geheel gaat het om tientallen miljarden guldens op jaarbasis. 
Daartegenover stijgen de inkomsten van Koeweit. Saoedi Arabië 
en Libië fors. Zij behoren nu tot de financieel hoog ontwikkelde 
landen en zullen in toenemende mate arme landen in Noord-Afri-
ka en wellicht ook in Afrika ten zuiden van de Sahara bijstaan. 
Onze mogelijkheden tot hulp zijn beperkter geworden, niet door 
eigen royaliteit. maar door de ingreep van buitenaf. 

Het is opvallend dat de landen in het Midden-Oosten zo'n do-
minante positie innemen bij de wereldenergie. De helft van de 
energievoorziening geschiedt immers nog met steenkool en van 
de aardolie produceren de landen in het Midden-Oosten onge-
veer 1/3, dus slechts 15 pet. van de wereldenergievoorziening. 
1 anden als Iran. die niet aan de boycot of de produktiebeperking 
deelnemen, laat ik nu even buiten beschouwing. Japan en West-
Europa zijn echter sterk van de Arabische landen afhankelijk. 

De toekomst wordt in vele opzichten nog moeilijker, omdat 
het Midden-Oosten beschikt over meer dan de helft van de rede-
lijk toegankelijke reserves. Er treedt nu echter een wijziging op -
in zekere zin tijdig - door de snelle prijsstijging die het verbruik 
van energie zal remmen en het gebruik van andere reserves en 
nieuwe energiebronnen zal stimuleren. 

Wij zijn mede in moeilijkheden gekomen omdat aardolie lange 
tijd zo goedkoop was. Dat heeft geleid tot energieverkwisting in 
de bouw, in consumptieapparaten en in transport, bij voorbeeld 
per vliegtuig, met Noord-Amerika als meest royale gebruiker. 
Die verkwisting werd in toenemende mate een ethisch probleem 
ten opzichte van latere generaties. 

Nederland is gezegend met fossiele brandstof. Misschien kun-
nen wij binnenkort wel lid worden van de OPEC. Vroeger had-
den wij turf, nu zitten wij ruim in ons aardgas en onze energie-
produktie is gelijk aan onze consumptie. Gevoelig voor gebrek 
aan olie zijn de sectoren vervoer, chemische industrie en wegen-
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bouw. Bij alle vormen van produktie zullen ook wij meer aan-
dacht moeten schenken aan energieverbruik, niet alleen dooref-
ficiency, maar misschien ook door terughoudendheid tegenover 
energieslurpende industrieën, zoals de elektrolyse van alumini-
um. 

Essentieel is of wij de problemen zien als problemen van de 
lange termijn. Aanvankelijk had ik mijn aarzelingen over de hou-
ding van het kabinet. Verschillende ministers hebben wekenlang 
de indruk gewekt dat het misschien maar een vrij tijdelijke zaak 
was. De topconferentie in Kopenhagen heeft duidelijk gemaakt 
dat het een zaak van structurele aard is. 

De beleidsnota zegt vrijwel niets over energieproduktie op 
middellange termijn, behalve dat de produktie van aardgas zal 
worden verhoogd. Vervolgens staat er de wat opvallende zin 
over artikel 65 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: 

... . . is er aanleiding tot hernieuwde afweging op cen-
traal niveau omtrent de exploitatie van kleinere gasvelden. 
Daartoe is met name aanvulling te overwegen van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening.". 

Wat betekent dit. het opzij zetten van bezwaren van gemeen-
tebesturen en andere belanghebbenden, het aantasten van natuur 
en landschap? Zijn de linkse drie nu al op de vlucht voor hun rap-
port-Mansholt? Mr. S. A. Rissik, commercieel directeur van de 
Nederlandse Gasunie, zei: 

,,Het zou kortzichtig zijn als wij op basis van de situatie 
van vandaag het gebruik van aardgas voor zowel huishoude-
lijk als industrieel gebruik zoveel mogelijk gaan opjagen. 
Die toon meen ik te beluisteren in de energienota van de Re-
gering. Wij moeten heel goed beseffen, dat onze aardgas-
produktie beperkt is. Wat wij nu gebruiken is later niet 
meer beschikbaar.". 

De houding van dit kabinet doet me denken aan de Tweede 
Nota Ruimtelijke Ordening van het kabinet Cals. Die gaf een 
góéd patroon voor het gebruik van de ruimte in ons land, maar 
even later kwam er een korte rimpeling in de werkgelegenheid in 
Noord-Brabant en toen moest Shell-Chemie worden gelokt naar 
een groene ruimte aan de Moerdijk en werd de Tweede Nota 
doorkruist. Wees zuinig met fossiele brandstof en met de natuur. 
Concentreer de aandacht op de ontwikkeling en toepassing van 
die vormen van energie die permanent beschikbaar zijn, zoals in 
sommige landen misschien zon en in ons land meer de wind, om 
enkele voorbeelden te noemen. 

De paragraaf over de middellange en lange termijn is teleur-
steilend. Daarin wordt nog gevraagd door het kabinet of de be-
perking van de olie-aanvoer structureel is. Over de beperking 
van het verbruik wordt alleen de vraag gesteld welke middelen 
en mogelijkheden er zijn. Het Europees Parlement was dezer da-
gen al veel verder. Ik verwijs naar ,,Het Vaderland" van 14 de-
cember. 

Ik wil enkele opmerkingen maken over de langere termijn. Ik 
wijs op de isolatie van gebouwen, waarop het kabinet ook wijst. 
Die kan ook van groot belang zijn in het bedrijfsleven. 

Ik wijs op bedrijven die veel energie verbruiken. Dat is aan-
vaardbaar als de toegevoegde waarde hoog is, maar bij een lage 
toegevoegde waarde is expansie naar mijn indruk een dubieuze 
zaak. De economische waarde ligt natuurlijk hoger dan de huidi-
ge marktwaarde, die wordt gedrukt door de rantsoenering. 

Ik wil de Minister van Verkeer en Waterstaat wijzen op de 
snelheidslimiet van honderd kilometer per uur. Laten wij die ge-
woon bij wet invoeren. Dat is goed voor de energie en dat is goed 
voorde veiligheid. 

Wat het goederenvervoer betreft, kan Nederland slechts een 
terughoudend beleid voeren, gelet op de aard van die bedrijfstak, 
de afstanden in ons land en onze internationale rol. Toch meen ik 
dat een voorzichtige bevordering van die vormen van vervoer 
die weinig energie verbruiken - binnenvaart; rail - goed is ten op-
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zichte van vervoer langs de weg of door de lucht, met name voor 
massagoed over langere afstand en voor zwaar transport. 

De meeste aandacht in de publieke opinie krijgt op het ogen-
blik natuurlijk het personenverkeer. Daar moeten wij vooral 
streven naar een beperking van verplaatsingsbehoefte, door het 
scheppen van harmonie, evenwicht tussen wonen en de dagelijk-
se behoeften, zoals werken, winkelen en recreatie. De giganti-
sche mobiliteit die wij de laatste jaren waarnemen, over het 
Noordzeekanaal, over de Brienenoordbrug, door de Maastun-
nel, enz. is grotendeels veroorzaakt doordat de oude steden hun 
werkgelegenheid op een grote omvang hebben willen handha-
ven, ook toen hun beroepsbevolking zich verspreidde naarnieu-
we woonoorden. 

Essentieel is een beter evenwicht tussen wonen en werken, 
dus meer ruimte voor wonen in de steden. Vandaar de motie die 
mevrouw Van Veenendaal vorige week heeft ingediend. Voorts 
dient er meer werkgelegenheid in de slaapsteden te komen. Er 
dienen recreatiegebieden te worden geschapen vlak bij de grote 
steden: Midden-Delfland, Spaarnwoude, taken die aldoor zijn 
verwaarloosd. Die zaken vragen tijd en juist daarom moeten zij 
nu snel worden aangepakt. 

De verplaatsingsbehoefte die blijft, moet uit een oogpunt van 
milieu en energie zo goed mogelijk worden bevredigd. Op korte 
afstand, bij redelijk weer, is er natuurlijk de fiets. Ik mis in de 
nota's een aanwijzing dat de gemeenten met spoed zullen komen 
tot veiliger fietsroutes voor kinderen en voor volwassenen. 

Het openbaar vervoer is een goed middel, maar alleen bij vol-
doende aanbod van passagiers. Maar daar móet de overheid zor-
gen voor goed en modern openbaar vervoer, voor vrije banen. 

Dit is al gezegd in de tweede nota over de ruimtelijke ordening 
in Nederland van 1966: Schep nieuwe railverbindingen, bevorder 
dat ze gebruikt worden - o.m. door actief parkeerbeleid. Maar 
de kabinetten die volgden hebben het openbaar vervoer verwaar-
loosd. Zij dachten: why should we do anything for the future, 
they have never done anything for us. Het regeerakkoord-Steen-
kamp van 1971 gaf een nieuwe impuls, kort daarna werd aan de 
eerste nieuwe N.S.-lijn begonnen: Zoetermeer-Den Haag. Maar 
in juli 1972 begon weer een kille wind voor het openbaar ver-
voer. Het kabinet-Den Uyl kondigde de Schiphollijn aan. Even 
leek een nieuwe tijd aan te breken. Toen kwam september 1973 
een kille Troonrede die zweeg, een miljoenennota die zelfs jank-
te over de tekorten bij het openbaar vervoer, géén parkeerbeleid. 
Over de urgent nodige nieuwe raillijnen naar Purmerend, naar 
Nieuwegein, naar Almere werden alleen maar studies aangekon-
digd! Het falen van dit kabinet werd compleet door de opdracht 
aan de commissie-Reinoud om de bijdrage aan de spoorwegen 
„zoveel mogelijk te beperken". De opdracht van de commissie-
Reinoud was fout, gezien het feit dat het openbaar vervoer juist 
een snel toenemende rol moet vervullen voor de leefbaarheid 
van onze steden en het behoud van de recreatie-gebieden. Het 
handhaven van de opdracht na het besluit van de Arabieren tot 
beperking van de olieaanvoer was een blunder. Is het kabinet 
thans bereid om over de punten genoemd op blz. 56 en 57 waar 
mogelijk snel tot een standpunt te komen, opdat ook gemeenten 
en provincies weten waaraan zij toe zijn? Wat gebeurt er met de 
N.S.-tarieven? 

Waarom heeft het kabinet, toen de premier begin november 
vroeg om minder auto's te gebruiken in het woon-werk-verkeer. 
toch de parkeerterreinen in binnensteden en bij departementen 
open gehouden? 

Waarom zweeg de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn 
circulaire aan de gemeenten over het belangrijkste instrument in-
zake beperking autogebruik in woon-werk-verkeer, nl. parkeer-
beleid? Voorrang voor openbaar vervoer, ook betere samenwer-
king tussen streek- en stadsvervoer en misschien met de K.LM-
diensten is essentieel. Ik verwijs naar de brief van de Consumen-
tenbond van 12 december jl. Voorrang voor de taxi, die in de ste-
den in toenemende mate de plaats moet kunnen innemen van ur-
gent gebruik van particuliere auto's. Ook dienstauto's van de 
overheid kunnen veelal beter vervangen worden door - waar no-
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dig - een beroep te doen op een taxi. Telecommunicatie is - in 
zekere mate - een alternatief voor verplaatsing van personen. 
Op autovrije zondagen wordt 15 pet. meer gebeld, interlokaal. Er 
is al jaren grote vraag naar telefoon, door bejaarden, bedrijven, 
gezinnen. De schatkist verdient er goed aan. het zijn rendabele 
investeringen. Maar wat doet het kabinet-Den Uyl? Het snoeit 
drastisch in het meerjarenplan van de PTT, zodat de wachtlijst 
voor telefoon fors oploopt: een dwaas beleid, een anti-milieube-
leid. 

Het openbaar vervoer gaat in de komende maanden een 
krachtproef tegemoet, na jaren van uitholling. Maar het perso-
neel van spoor, streekbussen en stedelijke ondernemingen is vol 
goede moed en zal ongetwijfeld een knappe prestatie leveren. 

De financiële klap die Nederland en andere industriële landen 
ontvangen is groot. Dit blijkt uit de . .Kerngegevens", /o stijgt 
ons invoerpeil - nog ondanks de revaluatie! - naar schatting in 
1974 met 15 pet. en ons uitvoerprijspeil . .slechts" met 7 pet. De 
verarming blijkt daaruit dat bij vrijwel gelijke consumptie per 
hoofd de som van betalingbalans en voorraad vorming met ca. 8 
mld. verslechtert. Het kabinet meent dat deze omslag zich niet 
zal handhaven. Dat zij zo, maar er zal een forse verslechtering 
blijven. Daarom zijn ook bij de overheid blijvende versoberingen 
nodig, geen ,,blokkeringen". ,,Blokkeringen" betreffen vermoe-
delijk één soort uitgaven, nl. investeringen. Deze besnoeiing is 
eenzijdig: 

a) Treft uitgaven welke niet door basiswetten zijn beschermd. 
b) Treft uitgaven die alleen worden uitgesteld, bij voorbeeld 

een rijksgebouw. Dat is geen blijvende bezuiniging. 
c) Treft functies waar juist de laatste drie jaar fors is ge-

snoeid. terwijl overdrachtuitgaven, ontwikkelingshulp e.d. bui-
ten beschouwing zijn gebleven. 

d) Treft sterk de toeleverende bedrijfstakken bouw en metaal, 
terwijl besnoeiing op meer consumptieve uitgaven en op over-
drachtsuitgaven een breed vlak van de consumptie licht treft en 
géén bedrijfstak ontwricht. 

Terugkerend naar de korte-termijn wil ik een enkele opmer-
king over de distributie maken. Terecht werkt het kabinet met 
distributie, anders zouden forse prijsstijgingen optreden, terwijl 
de verdeling van olie over de bedrijfstakken minder gunstig zou 
zijn voor produktie en werkgelegenheid. 

Op lange termijn zal de economische waarde van olie weer 
meer in marktwaarde en minder in distributie tot uitdrukking 
moeten komen. Kort geleden heeft de heer Terlouw vragen 
gesteld over redelijke maatstaven voor distributie van energie in 
alle vormen. 

Ik wil deze vraag wat benzine betreft stellen. Het kabinet 
heeft gekozen voor toewijzing per auto. Is ook overwogen, toe te 
wijzen per Nederlander? Het kabinet had eens als doelstelling 
spreiding van bezit. Nu wordt echter benzine gespreid naar rato 
van het bezit, dat iemand heeft. Heeft een gezin bij voorbeeld 
twee auto's en een boot. dan krijgt het meer benzine dan een ge-
zin met één auto. Als een arbeider collega's, die geen auto bezit-
ten meeneemt, krijgt hij niet meer benzine dan wanneer hij alleen 
rijdt. Wij zien kille advertenties voor auto-pools. maar de/c zijn 
beperkt tot pooling van automobilisten. 

Mijnheer de Voorzitter! Zaterdagavond hebben de heren in 
Farce Majeure een oproep voor gezamenlijk autogebruik ge-
daan. Zij zochten alleen dames met auto's (een minnespel). De 
vele alleenstaanden zonder auto blijven in de kou. Maar de he-
hoefte aan mobiliteit is algemeen. De/e bestaat ook voor gehan-
dicapten en voor bejaarden. Uit tal van brieven van bejaarden 
blijkt, dat zij verwachten, dal zij minder bezoek van hun familie 
zullen krijgen en minder tochtjes zullen kunnen maken, omdat 
zij buiten de distributie vallen. Indien het kabinet per ingezetene 
/ou toewijzen, zou meer sociaal contact ontstaan tussen autobe-
zitters en vervoersarme groepen. Zo'n systeem zou leiden tot 
een ruimere toewij/ing aan de auto's, die intensief worden ge-
bruikt. Dit bevordert dus een goed energieverbruik en een stimu-
lans tot de aanschaf van tweede auto's /ou dan vervallen. Van-
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daar dal ik de vraag stel, of het kabinet andere stelsels van toe 
wijzing heeft overwogen en wat de argumenten zijn geweest. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom ten slotte aan het hoofdthema, 
nl. de Machtigingswet. Deze heeft weinig met de energiecrisis te 
maken, maar alles met het afremmen van de inflatie in Neder-
land. He inflatie is vijf jaar geleden begonnen met overspanning 
en een loon-prijsspiraal. Toen de overspanning 2,5 jaar geleden 
werd gestopt, ging de spiraal zelfstandig door Onze fractie heeft 
gesteld dat de kosten inflatie moest worden beëindigd, ter wille 
van de sociale rechtvaardigheid en ter wille van de werkgelegen-
heid. Wij vinden het overleg met het bedrijfsleven bijzonder 
belangrijk. Desnoods moet een kabinet echter ingrijpen in alle 
prijzen, tarieven, uurlonen en dergelijke. Deze kabinetten met 
..een constante spil" hebben dit niet gewild; zij hebben ver-
trouwd op centrale akkoorden. De centrale akkoorden zouden 
de inflatie stoppen, de werkgelegenheid dienen en sociale rust 
brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! De centrale akkoorden hebben de in-
flatie niet gestopt. De werkloosheid werd hoog door het stijgen-
de kostenpeil. Wij kregen de grootste stakingen van de laatste 20 
jaar. Het beleid in deze sector heeft gefaald. 

Nu krijgen wij de inflatie vanuit het buitenland. Wij hebben dit 
vaker beleefd. Daarom is Nederland daarop ook enigszins inge-
steld. Kloos - vroeger was dit de naam van een beroemd schrij-
ver. maar nu van een bekend omroeper - heeft in 1969 gezegd, 
dat er geen democratische regering is. die zoveel bevoegdheden 
heeft als die van Nederland. Ik noem de Prijzenwet, de Huur-
wet, de Wet op de loonvorming en de Pachtwet. Sinds de bevrij-
ding is dat ons stelsel. Er zijn wetten voor alle hoofdsoorten van 
inkomens. Deze wetten zijn ook gehanteerd in samenhang, nl. in 
vroegere crisisperioden. Ik denk aan de Koreacrisis en de Suez-
crisis. Dit kabinet wil echtereen nieuwe wet, nl. de Machtigings-
wet. Ik vraag mij af, waarom. 

De memorie van antwoord zegt dat het dan mogelijk wordt, 
bepaalde arbeidsvoorwaarden dwingend voor te schrijven. Is dat 
nodig? Is het bedrijfsleven niet bereid per I januari hetzelfde te 
bieden als wat de Regering wil? Anders kan men toch komen met 
een kleine wijziging op de Wet op de loonvorming? Het kabinet 
zegt vervolgens dat dan de dividenden kunnen worden aange-
pakt. Maar dat is toch dubbel op; er is toch reeds een prijsbeleid, 
dat invloed op de winsten van bedrijven heeft. Ten slotte zegt 
het kabinet: Het huurpeil is in de hand te houden. Maar dan kan 
men toch bestaande wetten wijzigen? Neen. het werkelijke mo-
tief is psychologisch. Het kabinet formuleert dit aldus: 

..Door in één ontwerp van Machtigingswet alle bevoegd-
heden, welke de primaire inkomenssfeer betreffen, bijeen 
te brengen wordt de samenhang in het beleid tot uitdrukking 
gebracht.". 

Maar voor samenhang is toch niet samenballing in een wet no-
dig? Er is toch ook samenhang tussen de begrotingen, die in ver-
schillende wetsontwerpen staan? Uit de miljoenennota bij voor-
beeld blijkt de samenhang daartussen. Er zijn tal van belasting-
wetten, maar daartussen bestaat wel degelijk een samenhang. 

Het kabinet doet nu een voorstel, dat dwars ingaat tegen het 
stelsel van wetten, dat Nederland kent. 

Het is beter bestaande wetten, waar nodig, aan te vullen. Die 
hebhen een zorgvuldige parlementaire behandeling ondergaan en 
er bestaat jurisprudentie over. Het kabinet wilde in mei spreiding 
van macht, maar nu komt het met een volledige concentratie van 
macht. In de beide memories ontbreekt een behoorlijke uiteen-
zetting van de situatie en van wat het kabinet wil doen. Het cen-
trale probleem is de stijging van invoerprijzen. Die werkt door in 
de importprijzen zelf in Nederland, maar daarnaast kan die door-
werken via de indexatie. Over het te voeren beleid inzake in-
dexatie wordt gezwegen. Het is in feite een korte-termijnbeleid. 
Wij gaan wel akkoord met een rustpauze op zich zelf. De heer S. 
Keuning heeft dat enkele maanden geleden hij de behandeling 
van de begroting van Sociale Zaken bepleit. Wij missen echter 
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een verdere uiteenzetting over het te voeren beleid en over het-
geen men bij voorbeeld met die indexatie wil. 

Ik kom nu tot de concrete loonkwestie, waarover zoveel puhli-
katies verschijnen. Wij begrijpen, dat naast de nacalculatie men 
dus komt met f 15 per maand op I januari. Waarop is dat bedrag 
gebaseerd? Klopt dat wel met het streven, de minimum-loon-
trekkers gelijk te houden? 

De juridische uiteenzetting van het kabinet waarom het deze 
bevoegdheden nodig heeft, is onduidelijk. Ik denk aan een be-
schouwing op het terrein van de Minister van Binnenlandse Za-
ken over de gemeentelijke salarissen. Is er ooit in de praktijk ge-
bleken de laatste tien jaar, dat de bestaande bevoegdheden on-
voldoende zijn? Wat andere additioneel te beheersen inkomens 
betreft, heeft de Kamer gevraagd om welke bedragen het gaat in 
het nationale inkomen en of dat soort inkomens uit de pas zijn 
gelopen. Daarop is geen antwoord gegeven. 

Wat de dividenden betreft, merkte ik al op. dat prijsbeheersing 
de winst van bedrijven beperkt. Er zijn bedrijven in de vorm van 
vennootschappen en er zijn andere bedrijven. Wat is de zin er-
van om bij de bedrijven in de vorm van vennootschappen de uit-
keringen te begrenzen? Dividenden zijn geen kosten. Er is geen 
consument, die voordeel heeft van een laag dividendpeil; het is 
alleen een verschuiving tussen reservering en uitkering. Hoe is 
de verdeling van dividendontvangsten over leeftijdsgroepen? Ze 
komen waarschijnlijk vooral bij de wat oudere groepen. Waarom 
wil het kabinet het peil in 1974 lager stellen dan in 1973. zodat de-
gene, die aandelen heeft voor zijn oudedagsvoorziening achter-
uit gaat in contant inkomen, terwijl mensen zoals wij, met over-
heidspensioenen er elk jaar op vooruitgaan? Voor kleine aan-
deelhouders is het voorstel van het kabinet een nadeel. Naar 
mijn indruk stellen aandeelhouders met een groot belang in een 
vennootschap vaak een laag dividend en een hogere intrinsieke 
waarde op prijs. De Vice-Minister-President ontkent dat op blz. 
66 van de oorspronkelijke memorie van antwoord. Hij zegt daar: 

..Indien dit het geval zou zijn, zouden bij vele onderne-
mingen lagere dividenden dan de thans gebruikelijke mogen 
worden verwacht.". 

Wil het kabinet dan eens een aantal, bij voorbeeld twee dozijn, 
vennootschappen noemen, waar groot-aandeelhouders (aanmer-
kelijk-belangenposities) aanwezig zijn en waar volgens het kabi-
net de dividenden hoog zijn in verhouding tot de reserveringen? 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de huren betreft, is de Regering 
bevreesd voor een buitensporige huurontwikkeling op dat deel 
van de markt, waar een vrije prijsvorming geldt. Ik meen, dat 
eerder een gedeprimeerde sfeer - niet zozeer bij de bewindslie-
den na al hun vermoeiende vergaderingen - op dat deel van de 
huurmarkt is te verwachten door de algemene economische ach-
teruitgang. Het kabinet wekt hier de indruk met een kanon te 
schieten op een mus die al dood is. Het kabinet zegt verder nog. 
dat de maatregelen inzake de huren natuurlijk wèl betekenen dat 
gevestigde verwachtingen worden aangetast, maar dat dat een 
logische consequentie is van het ontwerp en dat dat voor alle 
maatregelen geldt. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij andere maatregelen gaat het toch 
om de extra-inflatie in 1974, om dat nieuwe probleem en niet om 
het logenstraffen van de verwachtingen die bestaan. Bij de huur-
rondes gaat het om een oude zaak, waar wel bestaande verwach-
tingen worden aangetast. 

De bezwaren van DS'70 betreffen niet in de eerste plaats het 
voorgestane beleid zelf, maar de zwakke argumentatie. Wij krij-
gen de indruk dat het het kabinet meer gaat om de beheersing 
zelf. zonder bezinning op doel en nut. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij troffen wel een stuk van bezin-
ning aan op het punt van het stakingsrecht. In ..Keerpunt '72" 
staat: ..Het stakingsrecht is een onvervreemdbaar recht. Een 
nieuwe wet waarborgt dit recht, ook voor ambtenaren". In juni 
zei de Minister van Binnenlandse Zaken in het dagblad , ,Trouw" 
dat hij wil. dat niet alleen het strafrechtelijk verbod voor ambte-
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naren vervalt, maar dat ook disciplinaire maatregelen vervallen. 
zodat ambtenaren promotie kunnen blijven maken als zij staken. 

Op blz. 42 van de memorie van antwoord zegt het kabinet: 
,,Dat betekent geenszins dat ambtenaren altijd en onder alle om-
standigheden zouden kunnen staken". Wat het bedrijfsleven be-
treft, zegt de Regering: ,.dat een stakinggericht tegen de regelen 
van deze wet in strijd met de wet is en dus onrechtmatig is". 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zie dit als een tweede keerpunt, of-
wel als het nemen van een draai. 

De fractie van DS'70 onderschrijft in hoofdlijnen het energie-
beleid en het betalingsbalansbeleid van het kabinet op korte ter-
mijn. Wij hebben de indruk, dat het kabinet de problemen op lan-
gere termijn onderschat. 

Wat de prijsstijgingen op de wereldmarkt betreft, is het inder-
daad noodzakelijk, de binnenlandse inflatie af te remmen. Daar-
voorzijn al veel bevoegdheden. 

De twee memories geven geen antwoord op tal van vragen. 
Over de indexatie ontbreekt elke analyse. Wij steunen het stop-
pen van de inflatie, wij menen ook dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dienen te dragen, maar voor deze vage en brede 
machtiging is geen argumentatie geleverd. Deze wet is in strijd 
met het Nederlandse stelsel van afzonderlijke wetten - zoals wij 
die kennen op het terrein van de belastingen - voor inkomens, 
zoals prijzen, huren, pachten en lonen. 

Het is politieke schuimklopperij, die thans in een nota van wij-
zigingen wordt weggewerkt achter parlementaire schmink. Het 
is beter, waar nodig bestaande wetten aan te vullen. Ik wil u 
daarom, mijnheer de Voorzitter, hierbij een motie overhandigen. 

De Voorzitter: Door de leden Drees en Berger wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de Machtigingswet; 
overwegende, dat het noodzakelijk is dat de Regering over 

voldoende bevoegdheden beschikt om de doorwerking van de 
forse prijsstijging op de wereldmarkt in binnenlandse inkomens 
en prijzen te beheersen en te beperken en om de gevolgen van 
de beperking van de olie-aanvoer voor de werkgelegenheid te 
mitigeren; 

voorts overwegende, dat verschillende wetten, zoals de Wet 
op de Loonvorming, de Prijzenwet, de Huurwet en de Pacht-
wet, en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen al vele 
bepalingen op dit terrein bevatten; 

van mening, dat het de voorkeur verdient om bestaande wet-
ten te gebruiken en waar nodig aan te vullen boven het schep-
pen van een nieuwe vage en brede Machtigingswet; 

verzoekt de Regering het wetsontwerp Machtigingswet in te 
trekken en - waar de Regering dit noodzakelijk acht - wijzi-
gingen en aanvullingen op bestaande wetten voor te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag.". 
Ik vraag mij af, of deze motie een juiste manier is om de 

zaak die het lid Drees beoogt nu aan de orde te stellen. Wan-
neer hij zijn doel wil bereiken, kan hij dit doen bij de stern-
mingen. Ik heb er nog geen definitieve mening over, maar het 
lijkt mij toe dat een motie niet een juiste wijze van aan de orde 
stellen van zijn bedoeling is. 

De heer Drees (DS'70): Ik meende dat het nuttig was van 
het begin af aan de constructieve houding van onze fractie 
tegenover de bevoegdheden als zodanig te laten blijken. Wij 
willen erop wijzen dat er andere, staatsrechtelijk veel betere, 
alternatieven zijn. Ik meen dat het indienen van deze motie 
ten behoeve van de discussie nuttig kan zijn. Men moet het 
probleem niet zien als het al of niet aanvaarden van deze 
machtigingswet, maar men kan op deze wijze inzien dat er een 
veel logischer alternatief is. 
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De Voorzitter: Toch zal ik mij er graag nog even op be-
raden, voor en aleer deze motie bij deze algemene beraad-
slaging te betrekken. Ik zal op korte termijn mijn mening ge-
ven. Mijn eerste indruk is echter dat een behandeling nu het 
niet op juiste wijze hanteren van een motie betekent. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Neder-
land is met de neus op de feiten gedrukt, met een schok. Die fei-
ten zijn: energietekort, stagnatie in economische groei, terug!o-
pende werkgelegenheid, twijfel bij velen over bestaanszeker-
heid. Ook als men niet direct behoeft te vrezen vooreigen werk-
gelegenheid, is er vaak een vage onrust. Wat hangt ons boven het 
hoofd? Wat kan er allemaal gebeuren? De zwakte van onze sy-
stemen van voorzieningen is weer overduidelijk aangetoond. Wij 
zijn in wereldverband zeer van elkaar afhankelijk geworden. 
Maar wereldsystemen ontbreken nog om dit ook optimaal te 
doen functioneren. Onderlinge samenhang zou een versterking 
van het mondiale geheel kunnen en moeten zijn. maar onze we-
derzijdse afhankelijkheid blijkt nu nog een fundamentele zwakte 
te kunnen zijn. De energiecrisis is geen zegen. Ik zeg dit de heer 
Mansholt niet na. Er zitten positieve elementen in het toegen o-
men besef van onze afhankelijkheid en in onze beperkte moge-
lijkheden. Op langere termijn vraagt de situatie een energiebeleid 
van formaat op internationale basis. 

Op korte termijn vraagt de Regering vérgaande bevoegdheden 
om aan de gevolgen van de oliecrisis het hoofd te bieden. De ge-
vraagde bevoegdheden gaan ver. Zeker, wij hebben een Wet op 
de Loonvorming, een Huurwet, een Pachtwet en een Prijzenwet, 
maar die instrumenten reiken niet ver genoeg, zegt de Regering. 
Dat lijkt mij juist. Ook de bestaande bevoegdheden reiken al ver. 
Dat blijkt als zij moeten worden toegepast. Het is niet zo gemak-
kei ijk om tot toepassing van de Loonwet te komen en van de 
Prijzenwet al evenmin. Nog veel minder gemakkelijk is het om 
bij toepassing de juiste uitwerking te vinden. Zorgvuldige en bil-
lijke verdeling van lasten is in ons ingewikkelde maatschappelijk 
systeem verre van eenvoudig. De discussie daarover zal dan ook 
gaande blijven. Het is goed om de vinger aan de pols te houden 
wie de zwakke groepen zijn en het hardst onze zorg nodig heb-
ben. Als de Regering nieuwe verreikende bevoegdheden vraagt. 
zoals de mogelijkheid om in privéverhoudingen in te grijpen, in-
komensontwikkelingen bindend op te leggen en de huurprijzen 
volledig te reguleren, dan moet het parlement kritisch zijn. 

De machtsverdeling tussen Regeringen parlement.de machts-
positie van de Regering ten opzichte van mensen en groepen in 
onze samenleving, moet zorgvuldig worden afgewogen. Dat zal, 
denk ik. geen punt van discussie zijn tussen het kabinet en de 
Kamer nu spreiding van macht een van de hoofddoelen van het 
regeringsprogram vormt. Wij onderschrijven de noodzaak van 
bijzondere bevoegdheden om slagvaardig en adequaat de gevol-
gen van de dreigende ernstige verstoring van de economie zoveel 
mogelijk op te vangen en daarmede de verstoring zoveel moge-
lijk te beperken, maar ook niet méér dan dat. Bijzondere be-
voegdheden hebben te maken met bijzondere situaties. Zij die-
nen daartoe beperkt te blijven. Daarover is twijfel in het land. 
Men kan dat in vele reacties horen. Daarom moet daarover ook 
in het parlement gesproken worden. Dit kabinet is een bijzon-
der kabinet. Ik wil het niet allemaal ophalen, maar het is nu een-
maal niet normaal tot stand gekomen. Het heeft een eigensoorii-
ge relatie met het parlement. Deze halfparlementaire en half-ex-
trapartementaire relatie hebben de progressieve drie gewild. Zij 
wilden een bijzondere positie in het kabinet. In de getalsverhou-
dingen is dit gelukt. Dat veroorzaakt nu onrust bij velen. Wat 
gaat het kabinet met deze bevoegdheid doen? Zal het er geen 
misbruik van maken? 

De heer DeGaaij Fortman (P.P.R.): U weet toch. dat de fractie 
van de P.P.R. haar verhouding tot het kabinet net zo ziet als uw 
fractie? 

De heer Andriessen (K.V.P.): Ik heb toch ook niet gezegd, wié 

TWEEDE KAMER 

http://parlement.de


1670 34ste vergadering" 18 december '73 Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid enz. 

Andriessen e.a. 

een extra-parlementaire relatie met het kabinet hebben? Ik heb 
gezegd, dat er een half-parlementaire en een half-extraparlemen-
taire relatie is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind deze onrust begrijpelijk, al is 
zij mijns inziens onvoldoende gemotiveerd. Er is immers de in-
druk gegroeid, dat de bijzondere bevoegdheden ook /ouden wor-
den gebruikt voor rechtstreekse inkomenspolitieke doeleinden, 
zoals nivellering. De Regering beoogt dit niet. Het ligt voor de 
hand, dat de lage inkomens worden ontzien. Dit betekent, dat de 
hogere wat minder krijgen. Hen billijke verdeling van lasten 
brengt dit mee. 

Inkomenspolitiek als zodanig draagt echtereen structureel ka-
rakter. Dit is daarom bij een tijdelijke machtiging per definitie 
niet aan de orde. Een duidelijke bevestiging van deze gedachte, 
die ook in de schriftelijke stukken is uitgesproken, zou ik in dit 
debat op prijs stellen, opdat de onrust wordt weggenomen. 

De onrust is ook in de hand gewerkt door de positie, die de Re-
gering het parlement aanvankelijk had toegedacht. Hiertegen 
hebben ongeveer alle fracties die aan het voorlopig verslag heb-
ben meegewerkt terecht bezwaar gemaakt. De Regering is de 
Kamer inmiddels een eindweegs tegemoet gekomen: bekrachti-
ging bij wet van sommige onderdelen, voorafgaande raadpleging 
bij andere. Wij zijn hiermee nog niet volledig voldaan. Mijn col-
lega Peijnenburg zal nog enkele nadere wensen die wij hebben 
kenbaar maken, maar het lijkt mogelijk, een bevredigende rege-
ling van parlementaire zeggenschap en controle te treffen. Het 
zou echter de voorkeur hebben verdiend, als de Regering van 
meet af aan in haar beleidsvoornemens een gepaste plaats voor 
het parlement had ingeruimd. Het ontbreken hiervan heeft de 
onrust in het land vergroot. Ik hoop dat de uitslag van dit debat 
ook op dit punt het vertrouwen zal kunnen herstellen. 

Ik heb erop gewezen, dat het kabinet een bijzonder kabinet is. 
Dit is op zich zelf geen reden om het deze bijzondere bevoegdhe-
den niet toe te vertrouwen. Nederland staat voor een moeilijke 
situatie, die nieuwe bevoegdheden rechtvaardigt. Van de Rege-
ring mag en moet een aangepast beleid worden gevraagd. Dit be-
leid is thans in discussie. Als deze discussie tot een evenwichtig 
eindresultaat leidt, waarin brede lagen van het volk zich kunnen 
vinden, zal het juist zijn, deze bijzondere bevoegdheden onder 
effectieve parlementaire controle aan de Regering toe te vertrou-
wen. 

De Voorzitter: Ik stel mij voor, de motie van het lid Drees 
te laten vermenigvuldigen en ronddelen, opdat de Kamer zich 
er een oordeel over kan vellen of de beraadslaging moet wor-
den voortgezet en de wetsontwerpen moeten worden behan-
deld alvorens over de motie te beslissen. Mijn aanvankelijke 
mening is, dat het een onjuiste motie is en dat ze niet zou 
moeten worden behandeld bij de wetsontwerpen, die nu aan 
de orde zijn. Om daarover echter een goed oordeel te kunnen 
vellen, zal men eerst van de motie kennis willen nemen. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Alvo-
rens in te gaan op de onderscheiden beleidsmaatregelen, zoals 
deze in het door de Regering voorgestelde pakket naar voren ko-
men en zoals ze geënt zijn op de gevraagde bevoegdheden, zou 
ik eerst willen stilstaan bij de algemene economische situatie. 
Het gaat daarbij zowel om een evaluatie van de doeltreffendheid 
van de voorgestelde beleidsmaatregelen als om de vraag of de 
beleidsvoornemens en de daarvoor gevraagde bevoegdheden 
door de omstandigheden worden gewettigd. 

Wij werden reeds geconfronteerd met het vraagstuk van infla-
tie, welke zich de laatste tijd, gecombineerd met een toegenomen 
werkloosheid, voordeed. Bij de algemene politieke en financiële 
beschouwingen is naar aanleiding van de begroting daarover 
reeds uitvoerig gediscussieerd. Het beeld was toen, dat bij een 
afname van de overbesteding met name in de overheidssector en 
in de sfeer van de investeringen, het vraagstuk van kosteninflatie 
en bestrijding van werkloosheid voorrang moest hebben. De op-
vatting van het kabinet was toen. dat door verbetering van een 
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aantal collectieve voorzieningen het klimaat geschapen zou kun-
nen worden om de kosteninflatie te bestrijden, hetgeen ten goede 
zou kunnen komen aan de concurrentiepositie, terwijl anderzijds 
enige verruiming van de overheidsuitgaven bij zou dragen tot een 
toename van binnenlandse bestedingen, welke aan de werkgele-
genheid ten goede zouden komen. 

Van dat pakket vormde ook een onderdeel een specifiek op de 
werkgelegenheid gericht programma. Als instrument is daarbij 
tevens gehanteerd een revaluatie van de gulden, welke ook zou 
kunnen bijdragen tot vermindering van het inflatietempo, voor 
zover beïnvloed door ontwikkelingen van buitenaf. Duidelijk 
was, dat met een dergelijk beleid risico's werden genomen. De 
extra vergroting van het begrotingstekort was aan stringente 
voorwaarden gebonden. De belangrijkste was het terugdrukken 
van het tempo, waarin lonen en prijzen stegen. Daarnaast was er 
het uitgangspunt van een ruim overschot op de betalingsbalans. 
Door de recente ontwikkelingen is dit beeld drastisch gewijzigd. 

Het betalingsbalanssaldo loopt snel terug. Het invoerprijspeil 
toont een zeer snelle stijging, welke verre uitgaat boven de her-
waardering van de gulden. In het internationale verkeer is die 
gulden bovendien sterk onder druk komen te staan en bij een 
naar verwachting afnemende groei van de wereldhandel neemt 
de bestedingsruimte snel af. 

Van wellicht nog groter betekenis voor de bestedingsruimte is 
de energiecrisis. Deze immers leidt tot fysieke beperkingen langs 
de aanbodzijde. Indien bestedingen niet worden afgestemd op de 
nu stagnerende groei van de produktie, is het risico groot, dat 
een overmaat van bestedingen leidt tot een felle toename van de 
inflatie. In dat licht bezien vraagt ook het vraagstuk van de struc-
turele begrotingsruimte om herbezinning. 

Naar veler oordeel zijn de oorzaken, die tot de huidige moeilij-
ke omstandigheden hebben bijgedragen, niet slechts van voorbij-
gaande aard. De acute olieschaarste immers heeft het licht ge-
worpen op de energieproblematiek, welke het beeld de komende 
jaren zal blijven beheersen. Reeds bij eerdere discussies in deze 
Kamer is onderkend, dat het hoge groeitempo van de zestiger ja-
ren voorbij is en dat wij voor de komende jaren op een lagere 
groei zullen moeten rekenen. Sommigen zullen dat verheugend 
vinden; anderen zullen willen bepleiten, dat wij ten koste van al-
les het groeitempo moeten herstellen. Beide opvattingen lijken 
mij onjuist. 

Uit de vooruitzichten voor het komende jaar, zoals zij thans in 
de door de Regering toegezonden nota's zijn uiteengezet, blijkt 
wel, voor welke enorme problemen wij worden gesteld, indien 
de produktie stagneert. Anderzijds meen ik, dat wij niet ten kos-
te van alles moeten trachten het hoge groeitempo te herstellen. 
De thans noodzakelijke heroriëntatie zal met grote zorgvuldig-
heid dienen te geschieden ten aanzien van schaarstefactoren zo-
als ook het milieu. 

Inmiddels is sprake van een zekere ambivalentie inde waarde-
ring van de actuele situatie. Sommigen zeggen, dat de regeringen 
te laat de moeilijkheden onderkennen; anderen daartegen, dat 
door een al te opgeschroefd beeld van de moeilijkheden beslui-
ten worden genomen, die verder ingrijpen dan de omstandighe-
den rechtvaardigen. Waar is zeker, dat wij ook in het verleden 
verschillende malen door moeilijke perioden zijn heengekomen. 
Ik denk aan de Korea-crisis, de Suez-crisis, die beide toch wel 
invloed gehad hebben op het wereldhandelsverloop. Daaruit zijn 
weliswaar verstoringen voortgevloeid, maar deze konden alle 
toch binnen redelijke tijd opgevangen worden. In ieder geval is 
het zeker moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van de werkelij-
ke omvang van de problemen. 

Wat zal met name straks het werkelijk olietekort blijken te 
zijn? Dat gegeven is toch van grote betekenis, gezien de sterke 
relatie tussen olietoevoer en omvang van produktie. In dit licht 
gezien vormen voorzichtigheid en behoedzaamheid een grotere 
deugd dan roekeloosheid. Naar wij vernemen, is toch reeds ge-
bleken bij de recente topconferentie, dat Nederland niet eens tot 
de somberste in Europa behoort. Bovendien heeft de op ons 
land gerichte olieboycot ons land in een bijzondere positie ge-
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plaatst, hetgeen wellicht mede aanleiding is geweest voor de te-
gen ons land gerichte speculatie. Het is in dit verband van belang 
dat het zicht op een Europees energiebeleid, dat nu meer nodig is 
geworden, niet verloren is gegaan. Niet alleen fysieke nood/aak, 
maar ook herstel van het internationaal vertrouwen geeft aanlei-
ding tot een krachtig en duidelijk beleid. Het hoge tempo waarin 
dit kabinet de moeilijkheden heeft geëvalueerd en vertaald in be-
leidsvoornemens heeft dan ook onze waardering. Ook voor onze 
internationale positie zal het van betekenis zijn. of wij greep krij-
gen op de ontwikkelingen. Met name gaat het daarbij om de 
vraag, of wij verder gaande inflatie weten te voorkomen, de con-
currentiekracht van ons produktieapparaat weten te behouden 
en kans zien onze bestedingen aan te passen aan de thans be-
perkter beschikbaar komende middelen. 

Dit alles zal slechts mogelijk zijn indien de Regering meer mo-
gelijkheden krijgt om de ontwikkelingen bij te sturen. Vergroting 
van bevoegdheden, voor zover niet reeds opgesloten in de be-
staande wetgeving, heeft dan ook onze instemming, zij het dat 
wij evenzeer rekening moeten houden met het feit, dat een der-
gelijk optreden dat een min of meer centralistisch karakter 
draagt ook weer niet in het buitenland als een te ver gaand diri-
gisme wordt beschouwd, hetgeen het investeringsklimaat verder 
zou doen verslechteren. 

Uit de thans ter beschikking staande gegevens blijkt dat een 
grote inspanning geleverd zal moeten worden om de produktie 
op peil te houden. In het licht van een verwachte omvangrijke 
ruilvoetverslechtering zal voor ons volk als geheel een beste-
dingsbeperking noodzakelijk zijn. De beschikbare middelen ne-
men af. Indien wij onze bestedingen daaraan niet aanpassen, zal 
dat leiden tot een verder gaande inflatie en tot een ongelijke ver-
deling van de lasten. Er zal derhalve inderdaad een beleid moe-
ten worden gevoerd, waarbij de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Het laatste is niet alleen een kwestie van inko-
mensverdeling, het is ook een kwestie van inkomensvorming; 
met andere woorden, van grote zorg voor het in stand houden 
van de werkgelegenheid. Bij de beïnvloeding van de inkomens-
vorming zal aan dat aspect van de werkgelegenheid grote aan-
dacht moeten worden geschonken. 

Wat zijn voor dat werkgelegenheidsbeleid de aangrijpingspun-
ten? In de eerste plaats noem ik het veilig stellen van de concur-
rentiepositie. Dat vraagt beïnvloeding van nominale ontwikke-
lingen. Voorts noem ik het scheppen van een overlevingsklimaat 
van het produktieapparaat. Dat betekent: bewaking van de kos-
tenontwikkeling, een genuanceerd prijsbeleid dat voorkomt dat 
bij een te strak aantrekken van de lijnen de overlevingskansen 
verloren gaan, de mogelijkheid financieel bij te springen in de on-
dernemingen die door omstandigheden in moeilijkheden geraken 
maar die voor onze toekomstige produktiestructuur niet verloren 
mogen gaan en ten slotte ten aanzien van het dividendbeleid een 
genuanceerd optreden dat een redelijke kapitaalvoorziening on-
verlet laat. 

Het derde aangrijpingspunt is gelegen in het arbeidsmarktbe-
leid. Van betekenis hierbij is het voorgenomen samenhangende 
beleid ten aanzien van ontslagvergunningen en short-time-ver-
gunningen, maar van even zo grote betekenis lijkt mij vooral nu 
te voorkomen dat voor beschikbare arbeidsplaatsen onvoldoen-
de mankracht beschikbaar zou komen, waardoor een knelpunt 
zou ontstaan dat in de gegeven omstandigheden minder dan ooit 
wenselijk is. 

Het vierde aangrijpingspunt is het energiebeleid. Het zal er 
daarbij om gaan prioriteiten te stellen waarbij het produktieappa-
raat optimaal kan functioneren. Een aldus geformuleerd beleid 
vraagt inderdaad een ingrijpen op een aantal vitale soeiaal-eco-
nomische data. Van een prijsbeleid is reeds enige tijd sprake. 
Het is duidelijk dat dit beleid zal moeten worden aangepast aan 
de zich thans voordoende omstandigheden. De pogingen om tot 
een centraal akkoord te komen, hadden reeds als oogmerk de 
loonontwikkeling te beïnvloeden. Dat centraal akkoord is uit-
eindelijk niet tot stand gekomen, maar het zou bovendien geënt 
zijn geweest op inmiddels achterhaalde uitgangspunten. 
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Vooral gelet op de huidige onzekerheden lijkt ons een centrale 
voorziening gewenst, die uitgaat van de thans bestaande inzich-
ten. Deze houden in, dat wij voor het komende jaar rekening 
moeten houden met een daling van het reëel beschikbaar inko-
men van 3 pet. In dat licht zal het al een hele hijs zijn om te voor-
komen, dat de trekkers van de laagste inkomens in hun beschei-
den welvaart worden aangetast. Terecht heeft de Regering dan 
ook voor het komende jaar het minimumloon gekozen als schar-
nierpunt voor de inkomensvorming. Verder gaande voorzienin-
gen zouden immers eisen, dat een werkelijk drastische beknot -
ting plaatsvindt van inkomens op hoger niveau, terwijl er dan 
nog geen enkele garantie zou bestaan voor een werkelijk reële 
verbetering van de laagste inkomensgroepen. Eerder nog zou de 
kans bestaan, dat ook de trekkers van de laagste inkomens hun 
welvaart en werkgelegenheid bedreigd zien. 

Het ligt voor de hand. dat onder deze omstandigheden ook an-
dere inkomens dan die. welke uit lonen worden genoten, hierbij 
moeten worden betrokken. Voor een belangrijk deel geschiedt 
dit reeds door het prijsbeleid, maar daarmee is de keten niet ge-
sloten. Wellicht is dit voorde macro-economische ontwikkeling 
niet van zo'n grote betekenis, maar in de bijzondere omstandig-
heden, waarin wij thans verkeren, waarin in vele gevallen zal 
moeten worden gesproken van inkomensachteruitgang, is het 
duidelijk dat het dragen van de lasten ook daadwerkelijk door al-
len moet geschieden. De vraag blijft intussen bestaan, of voor 
een dergelijk beleid de bestaande wetgeving te kort schiet. Er be-
staat immers wetgeving op het gebied van lonen, prijzen, huren 
en pachten. Op een aantal van deze wetten wordt teruggegrepen 
in het thans aan de orde zijnde wetsontwerp. Het beleid, dat het 
kabinet zich heeft voorgenomen, kan niet op alle onderdelen 
worden gevoerd op grond van deze bestaande wetgeving. Even-
zeer is duidelijk dat nu meer dan anders een gecoördineerd be-
leid noodzakelijk is. Ik zal nu op de door mij zojuist gestelde 
vraag niet dieper ingaan, omdat vele sprekers deze vraag nog 
zullen opwerpen, zodat een antwoord of een nadere uiteenzet-
ting ter zake van de Regering mag worden verwacht. 

Uitgaande van de gedachte, dat een bijzondere wetgeving 
thans nodig is, kom ik nu tot de vraag, wat deze bevoegdheden 
thans in ons besluitvormingsproces betekenen. De door de Rege-
ring gevraagde bevoegdheden hebben voornamelijk betrekking 
op het ingrijpen in het maatschappelijk gebeuren, in de privaat-
economische sector. In eerste instantie treden geen verschuivin-
gen van bevoegdheden van parlement naar kabinet op. Het kabi-
net verwerft nu bevoegdheden. De vraag is, of het parlement op 
adequate wijze in deze bevoegdheden deelt, ten einde zijn con-
trole op het regeringsbeleid te kunnen uitoefenen. Het wets-
ontwerp. zoals het was ingediend, rechtvaardigde stellig deze 
vraag. In het voorlopig verslag is dan ook van bijna alle zijden 
hierover gesproken. Wij hadden daarbij gezegd, dat bij wijziging 
van beschikkingen die het gevolg zouden zijn van nieuwe inzich-
ten, de Kamer zeker tevoren in de vorm van een nota zou moe-
ten worden geïnformeerd. 

Wij zijn bij deze behandeling op de hoogte van het beleidsplan 
dat het kabinet voor de eerstkomende maanden denkt uit te voe-
ren. In het licht van het aangekondigde beleid wordt ons nu ge-
vraagd, instemming met de Machtigingswet te betuigen. Zodra 
echter de machtiging is verleend en de aanvankelijke beschikkin-
gen moeten worden gevolgd door andere, heeft het parlement 
niet de stok achter de deur die het nu heeft, namelijk het toe-
stemmen in het verlenen van de machtiging. In de inmiddels met 
enige vertraging gearriveerde tweede nota van wijzigingen wordt 
door het kabinet ter zake een aantal voorzieningen getroffen. 
Zowel ten aanzien van de regelen met betrekking tot buitenland-
se werknemers als met betrekking tot de huren wordt bekrachti-
ging bij wet voorgesteld. Deze beslissing lijkt mij juist. Moet ech-
ter een regeling waarvoor bekrachtiging hij wet nodig is niet pas 
ingaan nadat bekrachtiging of bespreking van de maatregel in de 
Kamer heeft plaatsgevonden? Het gaat immers bij de huren om 
een beslissing die doorgaans eenmaal per jaar wordt genomen. 
Het lijkt mogelijk, een dergelijke beslissing zo tijdig te nemen, 
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dal parlementaire bespreking mogelijk is, voor de maatregelen 
voortvloeiende uit de beslissingen ingaan. 

Het voornemen wijzigingen in de loon- en andere arbeidsvoor-
waarden, ook voor het overheidspersoneel, te voren aan de Ka-
mer voor te leggen, lijkt mij juist. Zodra immers de wet van 
kracht is, zullen regelen gesteld zijn met betrekking tot de be-
trokken arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat zij zijn vastge-
legd, zolang daarin geen wijziging wordt aangebracht, althans in 
1974. Inzichten die kunnen leiden tot een wijziging van deze 
beschikking groeien geleidelijk. Onder die omstandigheden moet 
het dus ook mogelijk zijn over deze gewijzigde inzichten en de 
daaruit te trekken conclusies te discussiëren voordat de beschik-
kingen zelf gewijzigd worden. Een voorziening ex artikel 23, lid 
3, zoals nu wordt voorgesteld, is dan overbodig. 

Ook voor de dividenden is er sprake van een nieuwe wetge-
ving. Bekrachtiging bij wet lijkt hier evenwel minder aangewe-
zen, omdat het ten aanzien van de dividenden zal gaan om een 
globale maatregel met een gedetailleerde uitvoering. Kennisna-
me vooraf van de beleidsvoornemens terzake, zoals wordt voor-
gesteld, lijkt een goede benadering. 

Bij de prijzenbeschikkingen is sprake van toepassing van de 
best?'\nde prijzenwetgeving. Niettemin lijkt het wenselijk met 
het kabinet te kunnen discussiëren over de inhoud die aan het 
prijsbeleid zal worden gegeven. Dat is zeker nu van grote beteke-
nis, omdat het bij de toepassing van de Prijzenwet niet alleen 
gaat om het tegengaan van overbodige prijsstijgingen, maar ook 
om het voorkomen dat een te strak en te ongenuanceerd prijsbe-
leid tot ernstige gevolgen voor bedrijven en werkgelegenheid kan 
leiden. 

Is met de nota van wijzigingen derhalve in belangrijke mate te-
gemoet gekomen aan ons eerste verlangen in het voorlopig ver-
slag, juist de mogelijke ontwikkelingen rond de toepassing van 
de Prijzenwet maken het wenselijk dat het parlement regelmatig 
met de Regering kan discussiëren over het beleid, zoals dat, in-
gevolge de onderhavige wet. gestalte krijgt. Om die reden stellen 
wij dan ook voor dat telkens voor het einde van het kwartaal ver-
slag wordt uitgebracht, opdat de Kamer daarover, bij gebleken 
behoefte, kan discussiëren en zicht krijgt op de wijze waarop het 
kabinet de verleende machtiging uitoefent. 

Dit regelmatig samen discussiëren is te meer van belang nu 
blijkt dat de beleidsvoornemens bij sommigen in den lande de in-
druk wekken dat van meer dan het opvangen van crisisverschijn-
selen sprake is. ja dat zelfs socialistische stokpaardjes worden 
doorgedrukt. De memorie van antwoord geeft, naar mijn me-
ning. voldoende duidelijk weer dat hiervan geen sprake is. Ik ben 
erkentelijk voor de beantwoording van onze vragen op dit punt. 
Niettemin is het belangrijk dat ook na de aanvaarding van dit 
wetsontwerp, ook vanuit die optiek, naar het beleid gekeken kan 
worden. 

Ik heb nog een vraag naar aanleiding van het nieuwe artikel 23. 
lid 5. Wat zijn de consequenties wanneer meer dan tien dagen 
voor de inwerkingtreding van de wet door de Regering een maat-
regel, als bedoeld in artikel 11. eerste lid. aan de Kamer wordt 
medegedeeld? Artikel 23, lid 5, is dan namelijk nog niet van kracht. 

In het voorlopig verslag hebben wij gewezen op het effect dat 
de naamgeving heeft gehad en op de doelomschrijving van de 
wet. De considerans geeft naar mijn mening niet volledig de be-
doeling van de wet weer. Hoewel mijn vraag op dit punt niet di-
rect is beantwoord, kan ik toch wel meegaan met de Minister 
wanneer hij zegt dat de considerans noodzakelijk beknopt moet 
zijn. De uitspraak in de memorie van antwoord geeft al een zeke-
re verduidelijking. Toch meen ik dat er reden is meer expliciet in 
de considerans vast te leggen waartoe wij deze noodmaatregelen 
nemen. Dat is een ernstige poging, ondanks alle moeilijkheden, 
het niveau van produktie en werkgelegenheid veilig te stellen. 
Daartoe zijn maatregelen vereist die zich nadrukkelijk ook uit-
strekken tot primaire inkomensvormingen het veiligstellen van 
de werkgelegenheid teneinde de lasten zo billijk mogelijk te ver-
delen. In die geest zouden wij de considerans graag willen wijzi-
gen. 

Ren belangrijk aspect in het geheel van de voorgestelde maat-
regelen vormt de onderlinge samenhang daarvan. Deze wordt op 
verschillende manieren tot uitdrukking gebracht, onder meer 
door de bepaling in een vijftal artikelen van het wetsontwerp, 
dat de daar genoemde maatregelen door de betrokken ministers 
genomen moeten worden in overeenstemming met de Minister 
van Sociale Zaken. 

De memorie van toelichting tekent daarbij uitdrukkelijk aan 
dat dit is geschied om de samenhang tussen de te stellen regelen 
met betrekking tot de lonen en die met betrekking tot de inko-
mens van zelfstandigen, met inbegrip van de vrije beroepen, on-
der de gegeven omstandigheden te beklemtonen en om de in-
spraak van de Minister van Sociale Zaken te waarborgen. Met 
deze doelstelling zijn wij het eens. 

De memorie van antwoord gaat nog eens op dit aspect in. De 
medeondertekening door de Minister van Sociale Zaken beoogt 
de noodzakelijke coördinatie tot stand te brengen. Ook op blz. 13 
bovenaan, van het gestencilde stuk, treffen wij het woord coór-
dinatie in dit verband aan. 

Wij stellen die noodzaak van coördinatie ook voorop. Daarbij 
willen wij echter twee kanttekeningen maken. De eerste betreft 
de juridische vormgeving van deze coördinatiebepaling. Deze 
luidt, zoals gezegd, dat de betrokken ministers hun maatregelen 
moeten treffen in overeenstemming met de Minister van Sociale 
Zaken. Dat wil zeggen dat de onderhavige maatregelen eerst 
vooraf de instemming moeten hebben van de Minister van Soci-
ale Zaken vooraleer zij kunnen worden uitgevaardigd. 

Naar het ons voorkomt, is deze constructie zwaarder dan no-
dig is ter bereiking van het doel van voldoende coördinatie. Een 
ander nadeel ervan vinden wij namelijk, dat er onduidelijkheid 
door ontstaat ten aanzien van de primaire verantwoordelijkheid 
voor de individuele maatregelen van de betrokken Ministers 
voor hun eigen gebied. Naar ons oordeel zou aan de eis van coör-
dinatie volledig tegemoet gekomen kunnen worden door de wets-
tekst te doen luiden: na overleg met de Minister van Sociale Za-
ken. 

Deze bewoordingen houden in. dat de onderhavige maatrege-
len door het telkens betrokken departement worden voorbereid 
in nauwe samenwerking met het Departement van Sociale Za-
ken. Met andere woorden, dit departement is vanaf het begin bij 
de beleidsvoorbereiding betrokken. Op deze wijze kan aan het 
vereiste van coördinatie geheel worden voldaan. 

Een tweede kanttekening betreft de noodzaak, de coördinatie 
vanuit diverse beleidsoogpunten recht te doen wedervaren. Er is 
immers een wisselwerking tussen de diverse beleidsoogpunten. 
niet alleen vanuit de sfeer van Sociale Zaken naar de andere be-
leidssferen, maar ook omgekeerd; met name vanwege de nauwe 
economische samenhang verdient het ons inziens aanbeveling, 
een soortgelijke coördinatie-opdracht voor een aantal terreinen 
aan de Minister van Economische Zaken te geven en wel voor 
wat betreft het beleid ten opzichte van buitenlandse arbeids-
krachten, het arbeidsmarktbeleid en het dividendbeleid. Deze 
coördinatie-opdracht zou in de wetstekst tot uitdrukking kunnen 
worden gebracht door in de artikelen 7. 9. 16 en 17 de bepaling 
op te nemen, dat de desbetreffende maatregelen worden geno-
men na overleg met de Minister van Economische Zaken, res-
pectievelijk de Ministers van Sociale Zaken en van Economische 
Zaken, wat betreft de artikelen 16 en 17. Op die wijze wordt be-
reikt, dat ook het Departement van Economische Zaken vanaf 
het begin wordt betrokken bij de beleidsvoorbereiding, met na-
me wat betreft de maatregelen op het gebied van de werkgele-
genheid en van de dividenden. 

De meer gedetailleerde bespreking van de vraagstukken van 
loonvorming, van buitenlandse arbeidskrachten en van werkge-
legenheid behoren tot het terrein van mijn collega Van der Gun. 

Het prijsbeleid heb ik in het voorgaande wel reeds aangeroerd. 
Het is evenwel duidelijk, dat juist op dit moment het prijsbeleid 
met grote zorgvuldigheid zal moeten worden gevoerd. Inmiddels 
is thans ook aan de orde een wijziging van de Prijzenwet, die 
voor het te voeren beleid van grote betekenis zal kunnen zijn. 
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Dat betreft met name het artikel waarin de mogelijkheid wordl 
geschapen, voor rekeningen nadere voorschriften te geven wat 
betreft de specificatie van de kostenonderdelen. 

Meer in het algemeen kan worden gesteld, dat dit wetsontwerp 
kan bijdragen tot een grotere doorzichtigheid van de prijsvor-
ming. Niet verheeld mag immers worden, dat het hier toch een 
zeer complexe materie betreft, welke vraagt om een zeer genu-
anceerde toepassing. 

Wat het prijsbeleid meer in het algemeen betreft, acht ik het 
juist dat een grotere differentiatie zal worden toegepast, gezien 
de aanmerkelijk grotere verschillen welke de huidige omstandig-
heden zullen veroorzaken in de onderscheidene bedrijfstakken. 
Meer aandacht krijgt, terecht, ook het gevaar dat door een forse 
daling van bedrijfswinsten de positie van de onderneming zelf in 
gevaar komt, niet alleen uit een oogpunt van continuïteit en 
werkgelegenheid in het betrokken bedrijf, maar ook uit hel oog-
punt van voorziening van de Nederlandse markt. Wel lijkt mij. 
dat hier gewaakt zal moeten worden voor een goede onderlinge 
coördinatie en gelijke rechtsbedeling. 

Dat hogere vaste kosten als gevolg van onderbezetting in be-
ginsel buiten de prijzen dienen te worden gehouden, lijkt mij niet 
juist, zeker niet wanneer deze onderbezetting een gevolg is van 
de actuele omstandigheden en een algemeen karakter draagt. Dit 
vormt ook niet het spiegelbeeld van hetgeen recentelijk aan de 
prijsgedragsregels ten grondslag lag, namelijk dat hogere af-
schrijvingen niet werden toegelaten in de veronderstelling van 
een groeiende produktie. Juist aan deze veronderstelling wordt 
niet voldaan, integendeel. 

Het gestelde lijkt mij dan ook veel meer een praktische aan-
vangsbenadering dan een kwestie van juiste beginselen. Waarom 
het ons gaat is immers, te voorkomen dat vanuit de prijzenkant 
een zelfstandige invloed op het inflatietempo zal uitgaan en niet 
zozeer, het weerstandsvermogen van het bedrijfsleven aan te 
tasten. 

Een vraagteken kan ook worden geplaatst bij de beperking van 
de toegestane doorberekening van externe kosten, zodanig dat 
slechts zullen worden toegevoegd de hogere vrachtkosten. Van 
grote betekenis kunnen immers in de komende periode hogere 
energiekosten, renten en verpakkingskosten worden. 

Wat de tarieven van de overheidsbedrijven betreft, zegt de be-
leidsnota dat aan lagere overheidsorganen verhogingen tot zeven 
procent zullen worden toegestaan, mits goed gemotiveerd. Bete-
kent dat iets anders dan een motivering die verwijst naar een te-
kort op de gemeentebegroting? Is dan niet de vrees gerechtvaar-
digd. dat vrijwel alle tarieven van gemeentebedrijven met circa 7 
pet. omhoog zullen gaan? Ligt het in het voornemen bij het over-
leg rondom het prijsbeleid ook de landelijke organisaties van 
consumenten op enigerlei wijze te betrekken? De vraag is tot ons 
gekomen, of de voorgenomen bevriezing van de tarieven van 
vrije beroepen heeft geleid tot tariefsverhogingen in deze maand, 
voorafgaande aan I januari aanstaande. 

Verontrusting bestaat ook over de verhoging van de stookkos-
ten voor woningcomplexen. De bewoners kunnen zich daarover 
aan de hand van de olieprijzen geen zinnig oordeel vormen. Kan 
hierin ook voor de betrokkenen meer duidelijkheid worden ge-
schapen? 

Overigens krijgen in het systeem van de individuele huursubsi-
dies velen, die individuele huursubsidies krijgen, de toename van 
hun stookkosten terug. Moet niet worden overwogen om voor 
mensen die qua inkomenspositie in vergelijkbare omstandighe-
den verkeren een voorziening te treffen? 

De consumptiemelkprijs is bij de revaluatie verlaagd. Voor ve-
le agrariërs is daardoor een achterstand in hun inkomen ont-
staan. Zal deze achterstand bij de verdere vaststelling van de 
consumptiemelkprijs worden opgeheven? 

De gevolgen voor midden- en kleinbedrijf gaan onze fractie 
zeer ter harte. In die sector worden inkomens van zelfstandigen 
aangetroffen, die in de sfeer van het minimumloon liggen, maar 
anderzijds, omdat het geen looninkomens betreft, de bescher-
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ming missen, die het beoogde loonbeleid de lagere inkomens te-
recht wilgeven. 

Het in de nota aangekondigde prijsbeleid dat de Regering wil 
voeren, geeft de indruk, dat de bewindslieden wel degelijk aan 
de middenstandsbedrijven hebben gedacht. Bij het uitgangspunt 
van een strak prijsbeleid wordt op verschillende plaatsen aan-
dacht geschonken aan de verschillende posities die in het geheel 
van het bedrijfsleven voorkomen. Met name wil de Regering ver-
schillen in arbeidsproduktiviteit en andere verschillen tot hun 
recht laten komen. De nieuwe vormen van prijsbeleid, waarnaar 
wordt gestreefd, vinden wij een verbetering, al hangt veel af van 
de wijze, waarop de cijfers worden ingevuld. Dat weten wij na-
melijk nog niet. 

Tot onze teleurstelling heb ik uit een antwoord op onze vraag 
over met minimumloontrekkers vergelijkbare inkomensgroepen 
begrepen, dat de Regering daarbij niet het oog heeft op kleine 
zelfstandigen. Sectorbeschikkingen kunnen voor het midden-en 
kleinbedrijf rechtvaardiger uitwerken. Wij zijn blij met het ant-
woord, dat ze snel zullen komen en dat de aanpassing van de 
geldmarge voorde jaarwisseling zal plaatsvinden. 

De kosten van geldleningen zijn aanzienlijk gestegen, terwijl 
door de erosie van winsten steeds vaker een beroep op vreemd 
kapitaal moet worden gedaan. Gestegen rentelasten moeten voor 
doorberekening in aanmerking komen. Vindt de Minister van 
Economische Zaken dat ook? Ernstig voor de detailhandel is de 
invoering van het minimumjeugdloon. Dat kan een extra 20 pet. 
loonkostenstijging betekenen. De vraag is dan ook gerechtvaar-
digd. of de invoering ervan nu wel moet doorgaan. De onthef-
fingsmogelijkheid die ruim wordt toegezegd, maar toch strak is 
geformuleerd, lijkt aardig, maar degene, die ontheffing krijgt, 
krijgt ook veel moeilijker personeel. Is het wellicht de bedoeling, 
dat het ontheffingenbeleid dan een meer generiek karakter kan 
krijgen met een fasering bij de invoering van het minimumjeugd-
loon? 

De strengere ontslagbepalingen zullen in het midden-en klein-
bedrijf, waar het voorkomt dat de baas minder besteedbaar inko-
men heeft dan zijn in loondienst zijnde medewerkers, zeer hard 
kunnen aankomen. Heeft de Regering al een antwoord op de vra-
gen van de heer Notenboom van 14 dagen geleden, of het moge-
lijk is, gelden uit de werkgelegenheidspot te besteden als het 
handhaven van de werkgelegenheid in bepaalde kleine onderne-
mingen tijdelijk of waarschijnlijk tijdelijk op rendabele wijze niet 
mogelijk is? Welke zijn precies de mogelijkheden voor een ver-
soepeld kredietbeleid? 

Blijkens de beleidsnota beraadt de Minister van Economische 
Zaken zich over de modaliteiten van invoering van de selectieve 
investeringsregeling. Allerwege bestaat het gevoel dat invoering 
van de selectieve investeringsregeling in de huidige omstandig-
heden weinig opportuun is. Dat kan ertoe leiden, het betrokken 
wetsontwerp voorlopig maar niet af te handelen en in te voeren. 
Anderzijds is bij de behandeling van het wetsontwerp in de Ka-
mer betoogd, dat het wenselijk is, dit instrument gereed te heb-
ben indien de omstandigheden invoering ervan rechtvaardigen. 
Het wetsontwerp biedt niet de mogelijkheid, het heffingspercen-
tage op nul te stellen. Daarvoor zou een aparte herziening van de 
wet nodig zijn. Een nulpercentage zou ook strijdig zijn met de fi-
losofie van de twee pijlers, waarop het wetsontwerp stoelt. Het 
meest wenselijk lijkt mij dat de Minister zich op dit vraagstuk in-
derdaad nog eens beraadt en inmiddels duidelijk laat weten, dat 
in geen geval dit jaar een heffing ingevolge deze wet behoeft te 
worden verwacht. Het is dan mogelijk, in de loop van het volgen-
de jaar. rustig na te gaan. wat de meest wenselijke procedure ter 
zake is. 

De regeling van de dividendbeperking onderscheidt zich van 
andere onderwerpen in het wetsontwerp, in zoverre dat de ande-
re onderwerpen, lonen, prijzen, pachten en huren, in meerdere 
of in mindere mate gedurende langere of kortere tijd aan beper-
kingen onderhevig zijn geweest, terwijl dit voor de dividenden 
niet het geval is geweest. Ik herinner mij dat in 1966 de huidige 
Minister-President als minister van Economische Zaken zulk een 
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dividendbeperking sterk van de hand heeft gewezen, toen een 
motie voorlag, waarin werd gepleit om dit wel te doen. Op ande-
re terreinen is dus ervaring opgedaan. Er zijn instrumenten in de 
praktijk gebracht en getoetst. Wij kennen de werking daarvan. In 
het geval van de dividenden tasten wij wat de praktijk aangaat 
nog in het duister. Dit onderdeel zou daarom eigenlijk een ruime-
re bespreking verdienen dan in deze discussie mogelijk is. mede 
gezien de beperkte tijd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nu noodgedwongen mij beper-
ken tot enkele opmerkingen. Ik begin met een vraag. Moet de 
tekst van de beleidsnota zo worden begrepen, dat als basisperi-
ode zal gelden de boekjaren l%7 tot en met 1971? Immers, het 
boekjaar 1972 is het laatste boekjaar, waarover dividendvaststel-
ling heeft plaatsgevonden. Deze dividenden zijn in 1973 uitge-
keerd. Waarom wordt het boekjaar 1972 dan niet meegeteld? 
Voor de meeste ondernemingen was dat een gunstiger jaar dan 
de onmiddellijk daaraan voorafgaande jaren, die doorgaans 
slecht waren. De nu uitgestippelde gedragslijn zal tot gevolg heb-
ben dat de in 1974 uit te keren dividenden ten opzichte van 1973 
niet aan een maximumstijging worden gebonden en ook niet wor-
den bevroren, maar worden verlaagd. Waarom iser deze uitzon-
deringspositie voor deze inkomenscategorie? 

Meent de Regering niet. dat de ongewenste neveneffecten, die 
zij terecht signaleert, hierdoor in onnodig sterke mate zullen op-
treden, met als gevolg de mogelijke schade voor de kapitaalvoor-
ziening, de werkgelegenheid, de betalingsbalans? De dividend-
verlaging zal immers een sterke koersdrukkende werking heb-
ben, die overigens nu reeds zichtbaar is. met de gesignaleerde 
mogelijke gevolgen. 

In de beleidsnota stelt de Regering dat zij recht wil doen aan 
het tijdsaspect van de dividendpolitiek van de ondernemingen. 
Dit achten wij een juist uitgangspunt. Het komt ons echter voor 
dat de geko/en uitwerking daaraan juist géén recht doet. Zij doet 
ook geen recht aan de veelvormige werkelijkheid op de effecten-
markt. Ik verwijs bij voorbeeld naar bonusuitkeringen. agiodivi-
denden. dividend in aandelen. Verschillen in de materiële moge-
lijkheid om daarvan gebruik te maken en verschillen in feitelijk 
gedrag te dien aanzien in het recente verleden stellen de Neder-
landse ondernemingen in geheel verschillende posities ten op-
/ichte van de voorgenomen maatregel. Sommigen hebben een 
comfortabel uitgangspunt, anderen door toevallige omstandighe-
den een slecht. Kortom: de gekozen basisperiode doet slechts in 
schijn recht aan de gebruikelijke dividendpolitiek. Het gekozen 
systeem als zodanig doet ook slechts in schijn recht aan de eis 
van gelijkheid in behandeling. In werkelijkheid treedt er grote 
ongelijkheid op. Natuurlijk levert de tekst van het wetsontwerp 
de mogelijkheid om aan deze bezwaren tegemoet te komen. nl. 
door middel van vrijstellingen en ontheffingen, eventueel verbon-
den met voorschriften en door verschillende behandelingen van 
categorieën vennootschappen. Wij vrezen echter dat een stroom 
van op zichzelf gerechtvaardigde verzoeken om vrijstelling en 
ontheffing het gevolg van deze al te globale maatregel zal zijn. 
Ware het dan niet beter, zo vragen wij ons af, de basisperiode wat 
dichter bij het boekjaar 1973 te leggen en voorts een maximum 
stijgingspercentage in plaats van een nulstijging voor te schrij-
ven, zoals bij voorbeeld ook in de Franse en Engelse dividendbe-
perkingen voorkomen? Wij zouden graag de mening van de Re-
gering daarover vernemen. Bij dit alles dient ook te worden be-
dacht dat grote pakketten aandelen in handen zijn van pensioen-
fondsen, verzekeringsmaatschappijen en andere institutionele 
beleggers. De/e instellingen worden derhalve indirect door de 
voorgenomen maatregel getroffen. Ook valt moeilijk in te zien 
waarom beleggers in onroerend goed hun rendement mogen ver-
hogen, nl. via de toegestane huurverhogingen, terwijl heleggers 
in aandelen met verlaging van hun rendement genoegen moeten 
nemen. Ook in dit opzicht doet zich een ongelijkheid voor, die op 
de zojuist aangestipte wijze voorkomen kan worden. 

Tenslotte zouden wij het op prijs stellen als de betrokken Mi-
nisters bereid zouden zijn om. alvorens maatregelen op dit ter-
rein te nemen, overleg te plegen met de vaste Commissies voor 
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Economische Zaken en voor Financiën, ten einde de vele, vaak 
technische aspecten, die aan deze regeling vastzitten, uitvoerig te 
bespreken. Er is nog voldoende tijd voor, aangezien de dividend-
declaraties niet dadelijk na het einde van het boekjaar plegen te 
worden bekendgemaakt. 

Het opnemen van artikel 18 over de pachtnormen willen wij, 
gezien de integrale aanpak in deze wet en de beperkte werkings-
duur ervan, wel accepteren. Hebben wij overigens uit de stukken 
goed begrepen, dat de verhoging van pachtnormen op zichzelf 
normaal zal doorgaan? 

Als uitgangspunt van het beleid ingevolge de oliecrisis geldt de 
ontwrichting van de energievoorziening zoveel mogelijk te voor-
komen. Aan de kant van het aanbod betekent dit, dat mogelijk 
andere beschikbare bronnen worden aangeboord. Het aardgas 
staat daarbij uiteraard voorop. Daarnaast komen ook kolen weer 
in onze aandacht. Uit de gewisselde stukken is gebleken, dat de 
Nederlandse kolenmijnen daarbij voorshands geen rol zullen 
kunnen spelen en dat derhalve uitstel van het sluitingsschema 
ook onder de nieuwe omstandigheden niet opportuun blijkt. 
Meer aandacht voor de nog niet ontgonnen gasreserves ligt hier 
voor de hand. Met name zal versnelling van de besluitvorming 
onze aandacht vragen. Deze behoort de zorg voor het milieu on-
verlet te laten. Wij blijven ons op het standpunt stellen, dat afwe-
ging van economische en milieuaspecten geboden is. In het ka-
der van die afweging zal ook moeten worden nagegaan, op welke 
wijze schade aan het milieu tot een minimum kan worden be-
perkt en tevens op welke wijze eventueel onvermijdelijke schade 
naderhand kan worden hersteld. De mogelijkheden daartoe blij-
ken groter te zijn dan velen menen. 

Van grote betekenis in het kader van de energievoorziening zal 
het zijn, de beschikbare olie daarheen te leiden, waar deze het 
meest dringend nodig is. Dat is een zaak van prioriteitenstelling. 
In de gewisselde stukken is slechts één prioriteit genoemd en wel 
die voor het vervoer. Met die prioriteit zijn wij het eens. In dit 
verband is onze vraag, of die prioriteit ook geldt voor scheep-
vaart en luchtvaart. Hoe is de verhouding ter zake tot het buiten-
land geregeld? Worden er maatregelen overwogen inzake het 
tanken in het buitenland door Nederlandse binnenschepen en 
vrachtauto's? En omgekeerd inzake het tanken door buitenlan-
ders in ons land? 

Buiten de vervoerssector wordt thans een proportionele be-
perking toegepast, zolang niet ernstiger tekorten tot verdere se-
lectie nopen. Een groot en nog nauwelijks te overzien probleem 
wordt daarbij gevormd door de voorziening van ruwe olie als 
grondstof. 

Die onoverzienbaarheid geldt vooral voor de multiplier-effec-
ten op de produktie en de werkgelegenheid, wanneer de voorzie-
ning in bepaalde produktietakken onvoldoende zou zijn. 

Het valt mij op. dat eigenlijk niet wordt gesproken over priori-
teit bij levering van olie aan de landbouw. Was dit voorde Rege-
ring zo vanzelfsprekend dat zij er geen behoefte aan had. dit nog 
eens nadrukkelijk te doen blijken? Een ongestoorde gang van za-
ken in de landbouw is immers essentieel voor de voorziening in 
de eerste levensbehoeften van ons volk. Wij horen de Ministers 
hierover gaarne toch nog een enkel woord zeggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben kennis genomen van het 
voornemen van de Regering om de ontwikkelingen rondom de 
tussenhandel op de voet te volgen. Het gaat daarbij om een com-
plex geheel, waarin het bestaan van vaste relaties een rol speelt 
naast de argwaan ten aanzien van het kaf tussen het koren van de 
vrije handel. Het gaat ook om een stuk werkgelegenheid en om 
de afhankelijkheid van afnemers, ten aanzien waarvan de over-
heid behoedzaam dient op te treden. 

Wat de regeling van de distributie betreft, rijst er bij ons een 
aantal vragen. Het is ons opgevallen, dat in dit verband de he-
staande distributiekringen in het geheel niet worden genoemd. 
Wat is hun positie bij de distributie van benzine? Wat betekenen 
in dit verband de zinsneden: ,,De gemeenten geven de aanvrager 
van een additionele toewijzing een machtiging", en: ..De ge-
meenteseeretarieën verstrekken zonder kortingen benzinetoe-
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wijzingen voor auto's van gemeentepolitie, brandweer en ambu-
lances"? Hoe worden de kosten van de distributie aan de ge-
meenten vergoed? Hoe hoog is deze vergoeding? Wie beslist 
over de additionele toewijzingen? Is dit alles wel uitvoerbaar 
vóór 7 januari a.s., gezien het grote aantal te verwachten aanvra-
gen? Een praktisch vraagje: Wanneer komen de formulieren op 
de gemeentesecretarieën ter beschikking? 

Mijnheer de Voorzitter! In de regeling is voorts de veronder-
stelling opgenomen dat de gemiddelde autobezitter 13 000 km 
per jaar voor privé-doeleinden rijdt. Is dat nu realistisch? In vele 
gevallen lijkt mij dat aantal te hoog. Kan niet een kleiner aantal 
privé-kilometers in mindering worden gebracht? Het is ook on-
bevredigend dat er geen rekening wordt gehouden met de ge-
wichtsklasse van de auto. Ligt het in de bedoeling dat iedereen 
dezelfde toewijzing krijgt, ongeacht het gewicht? Dat zou tot ge-
volg kunnen hebben dat vele bedrijven een deel van hun wagen-
park wel kunnen afschrijven, omdat de zwaardere auto's dan 
waardeloos worden. Een dergelijke grove regeling lijkt ons noch 
realistisch, noch bevorderlijk voor het behoud van het bestaande 
wagenpark. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn niet onder de indruk van de in 
de nota voorgestelde maatregelen om het openbaar vervoer in de 
gelegenheid te stellen, de extra reizigerstoeloop, die door de ben-
zinedistributie valt te verwachten, op te vangen. De opmerking: 
„ongetwijfeld zou de kwaliteit van dit vervoer" (bedoeld wordt 
het openbaar vervoer) „dan ook niet onbelangrijk achteruit-
gaan", heeft ons bevreemd, omdat er geen pakket maatregelen 
wordt aangekondigd om deze ongewenste ontwikkeling het 
hoofd te bieden. De enige werkelijk soelaas biedende maatregel, 
die wordt aangekondigd, is het streven om te komen tot ver-
breding en afzwakking van de ochtend- en avondspits door mid-
del van spreiding van werk- en schooltijden. Kan de Regering 
mededelen, welke concrete maatregelen ter zake de rijksover-
heid als grootste werkgever denkt te nemen? 

Is de Regering bereid, te bevorderen dat alle materieel dat ge-
schikt is voor het openbaar vervoer, zo nodig ook beschikbaar is 
om in januari de te verwachten grote passagiersstroom op te van-
gen? Ik blijf daarbij ook denken aan militaire vervoermiddelen, 
wellicht ook aan bussen in eigendom van touroperators, die 
's winters veelal ongebruikt blijven, en aan het poolen van perso-
neelsreserves. De Kamers van Koophandel zouden zo nodig on-
derzoek kunnen doen naarde mogelijkheden daarvan. 

Is de Regering ook bereid, na te gaan of een stroomlijning en 
vereenvoudiging van het tariefsysteem mogelijk is? Dit kan bij 
voorbeeld door het invoeren van gezinsabonnementskaarten die 
voor zowel de trein als de tram en de bus kunnen worden ge-
bruikt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het begrotingsbeeld verslechtert. Ik 
weet niet of de Minister van Financiën tijdelijk afwezig is, ik zie 
hem op het ogenblik niet. 

Minister Den Uyl: De Minister van Financiën ad interim luis-
tert nauwkeurig. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Zeker op kasbasis zal een zeer 
aanzienlijke toename van het financieringstekort blijken. 

Het voorgenomen huurbeleid ten aanzien van nieuwe, met 
rijkssteun gebouwde woningen, de soepelheid bij de inning van 
vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, de ondersteu-
ning van in liquiditeitsmoeilijkheden verkerende bedrijven en on-
dernemers in het midden- en kleinbedrijf, dit alles zal zijn weer-
slag op de begrotingsuitgaven niet missen. 

Daar komen uiteraard de met de eigenlijke werkloosheid sa-
menhangende uitgavenvermeerdering en inkomstenverminde-
ring nog bovenop. De invalshoek van het beleid - de sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten - betekent een verdergaan-
de verschuiving van de belastinggrondslag in de richting van de-
genen met een lagere belastingquote. 

Om voor de komende tijd een evenwichtig en waar nodig sti-
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mulerend beleid te kunnen voeren, kan monetaire financiering 
wellicht onontkoombaar worden. Met name wanneeromvangry-
ke liquiditeitsvernietiging dreigt, moet de overheid hiertoe in 
staat zijn. Dat betekent echter dat niet te snel naar de/e op zich 
gemakkelijke weg moet worden gezocht. Mochten de moeilijkhe-
den ernstiger zijn dan zij zich nu voordoen, of langer dan ver-
wacht aanhouden, dan zouden wij van te snelle hantering van dit 
laatste redmiddel de wrange vruchten moeten eten. 

De voorgestelde uitgavenvermindering van 750 min. voor de 
overheid in haar geheel lijkt niet groot in vergelijking tot het ge-
hele overheidsbudget. Daarbij moet echter worden bedacht dat 
uit het aldus verlaagde uitgaventotaal ook de stijging van salaris-
sen en prijzen moet worden bestreden. Houdt men daarmee re-
kening dan kan er wel van een substantiële bijdrage door de 
overheid worden gesproken. 

Voor de centrale overheid komt de uitgavenverlaging op onge-
veer 500 min. uit. Dat is ongeveer gelijk aan de uitgavenverho-
ging die de Regering bij de opstelling van de begroting uit de bij-
stelling van het begrotingstekort putte. Bij de algemene financië-
le beschouwingen hebben wij reeds te kennen gegeven dat met 
deze bijstelling zover werd gegaan dat er geen enkele reserve 
voor tegenvallers meer in zat. Nu komen de tegenvallers en nu 
moet deze gretig binnengehaalde verhoging ongedaan worden 
gemaakt. 

De Regering zegt dat zij geen aanleiding ziet om de structurele 
begrotingsruimte opnieuw en dan in neerwaartse richting bij te 
stellen, omdat de ontwikkelingen die daartoe aanleiding zouden 
kunnen geven nog zo onzeker zijn naar duur en omvang. Dat mo-
ge waar zijn. maar de richting waarin die ontwikkelingen zullen 
gaan, is toch al duidelijk. Er moet worden gerekend op een blij-
vend geringer uitgavenniveau. Als ons wordt aangekondigd dat 
de omvang van het aanvaardbare tekort in een later stadium op-
nieuw in overweging moet worden genomen, dan is het niet 
moeilijk te voorspellen dat dit tot verkleining van het tekort zal 
moeten leiden. 

De Regering laat dit nog in het midden, hetgeen echter enigs-
zins lijkt op blindemannetje spelen. 

Voor wat de methode van uitgavenbeperking betreft, leven er 
bij ons nog enige vragen. De beleidsnota spreekt in dit verband 
over een blokkering van ..begrotingsposten'' die grotendeels per 
I januari zal worden ingevoerd, en voor het resterende deel in 
twee latere termijnen, afhankelijk van de vraag of het dan nodig 
zal blijken te zijn. Alweer een schijn van optimisme, die niet ge-
rechtvaardigd wordt door de tot nu toe bekende feiten. Ik wil er 
ook op wijzen, dat men bij een dergelijke gefaseerde blokkering 
de moeilijkheden voor zich uit schuift. Het wordt steeds moeilij-
ker nog mogelijkheden te vinden, ten gevolge van toezeggingen, 
uitputting van bepaalde posten, of andere committeringen. Ligt 
het soms in de bedoeling, de jaarbedragen evenredig over het 
jaar te verdelen door middel van maandelijkse kredietopenin-
gen? Een andere vraag voor ons is, of de gekozen methode bij ef-
fectuering van de blokkering al dan niet tot suppletoire begrotin-
gen zal leiden. Het zou ons aangenaam zijn als de Minister deze 
methode van blokkering nader wilde toelichten. Met betrekking 
tot de keus van de begrotingsposten merken wij op dat het aan-
beveling verdient, daarvoor eerder nieuwe posten te nemen dan 
posten die al langer bestaan. Men richt zich dan in sterkere mate 
tevens op toekomstige verplichtingen. 

Ik maak nog een laatste opmerking over de vraag of het stiuc 
turele begrotingstekort teruggebracht dient te worden tot het ni-
veau dat bestond vóór de recente bijstelling. In de nota staat dat 
dit niet behoeft te gebeuren, omdat de recente ontwikkelingen de 
Nederlandse concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland 
niet pro tanto hebben verslechterd. Wat betekent dal ..pro tan-
to"? De voorwaarde waarvan de interdepartementale studie-
commissie de bijstelling van het begrotingstekort afhankelijk had 
gemaakt, was dat het anti-inflatiebeleid zou moeten slagen. Wel-
nu, dit beleid was duidelijk gericht op een achterblijven van de 
binnenlandse inflatie bij de buitenlandse - denk maar aan de re 
valuatie - . Men betoogt nu in de nota. dat de inflatie hij ons niet 
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sterker zal zijn dan in het buitenland, althans zo versta ik de pas 
sage. die verband legt met de stijging van het prijspeil san grond-
stoffen op de wereldmarkt, welke derhalve - aldus de nota - ook 
onze concurrenten treft. Dal is natuurlijk wel iets anders dan bij 
het buitenland achterblijven. De voorwaarde lijkt dus niet ver-
vuld. 

Al met al lijkt het betoog ons op dit punt niet sterk. Wij /ouden 
ook op dit onderdeel, waaraan wij groot belang toekennen, een 
nadere argumentatie van de Regering willen ontvangen. Meer 
dan ooit is het zaak. dat wij niet op grotere voet leven dan wij ons 
kunnen veroorloven. Mede daarom zijn wij ervóór dat de studie-
groep begrotingsruimte hierover opnieuw rapporteert. De Minis-
ter /egt in de nota naar aanleiding van het eindverslag, dat hij dit 
nog niet wenselijk vindt, omdat nog zoveel onzeker is. maar mij 
lijkt het toch. dat hij dit zal moeten doen vóór de miljoenennota, 
die voor volgend jaar moet worden voorbereid en eigenlijk ook 
met het oog op de meerjarenafspraken waaraan het kabinet op 
dit moment bezig zou zijn geweest als de oliecrisis er niet tussen 
was gekomen. 

Met betrekking tot de uitgavenbeperking bij de lagere overhe-
den zegt de nota. dat zij moet geschieden naar analogie van het-
geen bij de centrale overheid geschiedt. Betekent dit, dat ook ge-
meenten hun begrotingen moeten blokkeren? Hoe kunnen zij dit 
doen als zij niet concreet weten, hoe de 250 min. over de ge-
meenten zijn verdeeld'? 

Wij hebben bepaald ook na het lezen van de memorie van ant-
woord bezwaren gehouden tegen de formulering van de artikelen 
24 en 25. welke direct met de privacy samenhangen. In artikel 24 
krijgen de aangewezen ambtenaren de bevoegdheid niet slechts 
om san ieder inlichtingen in te winnen, doch zij kunnen voorts 
van ieder inzage vorderen van alle bescheiden. Het inzien van 
boeken en bescheiden /al uiteraard doorgaans ten huize of ten 
kantore moeten geschieden en is van veel ingrijpender aard dan 
het inwinnen van inlichtingen. Enig objectief vereiste tot deze 
ingreep naast het in de wet genoemde vereiste van de meer suh-
jectief getinte grond ..redelijkerwijs" wordt voor deze ingreep in 
de privacy niet gegeven. De ambtenaar is vrij in zijn beoordeling 
behoudens correctie door de rechter. Veel juister en meer in 
overeenstemming met de bepalingen in het Wetboek van Straf-
vordering zijn de voorschriften in de Prijzenwet, waar inzage 
van hoeken en bescheiden slechts kan plaatsvinden als er vol-
doende aanwijsbare omstandigheden zijn. Bovendien komt daar 
het - ook parlementair toetsbare - beleid van de Minister bij. Im-
mers het moet een aanwijsbare omstandigheid zijn, waarvan de 
Ministers kunnen vermoeden dat aanleiding tot inzien van boe-
ken en bescheiden bestaat. Op deze gronden is aansluitend bij de 
terminologie van artikel 120 van het Wetboek van Strafvordering 
een amendement ingediend, krachtens welke een algemene of 
bijzondere last door of namens de Minister te verstrekken nodig 
is voor het inzien van boeken en bescheiden. 

In artikel 25 wordt slechts het verschoningsrecht gegeven aan 
hen die uit hoofde van beroep of ambt tot geheimhouding ver-
plicht zijn. Wij hebben er bezwaar tegen, dat van het \erscho- 
ningsrecht de directe bloed- en aanverwanten worden uitgeslo-
ten, hetgeen tot hoogst ongewenste (familiale) situaties kan lei-
den. Zowel de personen bedoeld in artikel 217 als in artikel 218 
van het Wetboek van Strafvordering dienen verschoningsrecht 
te hebben. Het amendement op artikel 25, lid 2, strekt ertoe dit te 
realiseren. 

Het is een omvangrijke materie welke aan ons is voorgelegd. 
Het zijn ook complexe vraagstukken waarvoor wij staan. Ik heb 
de indruk, toch onvolledig te zijn geweest ondanks de veelheid 
van onderwerpen die ik heb aangeroerd. 

De vraag is of de snelle behandeling een mogelijkheid biedt al-
le problemen onder ogen te zien. De vraag is ook of afzien van 
een snelle behandeling niet nog schadelijker is. Daarom hebhen 
wij ons in deze snelle behandeling willen schikken. 

De Voorzitter: Ik heb mij nader beraden over de wijze van 
behandeling van de motie van het lid Drccs. Men zou zich 

Voorzitter e.a. 

kunnen voorstellen, gezien het betreffende verzoek - intrekking 
van de ontwerp-Machtigingswet - dat er sprake is van, zoals wij 
het vroeger noemden, een echte motie van orde, die zou moe-
ten worden behandeld na schorsing van de beraadslaging over 
het aan de orde zijnde onderwerp, om vervolgens daarover 
direct te beslissen. Het is echter ook denkbaar, dat eerst de 
algemene beraadslaging wordt gehouden, dat de motie daarna 
wordt behandeld en dat dan daarover wordt beslist. Het lijkt 
mij dat onder de huidige omstandigheden het laatste de voor-
keur verdient. Ik maak hierbij echter de volgende kanttekening. 

Als het een precedent zou worden met de bedoeling om in 
het vervolg, als men bezwaren heeft tegen een wetsontwerp, 
direct al bij de algemene beraadslaging en zelfs als eerste spre-
ker een motie in te dienen om het wetsontwerp terug te ne-
men, dan lijkt mij dat geen juiste werkwijze. Ik neem aan, dat 
dit niet de bedoeling van de geachte afgevaardigde is geweest. 
Ik hoop ook, dat men in deze gang van zaken geen aanleiding 
zal zien om in het vervolg van soortgelijke handelwijze te 
volgen. 

Ik stel dus voor, de motie van de heer Drees niet bij deze 
algemene beraadslaging te behandelen, maar dat te doen na 
de algemene beraadslaging en vóór wij met de artikelen be-
ginncn. Mag ik aannemen, dat dit de instemming van de in-
diener en van de Kamer heeft? 

De heer Drees (DS'70): Ik kan mij met beide systemen vol-
ledig verenigen. 

Wat uw advies voor de volgende keer betreft, ik weet niet 
of er een Machtigingswet 1975 komt, maar af en toe heb ik al 
v/el het gevoel, dat die er komt. Ik begrijp, dat ik dan een 
motie van orde zou moeten indienen vlak vóór de behande-
ling, zo'n beetje - zoals het vandaag is gegaan - na de heer 
Bakker bij voorbeeld? Ik had dit dus onmiddellijk na de heer 
Bakker als een apart punt aan de orde moeten stellen als een 
constructief alternatief? Is dat uw gedachte? 

De Voorzitter: Ik had mij, gelet op de inhoud van zijn mo-
tie, heel goed kunnen voorstellen, dat de geachte afgevaar-
digde bij de regeling van werkzaamheden had voorgesteld het 
onderwerp van de agenda af te voeren. 

De heer Drees (DS'70): Dat zal ik met Kerstmis 1974 doen. 

De Voorzitter: Ik geef dus in de gegeven omstandigheden de 
voorkeur aan mijn tweede voorstel, dat wil zeggen deze motie 
te behandelen en daarover te beslissen, nadat de algemene 
beraadslaging is gesloten en voordat tot de artikelsgewijze be-
handeling wordt overgegaan. 

Ik stel de Kamer voor, daartoe te besluiten. 
Daartoe wordt besloten. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ook zon-
der het ordedebatje over de motie van de heer Drees. dat zo juist 
heeft plaatsgevonden, wil ik u, zij het als troost achteraf, mede-
delen dat het niet in mijn voornemen lag de motie nu reeds bij 
mijn beschouwingen te betrekken. 

Wij staan weer eens voor moeilijke situaties. Eigenlijk is dat 
ook niet veel nieuws, want wij hebben in onze naoorlogse peri-
ode verschillende malen te maken gehad met soortgelijke om-
standigheden, zij het ook dat situaties nooit helemaal vergelijk-
baar zijn. De heer Peijnenburg heeft er zoeven ook al op gewe-
zen, toen hij sprak over de Korea-crisis uit het jaar 1952 en de 
Suez-crisis, die enige jaren later kwam. Toch is er enerzijds een 
sterke mate van overeenstemming, anderzijds is er ook een in-
grijpend verschil. 

Ik zou er in de eerste plaats op willen wijzen, dat wij bij de si-
tuaties uit de jaren 1952 en 1956/1957. althans achteraf bekeken, 
te maken hebben gehad met incidentele zaken, overigens diep in-
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grijpend. Dat kan niet ontkend worden. Ik heb de indruk - ik 
hoop weer, dat ik mij vergis -, dat wij nu meer met een structure-
le aangelegenheid hebben te maken en dat die ook wat de gevol-
gen betreft, zeker dieper zal ingrijpen in onze nationale econo-
mie dan de zoeven genoemde gebeurtenissen. 

Er is echter ook een aanzienlijk verschil. Dat betreft het kli-
maat waarin wij met elkaar deze moeilijkheden moeten bespre-
ken en waarin wij moeten trachten die te overwinnen. In de jaren 
1952 en 1956 tot 1958 hadden wij te maken met normale kabinets-
situaties en niet met kabinetten die op deze wijze zijn tot stand 
gekomen. Veel belangrijker is, dat wij een ander klimaat in ons 
bedrijfsleven kenden. Wij konden er in de zoeven genoemde pe-
rioden met elkaar in slagen, in uitstekend overleg tussen werkge-
vers, werknemers en overheid - maar vooral de eerste twee part-
ners - tot eenstemmige adviezen te komen, waaraan de Regering 
bijzonder veel had in die omstandigheden. Uiteraard stond het 
ook toen de Regering vrij, daarvan al of niet af te wijken. 

Wie het overleg van die jaren van dichtbij heeft meegemaakt 
of er persoonlijk bij betrokken is geweest, valt het op dat wat 
toen mogelijk was vandaag schijnbaar niet meer mogelijk is. 
Toch moet ik zeggen dat wij er, hoe moeilijk de situaties in het 
verleden ook waren, met elkaar in geslaagd zijn dank zij aller in-
ventiviteit en een stuk onderling gegroeid vertrouwen er boven-
op te komen. Ik heb nog altijd de hoop dat de situatie waarmede 
wij vandaag worden geconfronteerd ons zodanig met de neus op 
de feiten zal drukken, dat wij het heilloze van het polarisatiestre-
ven zowel in het politieke als in het maatschappelijke leven dui-
delijker dan ooit gaan inzien en dat wij ook nu weer de veer-
kracht en de inventiviteit zullen opbrengen om de moeilijkheden, 
die bijzonder groot zijn, ook in de komende tijd het hoofd te bie-
den. 

Ik hoop dat eind 1973 en vooral 1974 een echt keerpunt in onze 
sociaal-economische en politieke geschiedenis kunnen zijn. Ik 
heb hier een ander keerpunt op het oog dan wel eens in het 
spraakgebruik hier naar voren wordt gebracht. Ik hoop op een 
werkelijk keerpunt. Als dat niet optreedt en de verhoudingen 
blijven zoals zij zijn, behoef ik slechts te verwijzen naar de En-
gelse situatie, die vandaag bitter ernstig is. Ik neem aan dat iede-
re Nederlander die de berichten daaromtrent volgt daarvan ook 
diep onder de indruk is. 

De heer Andriessen - ik neem aan dat anderen dat ook nog zul-
len doen - heeft aandacht besteed aan de vraag, of dit kabinet 
zoals het thans is samengesteld en vooral gelet op de wijze waar-
op het is tot stand gekomen wel hèt kabinet is dat geëigend is om 
een zo verregaande bevoegdheid te vragen aan de Kamer. Daar-
over zou ik slechts een korte opmerking willen maken. De roep 
om een nationaal kabinet weerklinkt thans luid in de Nederland-
se samenleving. Ik neem aan dat degenen die dat doen daarmee 
de beste bedoelingen hebben. Ik zou echter realist genoeg willen 
zijn om te zeggen, dat datgene, wat men doorgaans verstaat on-
der een nationaal kabinet van zeer brede samenstelling, vandaag 
eenvoudig niet tot de mogelijkheden behoort. De realiteit ge-
biedt, dat zonder meer vast te stellen, zonder daar al te uitvoeri-
ge beschouwingen aan te verbinden. Wel is het zo, dat wij van-
daag meer dan ooit een nationaal beleid nodig hebben, waarin 
brede groepen van onze samenleving zich kunnen vinden. Dat is 
het gebod van dit ogenblik. 

Ik zou een enkel woord willen wijden aan de positie van het 
kabinet en de beoordeling daarvan. Zoeven hebben wij bij inter-
ruptie van de zijde van de heer De Gaaij Fortman gehoord, dat 
ook zijn groepering wil worden geacht te behoren tot de groepen, 
die dit kabinet als een extraparlementair kabinet zien. Hij is 
daarin zeer consequent. Ik meen dat hij die opmerking al vóór de 
formatie heeft gemaakt. Dit betekent dat er twee partijen zijn, 
die dit kabinet als een parlementair kabinet beschouwen. Dat is 
hun goed recht; ik constateer het slechts. De overige partijen 
waarvan het kabinet geacht mag worden steun te verlangen, zien 
het kabinet als extraparlementair. Ik behoef hier niet te zeggen 
dat mijn fractie daarin een wat bijzondere positie inneemt. Dat is 
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door de voorzitter van mijn fractie bij meer dan één gelegenheid 
duidelijk gesteld. Ik laat dit nu uiteraard verder rusten. 

De vraag, wie nu eigenlijk in deze Kamer tot de oppositiegroe-
pen behoren, is moeilijker te beantwoorden. Ik zou zeggen dat in 
het algemeen de partijen, die geen geestverwante bewindslieden 
in dit kabinet hebben, tot de oppositie behoren. Enkele partijen 
springen eruit, waarbij de V.V.D. met name kan worden ge-
noemd als notoire oppositie. Ieder heeft hiervoor zo zijn eigen 
argumenten en benamingen. De conclusie luidt dan ook dat wij in 
een merkwaardige situatie leven. Wij moeten echter realisten 
blijven en wij moeten er daarom van uitgaan, dat wij thans een 
kabinet hebben, waartegenover geen duidelijk alternatief staat. 
Als men dit onderschrijft, staan enkele zaken op voorhand vast. 
Het kabinet is er. Het heeft tot nu toe kunnen rekenen op vol-
doende steun in de Kamer bij alle belangrijke zaken die aan de 
orde zijn geweest. Tot nu toe is sprake geweest van redelijk 
overleg, op normale wijze gevoerd, tussen kabinet en Staten-Ge-
neraal. De vraag rijst dan ook, of er voldoende rechtsgrond aan-
wezig is om een zo diepe ingreep in onze samenleving te doen en 
een zo vergaande bevoegdheid voor zich op te eisen. Dit vraagt 
de Regering immers op dit ogenblik. Ik meen dat dit verband 
houdt met de vraag, hoe ernstig men de situatie op het ogenblik 
acht. Ook al was de oliecrisis niet opgetreden, dan nog zou er 
naar onze opvatting hoogstwaarschijnlijk voor het kabinet vol-
doende reden zijn geweest om regelen te stellen op een breed ge-
bied al dan niet op grond van de bestaande wetgeving, machti-
ging te vragen. De inflatoire ontwikkeling, die zich reeds een 
reeks van jaren voordoet en die alleen maar ernstig wordt ver-
scherpt door een kolossale stijging van het invoerprijspeil, had 
naar onze opvatting het kabinet op zijn minst voor de vraag 
gesteld of het in deze omstandigheden het vrije spel van de maat-
schappelijke krachten - wat mij betreft mag men ook ,,machten" 
zeggen - wel rustig mag laten doorgaan, zonder daarbij zelf de 
hand aan de ploeg te slaan. Ik verwijs in dit verband naar het uit-
stekende interview tussen Minister Lubbers en de heer Lange-
bent van vrijdag jongstleden. De Minister heeft bij die gelegen-
heid gezegd: ,,In zulke moeilijke omstandigheden als nu - hij be-
trok hierbij uiteraard wel de oliesituatie, dat is zonder meer dui-
delijk; hij verwees ook naar Engeland - kan men niet het vrije 
spel van de maatschappelijke krachten rustig zijn gang laten 
gaan. Dit geldt met name na de gebeurtenissen die zich in het 
voorjaar hebben afgespeeld. Ik vind dat een donkere bladzijde in 
de sociaal-economische ontwikkeling in Nederland, zonder hier-
bij de schuldvraag te betrekken. In Nederland heeft altijd het 
overleg hoog genoteerd gestaan; er is jarenlange arbeidsvrede 
geweest; buitenlanders keken met jaloerse ogen naar ons land. 
Het is een terugzetten van de klok geweest, een zwarte bladzij-
de, in de overlegsituatie in Nederland, dat in dit land voor de za-
ken, waarom het in het voorjaar ging, uitgebreide stakingen zijn 
gehouden, die miljoenen guldens schade hebben berokkend aan 
de samenleving. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan de vraag, of er een rechts-
grond aanwezig is voor de speciale bevoegdheden die de over-
heid thans vraagt. Mijn antwoord hierop is dat dit ten nauwste 
samenhangt met de vraag, hoe men de situatie op dit ogenblik be-
oordeelt. De meningen hierover lopen uiteen. De een zegt: „Er 
komen nog zoveel schepen met olie binnen". De ander zegt: 
„Raak nu toch niet in een paniekstemming. Zie het nu maar eni-
ge tijd rustig aan". Ik zal niet te diep in de olie duiken. Dat is 
trouwens een zeer ongezonde aangelegenheid. Dat begrijp ik 
zeer goed. Andere sprekers zullen dit nog wel doen. Ik baseer 
mij in dit verband geheel op de gegevens die de overheid ons ter 
beschikking heeft gesteld, met alle daaraan verbonden onzeker-
heden. Niemand onzer, ook niet de heren achter de groene tafel, 
is in staat, exact te voorspellen hoe het van de ene week op de 
andere zal gaan. Hoe zou ik mij hierover een oordeel kunnen 
aanmeten? Ik heb dan ook geen enkele behoefte aan speculaties 
of opmerkingen over speculatieve voorraadvorming en prijsop-
drijving die onnodig zouden zijn. Ik baseer mij op de cijfers die 
de overheid ter beschikking heeft gesteld. Aan de hand van de 
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thans bekende gegevens meen ik dat dit realistische cijfers zijn. 
Daaruit moet dan onvermijdelijk een bepaald beleid voortvloei-
en. 

Naarmate men de situatie somberder beoordeelt heeft men 
ook minder moeite met de rechtsgrond voor dit overheidsingrij-
pen. Ook wanneer men de situatie niet somberder beoordeelt 
dan de overheid thans doet, is er, naar onze overtuiging, vol-
doende rechtsgrond voor dit ingrijpen. Tot die groep wil ik mij-
zelf gaarne rekenen. 

Vooral buiten deze Kamer, maar ook door sprekers die gere-
geld in dit gebouw vertoeven en die daarbuiten wel eens spreken, 
is nogal veel misbaar gemaakt over het buitenspel zetten van het 
parlement. Ik geef onmiddellijk toe dat wanneer de wet ongewij-
zigd zou zijn gebleven en niet door nota's van wijzigingen zou 
zijn aangevuld het kabinet inderdaad een te zware aanslag had 
gepleegd op de parlementaire democratie. Het kabinet kan ervan 
verzekerd zijn dat de Kamer dat niet had geaccepteerd, ook al is 
men van mening dat op dit moment een diepe ingreep onvermij-
delijk is. 

Ik maak dan ook met erkentelijkheid gewag van de nota's van 
wijzigingen die de Kamer inmiddels hebben bereikt. Het zal het 
kabinet allengs duidelijk zijn geworden, nadat de heer Peijnen-
burg heeft gesproken, dat er ter zake nog wel meerdere wensen 
in de Kamer leven. Ik hoop dat het kabinet daartegenover een 
welwillende houding zal aannemen. Dit alles wordt ingegeven 
door de wens een zo goed mogelijk samenspel tussen Regering 
en Staten-Generaal niet alleen mogelijk te maken, maar ook in de 
komende tijd mogelijk te houden. Zo goed als werkgevers en 
werknemers elkaar in het produktieproces nodig hebben om de 
moeilijkheden het hoofd te bieden, evenzeer zal een niet-polari-
serend, maar echt goed overleg tussen kabinet en Staten-Gene-
raal onontbeerlijk zijn, om ook de politieke moeilijkheden, waar 
wij middenin verkeren, het hoofd te kunnen bieden. 

Ik sta dan ook niet achter degenen die met veel misbaar over 
het buitenspel zetten van het parlement hebben gesproken. Er 
zijn zelfs stemmen opgegaan die zeiden dat deze oliecrisis komt 
als een geschenk uit de hemel voor het kabinet-Den Uyl - daarbij 
dacht men misschien meer aan de heer Den Uyl dan aan het ka-
binet - omdat het nu zijn stokpaardjes nog eens kan berijden. Ik 
wijs dit alles van de hand op grond van de ons overgelegde stuk-
ken. Ik doe dat zo realistisch mogelijk. 

Het zou natuurlijk ook hoogst onverstandig zijn geweest het 
wel te gaan doen. Ik hoop dat men elke schijn in die richting zal 
vermijden. Het gaat op het ogenblik niet om inkomensvorming 
en inkomensverdeling in de zin waarin wij deze in deze Kamer 
gebruikelijk bespreken. Vandaag gaat het primair om de vraag: 
hoe kunnen wij de schade die wij oplopen ten gevolge van de 
moeilijkheden waarin wij verkeren zo billijk mogelijk verdelen? 
Dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 
dragen behoeft het kabinet voor mij niet op vele pagina's te her-
halen, want dat is in confesso in brede kringen van ons Neder-
landse volk. Voor wat de groepering, waarvoor ik het genoegen 
heb te spreken, betreft, behoeft niemand daaromtrent in onze-
kerheid te verkeren. 

In onze samenleving, met name in de naoorlogse tijd, is een 
merkwaardige ontwikkeling waar te nemen in de visie van be-
paalde groeperingen op bevoegdheden van de overheid in de ver-
houding tussen staat en maatschappij. Ik denk hierbij aan de ge-
leide loonpolitiek zoals wij die vele jaren na de oorlog hebben ge-
kend. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het met name de socialis-
ten, ook de socialistische vakbeweging, zijn geweest, die daar-
aan zeer lang hebben vastgehouden, toen anderen allang dit 
standpunt hadden verlaten. In dat opzicht werden zij in belang-
rijke mate overgolfd door de liberale groeperingen in deze Ka-
mer. 

De liberalen zijn van huis uit voorstanders van een zo groot 
mogelijke vrijheid in dit maatschappelijk leven. Dat is ook een 
goed beginsel. Op zich zelf wil ik daar niet aan af doen. In de 
praktijk zien wij nu dat de socialisten een tijd lang angstvallig. 

krampachtig hebben vastgehouden aan een geleide economie, 
die met name betrekking had op de loon- en prijsvorming, ook 
toen het niet meer zo noodzakelijk was. Daarna hebben zij een 
reuzenzwaai gemaakt. Wanneer vorige kabinetten namelijk met 
de vinger naar deze zaak wezen, werd er meer misbaar gemaakt 
dan gelukkig vandaag het geval is. Tegelijkertijd moet ik zeggen 
- daardoor is de balans weer wat in evenwicht als ik het over de-
ze twee groepen heb - dat wat de liberale visie betreft men altijd 
zeer geporteerd is geweest voor een grote mate van vrijheid, 
maar dat zodra het ging over de vraag of er nog een zekere loon-
beheersing moest zijn, men een aanzienlijk grotere behoedzaam-
heid aan de dag legde dan ten aanzien van andere punten. 

Ik herinner mij een opmerking van de huidige Minister van So-
ciale Zaken, die bij de behandeling van de Wet op de Loonvor-
ming in 1969 hier heeft gezegd, dat in dat opzicht de wegen van 
liberalen en socialisten elkaar hebben gekruist. Bij die gelegen-
heid vroeg toen de heer Gortzak, of het een gelijkvloerse krui-
sing was. De heer Boersma antwoordde toen: Dat wordt mij te 
technisch; ik weet niet wie van de twee er onderdoor is gegaan. 
Hij zal het zich ongetwijfeld herinneren. 

Ik kom nu tot onze stellingname ten aanzien van deze aangele-
genheid. In het algemeen past ons grote voorzichtigheid bij het 
geven van grote bevoegdheden aan de Regering. Wij moeten 
daarom ook voorzichtig zijn met machtigingswetten. Het parle-
ment staat er trouwens borg voor, dat dat het geval is. De bewijs-
last berust bij het kabinet om aan te tonen, of deze bevoegdhe-
den al dan niet nodig zijn. Ik meen te mogen zeggen, dat het kabi-
net erin is geslaagd, het bewijs hiervoor te leveren. Daarom heb-
ben wij in algemene zin, zij het dat wij grote reserves hebben ten 
opzichte van machtigingswetten in het algemeen, met deze zaak 
geen onoverkomelijke moeilijkheden. 

Het standpunt van de antirevolutionaire richting, die ik hier 
mag vertegenwoordigen, is altijd geweest, dat de taak van de 
overheid wisselt met de omstandigheden. Er moet altijd ruimte 
blijven voor het beleven van de eigen verantwoordelijkheid van 
de burgers en van de georganiseerde verbanden in een zo groot 
mogelijke vrijheid. De taak van de overheid is even essentieel als 
beperkt, zoals het wel eens is gezegd en ik wil het graag vandaag 
nog eens onderstrepen. 

Wij zien vandaag, dat vrijwel iedereen - het blijkt ook uit inge-
stelde enquêtes - het erover eens is, dat ter zake iets moet gebeu-
ren. Iedereen zegt: De overheid kan dit niet over haar kant laten 
gaan. Men voelt als het ware bij intuïtie aan, dat er zoveel aan de 
hand is, dat leiding gewenst is. Zodra de vraag aan de orde komt, 
wat er moet gebeuren, welke inhoud die maatregelen moeten 
hebben, lopen de meningen in ons volk, zoals gebruikelijk bij 
dergelijke zaken, nogal uiteen. Het is ook uit deze discussie -
nog maar een paar sprekers hebben het woord gevoerd - alreeds 
gebleken. 

Sprekende over de overheidsbemoeiing met het bedrijfsleven 
is mij altijd een uitdrukking bijgebleven van de vroegere voorzit-
ter van het Nederlands Verbond van Werkgevers, de helaas te 
vroeg overleden heer Twijnstra, die het aldus heeft gezegd: Diri-
gisme is die vorm van overheidsbemoeiing welke niet in mijn 
kraam te pas komt. Dan noemt men het dirigisme. Voor het ove-
rige kan er niets gebeuren in onze samenleving of er zijn wel 
groeperingen in onze samenleving, tot vaak in 's lands televisie-
programma's toe, die zeggen: Daar moet de overheid wat aan 
doen. 

Ik kom thans tot de inhoud van de Machtigingswet. Ik wil er 
vrij sober over spreken en slechts drie punten aanstippen. In de 
eerste plaats wil ik zeggen, dat de bevoegdheden voor niet langer 
dan een jaar gelden. Dat jaar is een maximum en dat jaar zal de 
Regering waarschijnlijk wel nodig hebben. 

In de tweede plaats wil ik erop wijzen, dat deze Machtigings-
wet een breed terrein bestrijkt. 

In de derde plaats merk ik op, dat zij op die terreinen diep in-
grijpt. Het laatste zou ik zeker niet willen onderschatten. De 
heer Drees is er diep op ingegaan. Ik wil zijn motie niet ter spra-
ke brengen, maar ik mag in mijn beschouwingen wel zijn betoog 
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betrekken. Hij is tot de conclusie gekomen, dat de bestaande 
wetten voldoende mogelijkheden bieden, althans als enige wijzi-
ging wordt aangebracht. Die opmerking van de heer Drees is in 
hoofdzaak juist. Ik moet wel toegeven, dat er inderdaad enige 
wijzigingen nodig zijn. Men kan met de huidige Wet op de Loon-
vorming heel veel doen. Men kan er zelfs betere maatregelen 
mee nemen dan die welke thans worden voorgesteld. Er is een 
Prijzenwet en er is een wijziging van die wet aanhangig. Met die 
Prijzenwet kan de Regering heel veel doen. Er is huur- en pacht-
wetgeving. De heer Vermaat zal daarover straks ongetwijfeld 
nog wat meer zeggen. 

Ik ga nu wel op de inhoud van het betoog van de heer Drees in. 
Zolang die wetten niet zijn aangepast aan de huidige omstandig-
heden en wanneer die wetten niet dat verbrede terrein bestrij-
ken dat deze Machtigingswet wel bestrijkt, dan zullen die wet-
ten toch in ieder geval eerst moeten worden gewijzigd, hetgeen 
mijn voorkeur zal hebben. Ik zou de Regering willen verzoeken 
daarnaar ernstig te kijken en in de bestaande wetgeving - al dan 
niet gewijzigd - toch voldoende instrumenten in te bouwen om 
aan situaties, waarvoor wij thans staan, het hoofd te kunnen bie-
den. Ik geef toe, dat dit vandaag niet geheel en al mogelijk is, 
omdat die wetten, althans enkele ervan, een te beperkte wer-
kingssfeer hebben. In dat verband is het dan ook logisch, dat on-
ze fractie in beginsel niet afwijzend staat tegen het verlenen van 
bredere bevoegdheden van tijdelijke aard. 

Ik wil thans niet spreken over de artikelen van de Machtigings-
wet, maar de amendementen, die door de heer Peijenburg zijn in-
gediend, zullen waarschijnlijk allemaal door ons mede worden 
ondertekend. De parlementaire controle moet zo goed mogelijk 
in stand worden gehouden. 

Blijkens de considerans en het intitulé van het wetsontwerp 
gaat het om een inkomensbeleid. Wij hebben op dat gebied een 
nota te wachten; de heer De Gaaij Fortman zal mij onmiddellijk 
toegeven, dat er altijd nog een SER-onderzoek ter zake gaande 
is. Hij is de vader van een motie, die tot dat onderzoek heeft ge-
leid. Alleen al het feit, dat de SER hiermede nog niet gereed is 
gekomen, zegt al voldoende omtrent de ingewikkeldheid van dit 
probleem. Ik zie de eerstkomende maanden de aangekondigde 
nota van de Minister van Sociale Zaken nog niet komen, hoewel 
ik wel hoop, dat die nota er voor de derde dinsdag in september 
van het volgende jaar wel zal zijn. 

Als ik thans een typering van deze Machtigingswet zou moe-
ten geven en van de bevoegdheden, die daaruit voorde overheid 
voortvloeien, dan zou ik het volgende willen opmerken. Het bes-
te kan dit wetsontwerp worden vergeleken met het BBA 1945, 
met een wat bredere werking, maar in strakkere vorm dan het 
BBA in 1945 was geformuleerd. In het BBA 1945 was de inscha-
keling van het bedrijfsleven verplicht voorgeschreven; dat alles 
staat op zijn minst veel meer op losse schroeven in dit wets-
ontwerp. Men kan het bedrijfsleven achteraf inlichten, het in de 
gelegenheid stellen zijn zienswijze kenbaar te maken. Alles goed 
en wel, maar in het oude BBA was het een verplicht voorschrift. 
Het College van Rijksbemiddelaars kon en mocht geen beslissin-
gen nemen, zonder daaromtrent het gevoelen van de Stichting 
van de Arbeid te hebben ingewonnen. Dat werkte heel goed. De 
vraag is wel eens bij mij gerezen, of wij die titel van het BBA, 
waarin deze materie werd geregeld, toch achteraf bekeken niet al 
te snel eruit hebben geschrapt. Hierover kan men echter ver-
schillend oordelen. 

Een tweede punt is - dit past toch wel bij de beoordeling van 
de situatie van vandaag - dat de centrale organisaties van werk-
nemers en werkgevers een zeer overwegende rol speelden in het 
overleg. Ik denk aan de Stichting van de Arbeid, de SER en aan 
het overleg van de centrales met de overheid. Ik bedoel hierme-
de niets onvriendelijks, maar ik wil constateren, dat er ook struc-
tureel binnen de vakbeweging iets is veranderd. Er zijn concen-
traties, fusies tussen organisaties binnen een en dezelfde centra-
Ie tot stand gekomen, waarbij enkele bonden een veel sterkere 
positie hebben dan in die tijd, waarover ik zoeven sprak, tijdens 
de werking van het BBA het geval was. Of het een vooruitgang 

enz. 34ste vergadering - 18 december '73 1679 

dan wel een achteruitgang is, is niet aan mij om te beoordelen. Ik 
geloof, dat men dit in alle objectiviteit kan constateren. 

Ik wil thans geen eindoordeel uitspreken over artikel 3 van het 
wetsontwerp, waarin die grote bevoegdheden worden gegeven. 
Ik wil eerst de discussie en het antwoord van de Regering ook 
met betrekking tot daartoe ingediende amendementen, afwach-
ten. Verder wil ik mij ervan onthouden het wetsontwerp volgens 
de artikelen door te lopen. Ik wil hierop één uitzondering maken. 
Ik doel dan op artikel 6 van de Machtigingswet. Dit artikel zet in 
feite de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomsten uit het 
jaar 1927 opzij. In die wet staat duidelijk - en dat is zelfs de 
strekking van die wet - dat ieder beding in strijd met de ca.o. 
nietig is en dat in de plaats daarvan treden de bepalingen van de 
ca.o. Wanneer nu vandaag in een bepaalde bedrijfssector men-
sen of hele groepen een loon ontvangen dat ligt beneden de bepa-
lingen van de collectieve arbeidsovereenkomst en, om maar in 
de terminologie van de uitvoeringsbeschikkingen te blijven, daar 
zou een bedrag van 15 of 30 gulden bovenop komen, dan mag 
men daar niet bovenuit gaan, want men is gebonden aan het loon 
dat voorheen werd betaald. Stel dat dit loon lager was en niet in 
overeenstemming met de bepalingen van de ca.o. , is dan beroep 
op de rechter mogelijk? Naar mijn opvatting moet dat mogelijk 
blijven. Toch prevaleert deze wet boven de Wet op de collectie-
ve arbeidsovereenkomst. 

Ik zou in dat opzicht wel een vraag willen stellen. Nog steeds 
hoort men in vele kringen -of het waar is, kan ik niet beoordelen 
- dat er hier en daar - ik denk ook aan de jeugdlonen - van on-
derbetaling sprake is. 

Wel, mijnheer de Voorzitter, wat artikel 7 betreft, daarin is in 
de eerste nota van wijzigingen en verbeteringen al een kleine ver-
andering aangebracht. Als ik het goed heb begrepen, betreft dat 
slechts één woordje. Het woordje „van" is ingevoegd. Ook in de 
nota naar aanleiding van het eindverslag heb ik daaromtrent toch 
eigenlijk geen bevredigend antwoord gekregen. De vraag is na-
melijk waarom van de bestaande titel van het BBA ter zake moet 
worden afgeweken en niet, uiteraard aan de hand van algemene 
aanwijzingen, het zwaartepunt blijft liggen bij de directeuren van 
de gewestelijke arbeidsbureaus. Ik zou niet weten wie daarvoor 
in de plaats zouden kunnen treden, uitgezonderd natuurlijk de 
gevallen van beroep. Deze directeuren, vooral daarbij geadvi-
seerd door de plaatselijke, daartoe ingestelde commissies, heb-
ben een grote ervaring en deskundigheid. Ik zou gaarne zien dat 
een van de Ministers - dat zal wel de Minister van Sociale Zaken 
zijn - daarop straks uitvoerig inging, want het is mij nog onduide-
lijk wat men hiermee bedoelt. Dit wordt alles zo centralistisch. 
Het doet mij bijna denken aan de noodwet arbeidsvoorziening, 
waarbij ook zeer specifieke bevoegdheden aan bepaalde figuren, 
ambtenaren, zijn toegewezen. Ik zie op dit ogenblik nog niet in. 
dat de zaak niet had kunnen blijven zoals zij was. 

Dit heeft ook betrekking op het verlenen van short-time ver-
gunningen. Heb ik de strekking van de stukken die ons zijn over-
gelegd goed begrepen, dan zal men ter zake een zeer stringent 
beleid voeren. Daar kan ik inkomen. Dat zal echter speciaal be-
trekking moeten hebben op de bedrijven die ten gevolge van de 
oliecrisis worden getroffen. Op zich zelf is dit niet onjuist, maar 
is de lijn altijd duidelijk en precies te trekken, zo zou ik willen 
vragen. In de omstandigheden van vandaag zou ik zeggen, dat 
als ooit alles met alles verband heeft gehouden, dat stellig van-
daag het geval is. 

Ook wanneer ten gevolge van andere oorzaken moeilijkheden 
ontstaan en een vermindering van orderposities optreedt, moet 
het naar mijn mening mogelijk blijven, in het kader van de totali-
teit van het werkgelegenheidsbeleid en in het bijzonder van het 
arbeidsmarktbeleid ook het short-timevergunningenbeleid aan te 
passen aan de gewijzigde omstandigheden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een enkele opmerking maken 
over de positie van het overheidspersoneel. Het ontgaat mij, dat 
ook hierbij steeds weer de Minister van Sociale Zaken moet wor-
den ingeschakeld. Men werkt toch met de Raad voor de burger-
lijke rijksdienst? Er is toch sprake van voldoende collegialiteit? 
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Alle belangrijke beslissingen ter zake, zeker wanneer die worden 
gebonden aan nominale bedragen, zoals thans in het wets-
ontwerp wordt voorgeschreven - ik neem aan dat dit ook de in-
houd van een uitvoeringsbeschikking zal zijn - staan zo exact 
vast, dat het naar mijn opvatting bepaald overbodig is, de toch al 
zwaar belaste Minister van Sociale Zaken ook daar nog eens met 
het toezicht te belasten. Ik meen dat de Minister van Binnen-
landse Zaken daarvoor bepaald wel mans genoeg zal zijn. 

Daarbij komt, dat in het georganiseerd overleg ook vertegen-
woordigers van andere departementen aanwezig zijn. Ik meen 
dat er nog steeds een vertegenwoordiger van het Departement 
van Sociale Zaken aanwezig is om de Minister voldoende op de 
hoogte te brengen en de zienswijze van de Minister ter zake van 
de punten die daar aan de orde zijn ook op het juiste moment te 
berde te kunnen brengen. 

Mijn laatste vraag ter zake betreft het slot van artikel 13. Wat 
is nu eigenlijk nog de zin van het overleg dat daar wordt ge-
noemd? Het is een overleg achteraf, maar dan is de beslissing al 
genomen. Ik kan mij voorstellen, dat dit in andere omstandighe-
den zou kunnen functioneren, maar ten aanzien van het georga-
niseerd overleg voor overheidspersoneelszaken ontgaat het mij 
wel. Misschien kan ik daarover straks nog enige opheldering ver-
krijgen. 

Ik wil thans een korte beschouwing houden over de inhoud 
van de beleidsvoornemens in materiële zin. Ik had graag gezien, 
dat de tekst van een uitvoeringsbeschikking in de Kamer aanwe-
zig was geweest. Ik mag eraan herinneren, dat wij in het jaar 
1970 soortgelijke situaties met betrekking tot de lonen hebben 
besproken. Dat was ook in de maand december. Deze maand 
schijnt hiervoor kennelijk een bijzondere maand te zijn. Toen 
was de volledige tekst van de uitvoeringsbeschikking aanwezig. 
Mede aan de hand van de discussies in de Kamer heeft de inhoud 
van die uitvoeringsbeschikking toen enige wijzigingen onder-
gaan. 

Thans hebben wij echter te maken met vrij algemeen geformu-
leerde beleidsvoornemens, die ik graag exact geformuleerd voor 
mij had gezien. Aan de andere kant wil ik er onmiddellijk aan 
toevoegen, dat ik er, gelet op het tempo waarin Regering en ook 
Kamer hebben moeten werken, wel begrip voor heb, dat een en 
ander nog niet waterdicht kan worden geformuleerd. Inmiddels 
blijft dit een gemis. 

Mijnheer de Voorzitter! In de aanvang van mijn betoog heb ik 
al gezegd, dat ik over de oliesituatie als zodanig niet verder wil 
spreken; dat zullen anderen nog wel doen. Ik ben echter naar 
aanleiding van de memorie van antwoord pijnlijk getroffen door 
het praktisch afwezig zijn van goedgerichte maatregelen met na-
me met betrekking tot de kleine zelfstandigen. Naar aanleiding 
van de door de Kamer in het voorlopig verslag ingebrachte vra-
gen is aan de positie van de kleine zelfstandigen wel een enkele 
passage gewijd. Er zijn allerlei bezwaren geopperd ten aanzien 
van door de Kamer gedane voorstellen, maar er is niets voor in 
de plaats gekomen dan alleen wat vage mededelingen over de 
studie, die nog gaande is; men heeft gesproken over een her-
structurering van de kinderbijslag, waarbij premievrijstellings-
grenzen aan de orde zijn enzovoorts. Ik wil voor de aardigheid 
een vraag stellen, omdat het antwoord daarop voor de Kamer 
van belang kan zijn. Zij luidt: Hoe is het op het ogenblik nu pre-
cies geregeld met de vrijstelling in het kader van de volksverze-
keringen voor de kleine zelfstandigen? Als ik mij wel herinner 
begint dat bedrag bij ongeveer f 1800 voor ongehuwden en ein-
digt bij ongeveer f 3500 a f 4000. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is toch volstrekt ondenkbaar, dat 
vandaag nog een mens in onze westerse maatschappij van deze 
bedragen in leven kan blijven? Toch kost dit de overheid een 
aantal miljoenen per jaar omdat de overheid deze premies bij ge-
bleken onmacht voor haar rekening neemt. Als men deze bedra-
gen tot een aanvaardbare hoogte wil optrekken - dit ongeacht de 
vraag, of ik het systeem juist vind, dat is een heel apart punt -, 
dan zal het vele tientallen miljoenen guldens moeten kosten. 
Kunnen die tientallen miljoenen guldens niet veel doelmatiger 
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worden aangewend in een andere richting, waarbij de personen, 
die wij in het bijzonder op het oog hebben, meer worden gehol-
pen? 

Mijn bezwaar tegen deze regeling is eigenlijk, dat toch van een 
zekere rechtsongelijkheid sprake is. De werknemers, ook als zij 
slechts korte tijd werken - ik denk hierbij aan jeugdigen die bij 
voorbeeld vakantiewerk doen - zijn allen premieplichtig in de zin 
van de volksverzekeringswetten. Hier is een groep uitgezon-
derd. Ik begrijp de redenen voor die uitzondering wel. Het is ge-
woon gebleken onmacht, het zou te veel perceptiekosten met 
zich brengen om de premies te innen. Hoe het ook zij, er is spra-
ke van een begin van ongelijke rechtsbedeling. Dat vind ik in on-
ze wetgeving altijd een beetje moeilijk te verteren. 

Wanneer de Regering ernaar streeft - ik vind dat een lofwaar-
dig streven -, dat het netto besteedbaar minimumloon zoveel 
mogelijk zal worden gehandhaafd, brengt dit dan niet met zich, 
dat men juist ten aanzien van de zelfstandigen ernstig maatrege-
len in overweging zal nemen? Juist nu daalt immers het overige 
inkomen sterk bij een arbeidsinkomensquote van 84,5 pet. Ik heb 
uit de stukken gelezen, dat reeds uit dien hoofde het overige in-
komen aanzienlijk zal teruglopen en ook door andere omstandig-
heden het inkomen wel met 10 pet. kan dalen. Dat zal waar-
schijnlijk het hardst aankomen bij juist deze kleine zelfstandi-
gen, omdat hun inkomen direct voor het dagelijks levensonder-
houd is bestemd. 

Daarom had ik graag een ruimhartiger antwoord op onze vra-
gen gezien, vragen die betrekking hadden op verhoging van de 
inkomensgrenzen met betrekking tot de kinderbijslag voor kleine 
zelfstandigen. Ik heb een motie in mijn binnenzak, maar ik vind 
het in het algemeen eleganter, een motie pas in tweede termijn in 
te dienen. Ik wil graag eerst de Regering de gelegenheid geven, 
een beter antwoord op mijn vragen te geven dan in de memorie 
van antwoord is gegeven. De motie is echter geredigeerd en is al 
van voldoende handtekeningen voorzien, dat kan ik de Regering 
wel zeggen. Ik wil haar echter graag de gelegenheid geven, de in-
diening van de motie te voorkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom vervolgens aan wat ik zou wil-
len noemen „de f 15-kwestie". Daaromtrent rijzen nog wel en-
kele vragen. In de nota naar aanleiding van het eindverslag, dat 
wij zojuist hebben ontvangen, staat op blz. 18 een staatje. Ik zal 
niet alle punten noemen. Ik lees echter „initieel" en ,,indexe-
ring". Daaronder staat: Bij aanvang contract en een half jaar la-
ter, met een verwijzing naar a en b. Bij „aanvang contract" 
staat:- ik citeer - : 

„Inclusief prijscompensatie in die contracten, die geen 
indexeringsclausule bevatten". 

Onder b lees ik: 

„Inclusief cumulatie-effecten en een drempel in de prijs-
compensatie van 0,3 procent.". 

Mijnheer de Voorzitter! Betekent dit nu, dat men voor het 
overige deel van dit jaar met een drempel in de prijscompensatie 
van 0,3 procent wil werken? Ik kan mij dit niet voorstellen, maar 
wat is de functie van deze 0,3 procent, die in de stukken is ge-
noemd. Het is op zijn minst gevaarlijk, een dergelijk cijfer te 
noemen, al begrijp ik wel, dat het niet de bedoeling is, deze 
drempel te hanteren in de tweede helft van het jaar 1974 of mis-
schien wel eerder. Men moet bij dergelijke zaken er altijd op let-
ten, welke functie zo'n cijfer zal krijgen. Naar mijn overtuiging 
zal deze drempel - ik wil geen cijfer noemen - in ieder geval aan-
zienlijk hoger moeten liggen. Anders zie ik niet, hoe men ooit uit 
kan komen op een prijsstijging van 10 procent en een daarbij be-
horende loonsomstijging van 12 procent. 

Mijnheer de Voorzitter! Dezelfde opmerking wil ik maken ten 
aanzien van de initiële verhoging. Daar staat: niveau II, jaaref-
fect 1,8. Hoe moet ik nu de cijfers, die thans de ronde doen, nl. 
die van f 15 en f 30 zien. Gaat het hier om een initiële loonstij-

TWEEDE KAMER 



Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid enz. 34ste vergadering - 18 december '73 1 6 8 1 

Roolvink 

ging of om een voorschot op de te verwachten prijsstijgingen? Ik 
geloof dat duidelijkheid op dit punt ten zeerste gewenst is. Ik zie 
dit als een voorschot op de prijsstijgingen, want in het kader van 
een algehele teruggang, waarin het regel zal zijn, dat het mini-
mumlooninkomen zal worden gespaard, zullen alle inkomens, 
die daar bovenuit gaan worden getroffen. Naarmate deze er 
meer bovenuit gaan, zullen deze sterker worden getroffen, maar 
ze worden alle getroffen bij een teruggang van ons bruto nati-
onaal produkt met 3 procent. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze dingen moeten zeer duidelijk 
aan ons volk worden voorgelegd. Daarom begrijp ik niet, waar-
om men nu met een dergelijk cijfer in de officiële stukken voor 
de dag komt. Ik wil in dit verband ook nog een vraag stellen. In 
een televisie-uitzending heb ik iemand horen zeggen, dat hij een 
koude douche onderging. Dat gebeurt ons allen wel eens, maar in 
dit verband was de douche schijnbaar wel zeer koud. Ik heb ook 
een uitspraak van de voorzitter van het N.V.V., de heer Kok ge-
lezen. Dit is toch heus niet iemand, die zoiets voor de vaak zegt. 
Hij heeft gezegd, dat er iets geks in het Catshuis moet zijn ge-
beurd. De heer Lanser heeft bij een bepaalde gelegenheid iets ge-
zegd, dat erop neerkwam, dat de heer Boersma het wel zou heb-
ben verloren in het kabinet. Wel, als de heer Boersma dit in het 
kabinet heeft verloren, heeft hij het in elk geval verloren van de 
10 Ministers, die tot de zgn. progressieve drie behoren. Waarom 
zeg ik nu deze dingen? 

Dit soort dingen mogen niet op straat komen. Dat kan slechts 
het gezag van de overheid ernstig aantasten en de moeilijkheden 
vergroten. Ik kijk niet achter de muren van het Catshuis, maar ik 
heb wel te maken met wat in onze samenleving aan geruchten de 
ronde doen. Als deze zaken officieel in de kranten en voor de pu-
bliciteitsmedia worden verklaard, gaan deze hun eigen leven lei-
den en komen de geheimen van de ministerraad - ik stel er zeer 
hoge prijs op dat zijn beraad vertrouwensvol blijft - op straat. 
Het doet mij niets ter zake, of het nu gaat om een kabinet-Den 
Uyl of een kabinet van een andere naam. Het gaat mij om de po-
sitie van de overheid, die in dezen hoog moet worden gehouden, 
ongeacht de politieke samenstelling van een kabinet. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering spreekt in de stukken 
over het informele overleg met werkgevers en werknemers. In 
de nota naar aanleiding van het eindverslag is sprake van ,,over-
leg". Men zal beide keren wel hetzelfde bedoelen. Zijn in dit in-
formele overleg werkelijk cijfers genoemd, die afwijken van wat 
er nu ten slotte uit de bus is gekomen? Vloeit daaruit misschien 
voort, dat er niets geks is gebeurd of dat iemand een koude dou-
che moest ondergaan? Ik zou graag enige opheldering op dit punt 
krijgen. 

Mijn tweede opmerking betreft het volgende. Bij wat ik nu ga 
zeggen heb ik het over de collectieve arbeidsovereenkomsten die 
na 1 januari expireren. Ik heb niet zozeer het oog op 1 februari, 
maar meer het oog op contracten, die nog een half jaar lang door-
lopen en die zijn er ook. Welke reden is er nu, dat de overheid 
die bedrijven een extra last oplegt door hen te belasten met f 15 
per man extra gedurende die periode van f 15 per maand en ande-
re groeperingen - dat zijn degenen, die op 1 januari aan bod zijn, 
om het huiselijk te zeggen - in de nieuwe versie een bedrag van 
f30 te laten ontvangen? Ik heb tegen die f30 niet het minste be-
zwaar, als het gaat over de contracten, die reeds expireren. Als 
men echter voor het tweede halfjaar 1974 een goed functioneren-
de indexeringsclausule in de contracten heeft, die alle prijsstij-
gingen - die zullen waarschijnlijk groot zijn in het eerste halfjaar 
van 1974 - volledig kan opvangen, zoals dat rechtens is vastge-
legd en zoals dat ook is gehonoreerd wat betreft de indexering 
over 1973 - men zal dus lopende contracten, die over de grens 
van 1973 heen reiken f 15 per maand toekennen - welke rechts-
grond is er dan, dat die een extra schep erbij krijgen? Ik wil hier-
over opheldering. Ik had veel liever gezien, dat men het bedrag 
van f 30 — ik doe geen voorstel - desnoods iets hoger had gesteld 
om te voorkomen, dat men de eerstkomende maanden de prijs-
stijging niet kan opvangen. Ik zie niet in, waartoe het dient, dat 
degenen, die volledig in het systeem van na-indexering aan hun 
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trekken komen, nu nog iets extra's krijgen. Het is ook volstrekt 
in strijd met alle regelen, die wij de laatste jaren hebben gekend. 
Dat werd natuurlijk veel erger in het kader van de eerste sugges-
tie, die door de overheid is gedaan. Ik zeg niet, dat het een offi-
cieel besluit was, want het was een suggestie om de werknemers 
allen f 15 per 1 januari en daarna nog eens f 15 per I april te ge-
ven. Daarvan ontging de ratio mij volkomen. Dat is nu voor de 
helft teruggedraaid. Ik wil gaarne op dit punt enige nadere ophel-
dering ontvangen, want ik zie niet in - misschien zie ik het ver-
keerd; ik sta altijd open voor discussie -, dat wij op dit punt grote 
moeilijkheden met elkaar moeten krijgen. Ik las een dezer dagen, 
toen de Regering nog niet met dit wijzigingsvoorstel was geko-
men, dus niet met een wijziging van de bedragen, die ik hier op 
het oog heb, in de krant, dat in de komende eeuw de kinderen op 
school zullen leren, dat Nederland in het najaar van 1973 met een 
ernstige energiecrisis werd geconfronteerd en dat bij die gelegen-
heid diep ingrijpende maatregelen moesten worden genomen. De 
werkgevers, werknemers en overheid kregen nogal hoge ruzie 
over een bedrag van f45 op jaarbasis, omgerekend in centen per 
week f 0,86, zijnde voor die tijd - dat zal wel in een voetnoot in 
de schoolboekjes komen te staan - de prijs van een gewoon kop-
je koffie in Nederland. Dat zou dan moeten worden gezien tegen 
de achtergrond van deze grote problematiek. Zaken als deze 
moeten wij toch kunnen oplossen, mijnheer de Voorzitter. Dat 
kan ook, maar er moet dan wel een betere systematiek dan tot nu 
toe zitten in de vorm, waarin deze verhogingen worden toege-
kend. In de toekomst zal men misschien nog wel eens lachen 
over deze kleine futiliteiten. 

Ik wil nog een enkele opmerking maken over het minimum-
loon. Het besteedbaar minimumloon zal zoveel mogelijk ge-
spaard blijven. Daarmee ga ik geheel akkoord. Als ik het wel heb, 
ligt er tegelijkertijd een adviesaanvrage bij de SER om het mini-
mumloon autonoom te verhogen. Ik heb daartegen in het alge-
meen natuurlijk nooit bezwaar, als het de lage inkomensgroepen 
betreft. Nu men echter niet werkt met centen en procenten, 
maar uitsluitend met centen in het kader van de f 15 + f 15 verho-
ging, merk ik op, dat dit per definitie een autonome optrekking 
van het minimumloon is. De nominale verschillen tussen de ho-
gere en de lagere inkomens blijven gelijk en ook de koopkracht 
van deze groepen blijft gelijk. Het is dus een autonome optrek-
king. Ik vraag mij af. of het nu werkelijk noodzakelijk is - ik wil 
daarop graag een antwoord hebben - dat er nu daarnaast nog 
eens een autonome optrekking komt. Ik heb eens laten uitreke-
nen - zelf ben ik niet zo knap, ik heb het door een van mijn kin-
deren laten doen. die wat meer kijk op deze dingen heeft - waar 
ons minimumloon naar toe gaat, wanneer wij doorgaan op de wij-
ze zoals tot nu toe is gebeurd. Het minimumloon is ingevoerd op 
I februari 1969 en bedroeg toen f 135 per week. Dat cijfer staat 
in de wet; misschien was het op dat moment weer iets hoger, dat 
acht ik niet helemaal uitgesloten. Per 31-12-'73 komt het mini-
mumloon op f 12 380 per jaar. Ik ga hierbij maar gewoon van de 
regel uit, dat wij de laatste jaren gewend zijn dat de lonen en ze-
ker het minimumloon met ongeveer 10 pet. stijgen. Per 
31-12-1999 zal het minimumloon dan f 167900 bedragen. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Wat kost dan een kopje koffie? 

De heer Roolvink (A.R.P.): Dat is een andere vraag! Als ik er-
van uitga dat de gulden dan misschien nog een dubbeltje waard 
is, dan is het minimumloon f 16700 waard. Het verschil tussen 
die f 16700 en die f 14000, zal in die periode waarschijnlijk wel de 
werkelijke verbetering zijn. Dat is een goed voorbeeld van de 
geldontwaarding. 

Ik verzoek u, mijnheer de Voorzitter, het staatje in de Hande-
lingen te doen opnemen. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat de Kamer geen bezwaar 
heeft tegen het doen opnemen van een noot in de Hciitde-
lingen1). 

') Voor noot zie blz. 1682. 
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De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Als er van 
de zijde van de Regering of van de Kamer opmerkingen over 
zijn, zal ik er graag op worden gecorrigeerd. 

Als de inflatiecorrectie nu van jaar tot jaar zou worden uitge-
steld, zou dat betekenen dat de minimumloontrekkers het topta-
rief van 71 pet. belasting zouden moeten betalen over de top van 
hun inkomen. Dat is een logisch gevolg hiervan. Het is dus wel 
noodzakelijk om dat evenzeer in de gaten te houden als het mini-
mumlooninkomen. 

Ik zal niet meer spreken over de kwestie van de f 15/f 15 ver-
hoging. Ik heb hierover reeds genoeg gezegd en ik hoop dat ik 
daarop een duidelijk antwoord van de Regering krijg. Ik heb op 
dit punt nog wel een slotopmerking. 

In de kerngegevens lees ik, dat de arbeidsinkomensquote 84,5 
zal bedragen en dat de positie van de modale werknemers - ik 
neem aan, dat hiermede de werknemers met f23000 of f 23200 
worden bedoeld - gemiddeld 1 pet. zal teruggaan, inclusief de in-
cidentele loonstijging. De incidentele loonstijging is als regel in 
perioden, waarin de lonen sterk gebonden zijn, groter dan wan-
neer er een grotere mate van vrijheid in de loonvorming is. De er-
varing heeft duidelijk uitgewezen dat werkelijk verdiende lonen 
in het algemeen wel iets uitgaan boven de regelingslonen in tijden 

x) De ontwikkeling van het minimumloon in de tijd tussen 
de datum van ingang, 1 januari 1969, en 31 december 1999. 

Het minimumloon werd voor 1 januari 1969 vastgesteld op 
f135 per week met 6 pot. vakantietoeslag, samen f7441,20 
per jaar, dit wordt hier ter vereenvoudiging afgerond op f 7500 
per jaar. 

De berekening is gebaseerd op een gemiddelde loonstijging 
van 10 pet. per jaar, omdat deze waarde voor de eerste vijf 
jaar een goede overeenkomst geeft van berekende en praktisch 
waargenomen waarde. 

De gebruikte formule is: 

of 

A T = A 10 ^A'2^ 

A j is het minimumloon op datum T 
A is het minimumloon op 1 januari 1969 

t is het tijdsverschil tussen T en 1 januari 1969. 

T t A-p 
1- l-'69 0 f 7 500 

31-12-'73 5 f 12 380 
31-12-'74 6 f 13 680 
31-12-'78 10 f 20 460 
31-12-'83 15 f 33 650 
31-12-'88 20 f 55 590 
31-12-'93 25 f 89 540 
31-12-'98 30 f 149 600 31-12-'99 31 f 167 900 

De waarde van 10 pet. voor de gemiddelde jaarlijkse loon-
stijging, zoals aangenomen, wordt gerechtvaardigd door sub-
stitutie van t = 5 in de bovenstaande formule: A 1973 = 
f 12 380, het minimumloon op 31 december 1973 is in werke-
lijkheid inclusief de van 6 naar 7 pet. gestegen vakantietoe-
slag f 12 603, het verschil is kleiner dan 2 pet. 

Het jaar 1974 zal in de juistheid van de gebruikte 10 pet. 
geen verandering brengen, gezien het feit dat nu al de prijs-
stijging op 10 pet. geschat wordt. 
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van welvaart, maar wanneer de zaak nogal - huiselijk gezegd -
aan de ketting wordt gehouden, is het Nederlandse volk kolos-
saai vindingrijk in het forceren van een promotie hier en daar. 
Stel nu, dat het 1 pet. zal zijn, dan betekent het in duidelijke be-
woordingen, dat de gemiddelde positie van de modale werkne-
mer - dat begint direct na de minimumlooninkomens - met ge-
middeld 2 pet. zal dalen, voor al diegenen die niet in aanmerking 
komen voor een incidentele loonstijging. Doorgaans zijn dit niet 
de modale werknemers, maar degenen die daarboven komen. 
Daarvan wil ik graag een duidelijke bevestiging hebben, niet om 
somber te zijn, maar om ter zake duidelijk te zijn. Daarom moe-
ten wij vandaag duidelijk uitspreken dat de werknemersinko-
mens helaas niet kunnen worden gehandhaafd, althans wat de 
koopkracht betreft. 

Er staat in de memorie van antwoord dat stakingen die zich 
richten tegen deze overheidsbesluiten onwettig zijn. Daarmee 
ben ik het eens. Het zijn regelrecht tegen de overheid gerichte 
stakingen. De Regering laat echter volledig ruimte open voor on-
derhandelingen, terwijl in de komende maanden op het gebied 
van de lonen niets valt te onderhandelen, omdat het wordt opge-
legd. Op het terrein van de werktijdverkorting is er misschien 
nog een mogelijkheid, maar ik dacht dat dit voor een deel ook al 
vastlag op grond van de in het afgelopen jaar gevoerde onder-
handelingen. 

Zou het niet diep tragisch zijn wanneer bij voorbeeld ten ge-
volge van onderhandelingen over immateriële arbeidsvoorwaar-
den toch nog arbeidsconflicten uitbraken? Zou de Regering zich 
niet beraden op mogelijkheden om dit in de huidige moeilijke om-
standigheden te voorkomen, nu de materiële voorwaarden toch 
geheel en al door de overheid worden bepaald? Dit zou de gena-
deslag voor onze economie kunnen betekenen. Ik verwijs hierbij 
naar Engeland. 

Ik heb wel vertrouwen in het gezond verstand van het Neder-
landse volk, maar nu men toch met wetgeving op dit punt bezig 
is, moet een en ander er volgens mij bij worden betrokken. 

Volgens mij is het juist dat de zwakke groepen worden ontzien 
en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In mijn ei-
gen woorden wil ik het als volgt zeggen: men moet de zwakke 
groepen recht doen en men mag de meer draagkrachtigen geen 
onrecht doen, hetgeen ook geldt voor dividenden enz. 

Wij moeten de strijdbijl van de polarisatie in het maatschappe-
lijke en politieke leven begraven voor zover mogelijk ook in deze 
Kamer. Het komt er nu op aan dat de beste tradities en de veer-
kracht van het Nederlandse volk weer een goede kans krijgen. Ik 
geloof daarin. De Nederlandse werknemer is bereid om mee te 
werken en wij hebben gelukkig inventieve ondernemers die al 
improviserende een uitweg weten te vinden uit de grote moeilijk-
heden waarin wij verkeren. Kortom: saamhorigheid is meer dan 
ooit nodig. 

Ik hoop dat de Regering een goed voorbeeld kan geven door 
een doelbewust - en natuurlijk ook sociaal rechtvaardig - beleid 
te voeren. Wij hebben geen behoefte aan een in elkaar geknut-
seld nationaal kabinet. Vóór alles hebben wij thans behoefte aan 
een nationaal beleid dat ons gehele volk aanspreekt. 

De (algemene) beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt te 16.08 uur geschorst 
en te 16.20 uur hervat. 

Aan de orde is de beslissing over het verzoek van het lid 
Tolman om de Minister van Verkeer en Waterstaat te mogen 
interpelleren naar aanleiding van de extreem hoge waterstand 
in Zeeland. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het verzoek van 
het lid Tolman toe te staan en de interpellatie te doen houden 
direct na de hervatting van de werkzaamheden der Kamer na 
het kerstreces, dit in verband met de overvolle agenda voor 
deze week. 
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De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer de Voo:rzitter! Ik heb 
begrip voor het argument van de overvolle agenda en ik ben 
er erkentelijk voor, dat u de interpellatie wilt toestaan, maar 
uw voorstel betekent, dat zij pas eind januari 1974 aan de orde 
komt. Dit stelt mij diep teleur. Gezien de actualiteit van de 
zaak is het nu het moment om deze interpellatie te houden, 
maar misschien kan ik een tegenvoorstel doen: leg ik mij de 
uiterste zelfbeperking op, evenals mijn collega's - de Minister 
kennende, zal deze ook hiertoe bereid zijn - dan zou geen af-
breuk behoeven te worden gedaan aan de effectiviteit van mijn 
interpellatie, terwijl zij toch in een beperkte tijd zou kunnen 
worden gehouden. 

De Voorzitter: De geachte afgevaardigde heeft mij in de ge-
legenheid gesteld, alvast kennis te nemen van de vragen die 
hij wil stellen. Ook wanneer een ieder zich zoveel mogelijk 
beperkt - in dat geval zou toch vijf minuten per fractie het 
minimum moeten zijn - zal de gedachtenwisseling zeker een 
drietal uren duren. De geachte afgevaardigde heeft, zoals hij 
zei, een soort tegenvoorstel gedaan. 

De heer Tolman (C.H.U.): Een handreiking, mijnheer de 
Voorzitter! 

De Voorzitter: Het was niet meer dan het begin van een 
pinkje! 

Ik wil de geachte afgevaardigde mijnerzijds ook een sugges-
tie doen. Het lijkt mij heel wel mogelijk, dat de interpellatie 
wordt omgezet in het stellen van mondelinge vragen. Als de 
Minister daartoe bereid is, zouden deze vragen morgenmiddag 
kunnen worden beantwoord. De geachte afgevaardigde kan 
dan alsnog overwegen of hij zijn verzoek, een interpellatie te 
mogen houden, handhaaft. Tk maak mij sterk - maar dit is 
niet aan mij ter beoordeling - dat dit niet nodig zal zijn. Ik 
wil de geachte afgevaardigde deze beide handen mijnerzijds 
toesteken. 

De heer Tolman (C.H.U.): Ik ben zelfs erkentelijk voor het 
toesteken van uw beide handen, mijnheer de Voorzitter, maar 
er is een duidelijk verschil, want in het kader van het stellen 
van mondelinge vragen kan ik geen motie indienen. Afhanke-
lijk van het antwoord van de Minister zou dit uitermate be-
langrijk kunnen zijn. Zou ik uw handreiking zo mogen zien. 
dat ik morgen mondelinge vragen stel en dat afhankelijk van 
het antwoord van de Minister mijn interpellatieaanvraag wordt 
gehandhaafd of niet? Ik zou dit een aanvaardbaar compromis 
achten. 

De Voorzitter: Het betekent een afwijking van het Regie-
ment van Orde. Dit is mogelijk wanneer de Kamer er unaniem 
mee akkoord gaat. Ik wil de geachte afgevaardigde aanraden, 
dit risico te nemen. 

De heer Tolman (C.H.U.): Welk risico, mijnheer de Voor-
zitter? 

De Voorzitter: Het risico, dat de Kamer morgen beslist, niet 
een nieuw verzoek uwerzijds om een interpellatie te mogen 
houden, te steunen. 

De heer Tolman (C.H.U.): Essentieel is voor mij op dit 
moment, wanneer de Minister, ter voorbereiding van een 
goede behandeling van de begroting van Verkeer en Water-
staat, een „stormnota" - zoals ik het noemde - zou kunnen 
toezeggen. 

De Voorzitter: Ik heb daarover, als voorzitter, geen oordeel. 
Ik veroorloof mij ook niet een persoonlijk oordeel te geven. 
Een dergelijke toezegging wil ook wel eens worden gedaan 
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na het stellen van vragen, die mondeling worden beant-
woord. 

Nogmaals, de geachte afgevaardigde kan, nadat morgen de 
vragen mondeling zijn beantwoord, altijd nog donderdag een 
spocd-interpellatie aanvragen. 

De heer Tolman (C.H.U.): Hoewel mijnerzijds met veel 
moeite, zal ik gaarne in uw gedachtengang treden. 

De Voorzitter: Dank u zeer. De vragen van de geachte afge-
vaardigde zullen derhalve worden omgezet in vragen, die de 
Minister morgen, waarschijnlijk aan het einde van de middag, 
zal beantwoorden. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: 
het wetsontwerp Machtiging tot het vaststellen van regelen 

betreffende inkomensvorming en bescherming van werkgele-
genheid in 1974 (Machtigingswet inkomensvorming en be-
scherming werkgelegenheid 1974) (12 723); 

de nota Beperking van de olie-aanvoer en de gevolgen daar-
van (12 724); 

het wetsontwerp Wijziging van de Prijzenwet (12 054); 
de Beleidsnota beperking gevolgen olieschaarste (12 739). 
De (algemene) beraadslaging wordt hervat. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De 
laatste weken, maanden wellicht, hebben zich twee nieuwe eco-
nomische feiten voorgedaan. De energieschaarste aan de ene 
kant, die moet leiden - dat is in de nota's duidelijk becijferd - tot 
vermindering van de produktie en derhalve een gevaar gaat ople-
veren voor de werkgelegenheid in ons land, ook in andere lan-
den. Deze produktievermindering houdt meteen ook in. dat een 
economische teruggang, op die manier veroorzaakt, niet met het 
eenvoudige Keynesiaanse recept van vraagvergroting kan wor-
den bestreden. Vraagvergroting toch zou het andere nieuwe feit, 
de versterkte inflatoire druk door de prijsstijgingen op de wereld-
markten, alleen maar versterken. 

Wij zullen ons beleid moeten richten op herstel van de energie-
voorziening. Daarbij zullen wij ons moeten realiseren, dat dit al-
leen zal gaan plaatsvinden op een hoger prijsniveau. Dat zal ge-
volgen genoeg hebben voor onze maatschappij. 

Dat betekent echter aan de andere kant, dat het des te klem-
mender wordt om de inflatie blijvend te bestrijden en daarbij het 
hoofd niet in de schoot te leggen. Ik dacht, dat daar ook bij deze 
situatie nog iets meer mogelijkheden waren dan bij de stagflatie, 
die wij enige jaren geleden gekend hebben, omdat toen de beide 
componenten volstrekt tegengesteld werkten en ze nu onafhan-
kelijk van elkaar werken, maar niet tegenovergesteld in eikaars 
verlengde liggen. 

Dat zou dus een uitvoerbare zaak moeten zijn, evengoed als 
het herstel van de energievoorziening een uitvoerbare zaak zal 
kunnen zijn. Daarom geloof ik dat terecht gesteld moet worden -
dat is ook wel van regeringszijde gesteld -, dat er geen paniek 
moet zijn. Er is geen noodtoestand. Er is wel een economische 
teruggang, maar het is wel heel verstandig om deze economische 
teruggang steeds te vergelijken met andere depressies, die wij 
sinds 1945 hebben gekend en die vanmiddag ook al enige malen 
over het voetlicht gebracht zijn. 

Energie-investeringen zullen voorrang krijgen, en terecht. 
Ook andere maatregelen tot herstel van de produktie moeten in 
die voorrang delen, want nogmaals, behoud van de produktieca-
paciteit is van het grootste belang voor de werkgelegenheid. Dat 
is de werkelijke bescherming van de werkgelegenheid, niet de 
maatregelen ex hoofdstuk II van het wetsontwerp. Dat is een tij-
delijke zaak. 

Ik kan mij voorstellen, dat er in het bedrijfsleven - de mens is 
gelukkig inventief - andersgerichte investeringen zullen moeten 
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plaatshebben, waarbij de energieconsumptie wat minder zal zijn 
dan zij geweest is en dus de correlatie tussen energieverbruik en 
produktie wat zal gaan veranderen. Daar zal dan ruimte voor no-
dig zijn, evenals er ruimte nodig is om de milieu-investeringen te 
treffen. Dat is een zaak die sinds enige jaren gemeengoed is. 

De economische structuur zal duidelijk veranderen. Hoe, we-
ten wij nog niet. In dit kader meen ik wel te mogen zeggen - ik 
heb dat trouwens bij de behandeling van het wetsontwerp al ge-
daan - dat de Wet selectieve investeringsregeling verouderd is 
voordat zij de parlementaire behandeling heeft doorlopen. Wat 
dat betreft begrijp ik niet dat de Regering stelt, te hopen dat de 
parlementaire behandeling verder zal kunnen worden afgewik-
keld - met andere woorden: de Eerste Kamer zal passeren - en 
dat wij daarna verder zien. De Regering spreekt over de invoe-
ring van een nultarief voor de heffingen, ofschoon zij bij de be-
handeling van het wetsontwerp uitdrukkelijk heeft verklaard dat 
een nultarief niet in het systeem van de wet past. 

De heer Jansen (P.P.R.): In welk opzicht acht u de wet achter-
haald, afgezien van wat u nu opmerkt over het tarief? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ik acht de wet achterhaald, 
omdat zij een beslissende bevoegdheid bij het vergunningenstel-
sel toekent aan de centrale overheid. In een toestand van zoeken 
en tasten naar een anders gestructureerde produktie met zo mo-
gelijk minder energieverbruik - wat wij allemaal nog niet weten -
is de inventiviteit in alle lagen en ook het experiment op alle pun-
ten dusdanig belangrijk, dat het niet mag worden opgehangen 
aan een uiteraard toch altijd op grond van gegevens van het ver-
leden toetsende centrale instantie. 

De heer Jansen (P.P.R.): Ik meen dat in de toelichting op de 
wet ook heel duidelijk de toetsing naar de toekomst in het voor-
uitzicht is gesteld. Misschien komen wij daar later nog op terug. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Die toekomst moet je dan 
natuurlijk wel kennen. 

Minder aanbod betekent dat afremming van de vraag nodig zal 
zijn om de inflatoire druk binnen de perken te houden. En dat be-
tekent - al staat het woord niet in de stukken -bestedingsbeper-
king. Dat wil zeggen, pas op de plaats maken met de nationale 
welvaartsgroei. Ik meen dat dit zou kunnen en ook zou moeten 
zijn een reculer pour mieux sauter. Wij worden er wel zeker vol-
gend jaar en wellicht het jaar daarna mee geconfronteerd. Die 
bestedingsbeperking blijft een secundaire zaak om de bijkomen-
de inflatoire verschijnselen binnen de perken te houden. Primair 
moet zijn herstel van de produktiecapaciteit door een gericht 
energiebeleid. Daarover zal mijn fractiegenoot Portheine straks 
spreken. 

Elk regeringsbeleid ligt op die wijze vast: een duidelijke, snel-
Ie en gerichte energiepolitiek en een inkomensbeheersing. Die in-
komensbeheersing past in onze filosofie, want wij hebben altijd 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid in een crisissituatie - ik 
praat niet over een noodsituatie - van de overheid jegens het be-
drijfsleven onderstreept. Ik meen dat wij daar op dit moment in-
derdaad aan toe zijn. Nu vraagt de Regering bij dit wetsontwerp 
een blanco volmacht, zo is gesteld, en in ieder geval een machti-
ging op een zeer breed terrein. Dit betekent dat de overheid be-
voegdheden tot zich trekt die tot nu toe aan de maatschappelijke 
organisaties waren voorbehouden. Dat mag in een democratie 
niet zonder parlementaire controle plaatsvinden. 

Ik herinner mij het debat van verleden jaar naar aanleiding van 
het centraal akkoord. Ik herinner mij de kritiek van de huidige 
Minister-President, toen leider van de oppositie, op de wijze 
waarop het toenmalige kabinet, met dezelfde Minister van Soci-
ale Zaken als nu, naar zijn mening het parlement buitenspel had 
gezet door met de maatschappelijke organisaties al een overeen-
komst te maken. Dat was van de heer Den Uyl ook consistent. 
Immers, al in het rapport ..Een stem die telt", op blz. 27, was ge-
sproken over de verschuiving van macht en zeggenschap van het 
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parlement naar maatschappelijke organisaties. Die werd daar als 
een gevaar gesignaleerd. 

Er stond niet bij wat je ertegen moest doen. Dat is echter ook 
niet zo gemakkelijk. Het is duidelijk, dat van dit kabinet een 
open oog zou mogen worden verwacht voor de positie van het 
parlement in dezen. Dat open oog was er beslist helemaal niet 
maar bij de tweede nota van wijziging is het half ten tonele ge-
voerd. 

Op enkele punten wordt nu gesproken van een gewone wetge-
vende procedure. Daarmee zijn wij er mijns inziens echter niet. 
Bij alle maatregelen waarbij grote bevoegdheden van het be-
drijfsleven worden overgeheveld naar de overheid, moet die 
overheid tweeledig zijn, namelijk Regering en parlement, en 
moet aan de overheveling een gedachtenwisseling tussen die 
twee voorafgaan. De tien dagen vóór een maatregel van kracht 
wordt, waarvan de Regering in de tweede nota van wijziging 
spreekt, kan voor het parlement een uitdaging zijn om de kennis-
geving, indien deze in de vorm van een wetsontwerp wordt gego-
ten, in die tien dagen af te werken. Kan dat niet, dan zou de 
maatregel vanzelf van kracht moeten worden. Deze procedure 
moet mogelijk zijn. Het kabinet heeft nog niet aangetoond, dat 
het parlement niet op elk moment snel kan werken. Het verleden 
toont aan dat het wel degelijk kan. Het parlement kan in het re-
ces worden bijeengeroepen. Na het reces zijn wij gemeenlijk drie 
dagen in de week in Den Haag. Dat is gemakkelijk uit te breiden. 

De procedure door de beide Kamers kan snel worden afge-
legd. Ik kan twee voorbeelden noemen, waarvoor ik niet behoef 
terug te gaan tot 1914, het klassieke voorbeeld van de wetgeving 
van Treub. De nadere wijziging van de Drankwet is op 28 april 
1964 door beide Kamers behandeld en het wetsontwerp Uitke-
ring zeelieden-oorlogsslachtoffers is op 8 mei 1971 behandeld. 
Het blijkt dus dat wetsontwerpen in een kort tijdsbestek door de 
Staten-Generaal kunnen worden behandeld. 

Wij worden thans geconfronteerd met de mogelijkheid van een 
economische crisis. Dat betekent dat wij in een moeilijker situ-
atie zijn gekomen. Los van de noodzaak van parlementaire con-
trole rijst de vraag, of de specifieke volmachten die door het ka-
binet worden gevraagd werkelijk nodig zijn. Enerzijds zijn er im-
mers vele instrumenten om invloed uit te oefenen op de arbeids-
markt. Dat is dan de bescherming werkgelegenheid, op korte ter-
mijn. Aan de andere kant zijn er instrumenten tot beheersing van 
de inkomens. Wat dat betreft noem ik de Loonwet, de Prijzen-
wet, de Huurwet en de Pachtwet. Dat is nogal wat. Waarom zijn 
die wetten niet voldoende? Ook in de memorie van antwoord is 
dat niet genoegzaam aangetoond. Misschien ontbrak de tijd om 
dat in de memorie van antwoord uiteen te zetten. De memorie 
van antwoord ademt helemaal de geest van haastwerk. Dat is 
ook wel begrijpelijk. Haast was geboden. Ook de Kamer heeft 
zich moeten haasten. Het voorlopig verslag, hoe dik ook, is ook 
snel tot stand gekomen. Daarna zijn wij met de tong op de schoe-
nen doorgegaan. Ook wij hebben vanmiddag besloten mee te 
werken aan behandeling vandaag en de rest van de week. Wij 
menen dat deze zaak ten snelste en ten principale in de Kamer 
moet worden besproken. De maatregelen die in de beleidsnota 
worden genoemd lijken echter te treffen te zijn op basis van de 
bestaande wetgeving. 

Was het nu werkelijk niet mogelijk de SER om commentaar te 
vragen toen het wetsontwerp bij de Raad van State lag of reeds 
aanhangig was gemaakt bij het parlement? Dat was dan geen ad-
vies vooraf, maar dat advies van ons hoogste orgaan van het be-
drijfsleven hadden wij dan wel bij onze gedachtenwisseling kun-
nen betrekken. Ik betreur het dat dat niet is gebeurd. 

In de loonparagraaf - dat is maar één onderdeel, hoewel een 
uiterst belangrijk; het is dan ook het eerste hoofdstuk - wordt de 
Stichting van de Arbeid, zo geen buitengewone beletselen dat 
verhinderen, ingeschakeld. Dat is dan iets, al steekt de wijze van 
inlichten van het parlement daarbij misschien wat schraal af. 

Dan gaat zich wel de vraag voordoen hoe het dan gaat met de 
organisaties die de Minister van Sociale Zaken bijeenroept onder 
de roepnaam kleine Stichting van de Arbeid. Bij een dergelijk 
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geval hebben die toch ook wel degelijk recht hun stem te laten 
horen en dan min of meer op dezelfde wijze en gelijktijdig met de 
in de grote Stichting van de Arbeid, de formele stichting, ver-
en igde organisaties. 

Ik heb begrepen dat het artikel, dat op een vroegtijdig expire-
ren van de Stichting wijst, er meer voorde volledigheid in staat. 
Ik zal er verder niet over spreken. Het heeft echter wel zin arti-
kel 4 dusdanig uit te breiden dat ook van de organisaties in de 
kleine Stichting van de Arbeid sprake zou kunnen zijn. Ik wacht 
met spanning af of de Regering in deze richting denkt stappen te 
ondernemen. 

Een ander punt dat zich. bij de beschouwing van het wets-
ontwerp, ten principale aan ons voordoet, is de regeling van de 
controlebevoegdheid. Ook in de huidige wetgeving bestaat die 
uiteraard. De vraag is nu waarom in de Machtigingswet in de ar-
tikelen 24 en 25 zo'n verregaande ingreep in de privacy nog eens 
moet worden geregeld. 

Ik kom vervolgens aan de - ik overdrijf wat als ik zeg op iedere 
bladzijde - in de stukken van het kabinet zeer geregeld beleden 
theorie van de sterkste schouders en de zwaarste lasten. Ik zou 
het wat anders willen zeggen. Deze volstrekt logische gedachten-
gang - voordat de heer Wieldraaijer oprukt naar de interruptie-
microfoon wil ik hem dat antwoord vast geven - wil ik noemen 
het draagkrachtbeginsel en dat staan wij voor. Dat geldt ook dui-
delijk bij een bestedingsbeperking. Dat behoeft niet op elke blad-
zijde te worden gezegd, dat spreekt vanzelf. 

Dat is natuurlijk essentieel wat anders dan een nivellerings-
doelstelling van het kabinet, zoals die in de Troonrede beleden 
was. Of die nivellering plaats moet vinden is een andere /aak. 
Daarover zullen wij later spreken. Ik heb reden om aan te nemen 
dat wij het juist in de nieuwe structuur van inventiviteit zullen 
moeten hebben. Die inventiviteit zal dan ook moeten worden be-
loond. Wij praten nu over de tijdelijke zaak van deze bestedings-
beperking. Dat is de rode draad die men ook door de memorie 
van antwoord ziet lopen. 

Helaas heeft het kabinet de schijn wat tegen. De Minister van 
Sociale Zaken heeft bij zijn dupliek bij de begrotingsbehandeling 
gesproken over twee poten onder deze. toen nog voorgenomen, 
machtigingswetgeving. De ene poot was de crisissituatie, oliecri-
sis, prijsstijgingen op de wereldmarkten, de andere poot was de 
mislukking van het nivellerende centraal akkoord. 

Als ik dan kijk - je moet altijd kijken naar wat vanuit belangrij-
ke regeringspartijen wordt geschreven - naar wat in het langza-
merhand klassiek geworden werkje ..Tien over rood", op blz. 31 
staat, dan zie ik dat daar duidelijk sprake is van de noodzaak van 
machtsconcentratie bij de Regering om de nivellering door te 
voeren. Dat was zozeer gemeengoed in de Partij van de Arbeid, 
mijnheer de Voorzitter, dat u, toen nog geen kamervoorzitter, in 
uw niet malse commentaar op dat boekje, althans dit punt hebt 
overgenomen. Vandaar, dat wij extra kritische aandacht moeten 
besteden aan de ongecontroleerde macht die dit wetsontwerp 
aan het kabinet toekent, een kabinet, dat machtsspreiding als 
doelstelling heeft - daaraan wil ik even herinneren - en aan de 
positie van de burgers ten opzichte van de controlerende instarv 
tie, zoals die in artikel 24 en artikel 25 is geregeld. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): De woorden ,,ongecontro-
leerde macht" zet u naar ik aanneem wel tussen aanhalingste-
kens. 

Als u het nu over ongecontroleerde macht heeft waar het gaat 
om ingrijpen in de inkomenssfeer. waarom hoor ik u dan nooit 
spreken over ongecontroleerde macht van grote ondernemingen 
en multinationals, die ook ontzaglijk ingrijpende beslissingen 
voor ons allemaal nemen? Dan zou u naast anderen moeten staan 
om die macht onder controle te brengen. Dan zou uw aversie te-
gen wat nu wordt gevraagd wat geloofwaardiger zijn. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
meen, dat de heer Wieldraaijer nu vergeet, dat het criterium van 
openheid van de ondernemingsleiding ten opzichte van alle cate-
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gorieën, die bij de onderneming zijn betrokken, een oud liberaal 
stokpaardje is. dat onder andere door de toenmalige liberale Mi-
nister van Justitie Polak goed bereden is en in wetgeving is neer-
gelegd. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Het gaat niet alleen om open-
heid. Het gaat om de controle op de macht die door die onderne-
mingen wordt uitgeoefend. Dat weet u heel goed. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Openheid is een duidelijke 
vorm van controle. 

Ik kom nu tot de tijdsduur van het wetsontwerp. Ik vraag mij 
af, of een beperking tot een half jaar niet voldoende zal zijn. Wij 
kennen de situatie niet. Wij kunnen dan tegen de tijd, dat dat hal-
ve jaar om is, hier de situatie bespreken. Ik meen, dat daarmee 
het wetsontwerp, hoewel het nog altijd naar onze smaak overbo-
dig is, in ieder geval iets minder gevaarlijk zal kunnen zijn. 

Hetzelfde geldt voor de beschikkingen die krachtens de wet 
kunnen worden getroffen. Ik meen, dat die beschikkingen moe-
ten expireren op het moment, dat de wet ophoudt te bestaan. 
Misschien kan de Regering dat nog een keer duidelijk bevesti-
gen. 

Ik kom dan aan de concrete maatregelen, zoals die door het 
kabinet zijn genoemd. Daar is ten eerste de nullijn voor de mini-
mumloontrekkers. Dat past in het beeld van de draagkracht. 
Daarin kunnen wij ons dan ook geheel vinden. Ook zijn wij het 
ermee eens, dat daarboven matiging plaatsvindt. Voor de modale 
werknemer treedt, blijkens de tabelletjes in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag, bij de aannamen van het planbureu een 
daling van het inkomen met I pet. op. Ik heb het gevoel, dat de 
modale werknemer een inkomen heeft dat lager ligt dan wat de 
heer Roolvink noemde. Het ligt mijns inziens bij de f 18000, mis-
schien nu bij de f 19000. Ik hoor graag van de Regering, of die 
daling met 1 pet. bij een inkomen van f 19000 past bij de nullijn 
voor de minimumloontrekkers. Het betekent, zo blijkt ook uit 
die staatjes, een initiële verhoging van 2 pet. 

De vraag die dan rijst is, of wanneer de werknemer als basis 
wordt genomen (hoofdstuk I). dezelfde maat zal worden gehan-
teerd ten opzichte van de zelfstandigen, want ook voor hen 
geldt, dat een niet zo sterke schouder- die hebben vele zelfstan-
digen - ook een niet al te zware last opgelegd moet krijgen, gelijk 
aan wat een even sterke werknemersschouder krijgt opgelegd. 
Dat zal niet zo gemakkelijk te bereiken zijn, maar ik vraag mij af, 
of bepaalde maatregelen, die de Regering denkt te nemen, dat in 
wezen niet gaan bemoeilijken. Ik denk bij voorbeeld aan kleine 
ondernemers, zoals benzinepomphouders, die toch ook ontslag-
belemmeringen zullen gaan ondervinden, hetgeen betekent, dat 
hun inkomen eerst zal gaan dalen, totdat het keerpunt is bereikt 
en vergunning tot ontslag wordt verleend, omdat het bedrijf an-
ders niet levensvatbaar meer is. Dan is het in feite al te laat en 
heeft een sterke daling van het reële inkomen plaatsgevonden, 
sterker dan bij de werknemer, die oorspronkelijk in dezelfde in-
komenscategorie zat. Aan dit punt heeft het kabinet ten onrechte 
te weinig aandacht geschonken. 

De opmerking over de premiegrenzen. die in de memorie van 
antwoord op dit punt wordt vermeld, is wat cryptisch. Denkt 
men in dit verband aan de ondergrens of aan de bovengrens'? 
Wat betekent dan die reductieregeling? Ik zie dat nog niet. 

De nieuwe kerngegevens wijzen op verslechtering van het in-
vesteringsklimaat. Het staat er ook met zoveel woorden bij: Een 
loonquote van 84 pet. is dermate hoog, dat zij niet anders dan die 
uitwerking kan hebben. Daarnaast is er een daling van de spaar-
quote tot een naar mijn mening historisch minimum van 17 pet. 
Gelukkig blijft het investeringsniveau gelijk aan dat, hetwelk in 
de MEV was genoemd. Dat is terecht, omdat daarin de energie-
investeringen zitten, vervanging door aardgas, hetgeen hoge in-
vesteringen met zich zal brengen. Uit de combinatie van gege-
vens kunnen wij wel enkele gevolgtrekkingen maken. 

De eerste is - en dit wijst op de noodzaak om die loonquote 
wat minder sterk te doen stijgen - het leggen van minder druk op 
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het bedrijfsleven. Aan de andere kant zal er meer ruimte op de 
kapitaalmarkt moeten komen, want die spaarquote is gedaald en 
de investeringen moeten toch de/elfde blijven. Dat betekent: 
noodzaak tot een lagere loonsomstijging. Als wij uitgaan van de 
premisse, dat ter zake van het minimumloon de nullijn moet wor-
den gehandhaafd, dan betekent dit fiscale maatregelen, derhalve 
belastingverlaging. Aan de andere kant moet er dan voor de kapi-
taalmarkt een verkleining van het begrotingstekort zijn. Zo ooit. 
dan dient een Regering nu het overheidsbudget een duidelijke 
rol te laten spelen ter zake van het opvangen van de gevolgen 
van een crisis. Dat laat het kabinet na. Dat bedrag van 750 min. is 
nagenoeg te verwaarlozen; een bedrag van 500 min. komt ten las-
te van het Rijken de rest -250 min. - wordt op de gemeenten-de 
lagere overheden; dit zijn in de praktijk de gemeenten - afgewen-
teld. In de miljoenennota in september waren deze gemeenten 
blij gemaakt met een bedrag van 100 min. meer in het Gemeente-
fonds. Daar gaat nu een bedrag van 250 min. af. De gemeenten 
zullen die som ook wel maken. Naar mijn mening is dit een es-
sentieel gegeven. Ik hoop, dat de Regering in haar antwoord dui-
delijk zal aangeven, dat zij het overheidsbudget wel meer zal in-
schakelen en dat daardoor voor de burgers de bestedingsbeper-
king gemakkelijker te dragen zal worden. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): In verband met de volstrekte logi-
ca van de stelling, dat de zwaarste lasten op de sterkste schou-
ders moeten worden gelegd, zou ik de geachte afgevaardigde wil-
len vragen, welke belastingen, en in welke mate. hij zou willen 
verlagen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ik meen, dat de verlaging in 
de directe sfeer moet plaatsvinden, want het moet een compen-
satie zijn voor de loonsomstijging. Naar mijn idee moet het ook 
worden gekoppeld aan de loonmaatregelen, het moet er één ge-
heel van uitmaken. Het resultaat zou dan ongeveer op hetzelfde 
neerkomen als thans is bereikt. Ik kan mij voorstellen, dat een 
wiebeltaxmaatregel - dan is het ook nog tijdelijk - een rol kan 
spelen. Ik kan mij ook voorstellen, dat bepaalde compenserende 
maatregelen in de schalen worden ingebouwd. Ook de belasting-
vrije voet, die door dit kabinet reëel wat is verlaagd - niet veel; 
1 Va pet. - zou daarvan de gevolgen moeten ondervinden. Zij zou 
derhalve weer moeten worden opgetrokken tot het peil, dat on-
der het vorige kabinet gold. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): U vindt dus. dat het praktisch ef-
fect van de inkomensmaatregelen, zoals door het kabinet voor-
gesteld, overeen moet komen met uw alternatieve plannen? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ik kom straks nog op die 
maatregelen terug. Wij weten nog niet veel van die maatregelen. 
Wij kennen het staatje uit de ..Macro-economische verkennin-
gen". Daarin zitten veronderstellingen over hetgeen per I juli zal 
gebeuren. Het staat nog niet vast hoe dit zal worden uitgewerkt 
over de verschillende inkomenscategorieën. Dat heeft de heer 
Dolman ook gelezen. Ik meen dat wij op dat punt dezelfde cijfers 
zouden kunnen bereiken wat betreft de reële koopkracht, met 
andere maatregelen, waardoor de loonsomstijging kleiner zou 
worden. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Het uitgangspunt van de zwaarste 
lasten op de sterkste schouders wordt daarmee dus geheel onver-
let gelaten? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Het uitgangspunt van de 
draagkracht blijft bestaan. Dit geldt ook voorde evenredigheid, 
met dien verstande dat de nullijn bij het minimumloon dient te 
worden gehandhaafd. Ik kan mij ook nog voorstellen - de heer 
Dolman vraagt het anders toch - dat voor het minimumloon 
fiscale maatregelen niet voldoende soelaas zullen bieden. Dan is 
een maatregel zoals nu is getroffen - de tweemaal vijftien gul-
den. die dan misschien eenmaal vijftien gulden zouden kunnen 
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zijn - een mogelijkheid om daar compensatie te bieden. Ik heb 
dat niet uitgewerkt. Dat is ook niet mijn taak. Ik verwacht dat 
van de Regering. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een 
maximaal duidelijk antwoord. Wij zijn het er dus over eens, dat 
de cijfers voor het minimumloon nul en daarboven min x procent 
zouden zijn? Dat geldt dan in beide gevallen. Wij gaan dan uit 
van het cijfer min 3 voor de nationale economie. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Het is natuurlijk altijd de 
vraag, hoe de x-lijn loopt. Die kan variabel zijn. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ja zeker! 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ik heb reeds gezegd, dat wij 
voor het minimumloon de nul aanvaarden als uitgangspunt. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mag ik de heer Van Aardenne dan 
vragen hoe hij staat tegenover een uitspraak die zijn fractievoor-
zitter gisteren in het openbaar heeft gedaan, namelijk: 

,,De V.V.D. vindt dat niet de herverdeling van de koek, 
maar het vergroten daarvan voorop moet staan.". 

Mij lijkt dat in lijnrechte tegenspraak met hetgeen de heer Van 
Aardenne al maar staat te betogen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Neen! Dan heeft de heer 
Dolman misschien het begin van mijn betoog niet gehoord. Ik 
heb daar gezegd, dat in wezen de eerste aanzet moet zijn gericht 
op met name het energiebeleid, maar ook met andere maatrege-
len op herstel van de produktiecapaciteit en dus de werkgelegen-
heid. vergroting van de koek derhalve, maar dat wij tijdelijk pas 
op de plaats moeten maken. Ik heb dat genoemd: Reculer pour 
mieux sauter. Het tijdelijk pas op de plaats maken heb ik gebon-
den aan de wijze van bestedingsbeperking naar draagkracht die 
ik zojuist schetste. Dat is volkomen consistent. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Dit is 
weer een maximaal duidelijk antwoord. Het ware te wensen dat 
de heer Wiegel ook zo consistent zou zijn en niet in het openbaar 
demagogie zou bedrijven. Als wij alleen te maken hadden met de 
heer Van Aardenne, waren wij er wel eerder uit. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ach. dat moet de heer Dol-
man dan maar tegen de heer Wiegel zeggen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ik krijg nu dus geen antwoord! 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): De heer Dolman heeft ge-
zegd. dat ik maximaal duidelijk ben geweest. Ik zie niet dat ik dat 
maximum nog kan overtreffen. 

Tijdens de algemene financiële beschouwingen heb ik gezegd, 
dat het kabinet gokte. Ik had negen gokken bedacht, maar ik heb 
er twee door tijdgebrek niet kunnen uitspreken. Het doet er ook 
niet zoveel toe. Aan de ene kant is het jammer, dat ik al heel 
gauw gelijk heb gekregen met mijn wijzen op het gevaar van dit 
gokken. Men kan wel zeggen dat er een aantal aspecten zijn die 
niemand had kunnen voorzien; ik niet en het kabinet niet. Dat is 
zo, maar als men op zoveel fronten tegelijk gaat gokken, gaat het 
altijd wel ergens mis. Dat is nu gebleken. 

De uitzetting van de uitgaven, die wij in de miljoenennota 
hebben gezien en die op een gegeven ogenblik mede mogelijk 
werd gemaakt door een bijstelling van het begrotingstekort is nu 
omgezet in in wezen een gewoon gat. Door vorige sprekers is er 
reeds aan herinnerd, dat de voorwaarde voor de bijstelling van 
het begrotingstekort was het slagen van het anti-inflatiebeleid. 
Welnu, dat is niet geslaagd. Het was een voorschotje dat het ka-
binet. naar nu blijkt, niet had mogen nemen. Het zou nu de zaken 
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moeten terugdraaien, omdat het de consequenties erkende. Als 
nu wordt gesproken over de 'pro tanto-formule', het niet achter-
blijven bij het buitenland, dan is dit - ik kan mij aansluiten bij 
hetgeen de heer Peijnenburg heeft gezegd - een andere redene-
ringdan in de miljoenennota is te vinden. 

De revaluatie was een poging, de inflatiespiraal te doorbreken. 
Op zich zelf was dat ook een gok. Het is verkeerd uitgepakt. De 
werkgelegenheid heeft daarvan een klap gekregen. Het heeft 
veel extra financiële ruimte gekost, waarvan nu nog 150 min. 
over is. De bezorgdheid bestaat nu, dat die 150 min. op een ande-
re manier zullen worden gebruikt. Die bezorgdheid bestaat bij 
voorbeeld in het noorden des lands. Ik verneem gaarne van de 
Regering of zij aan deze bezorgdheid tegemoet wil komen. 

Op de risico's van de nivellerende politiek hebben wij ook al 
meermalen gewezen. Ik heb al eens gezegd, dat het kabinet alles 
tegelijk wilde. Ik heb het gevoel dat men die opvatting ook nu 
nog belijdt en ook nu nog poogt het onverzoenlijke te verzoenen. 
Men ziet wel de noodzaak dat wat moet gebeuren aan het inves-
teringsklimaat en dat voorkomen moet worden dat de druk op de 
rentestand - deze zaak is in het gehele ontwerp Machtigingswet 
overigens vrij gelaten - te sterk wordt. De Regering ziet en er-
kent, dat de zelfstandigen in moeilijkheden komen, maar blijft de 
heilige koe van de overheidsuitgaven zorgvuldig weiden. Ik heb 
al gememoreerd, dat 500 min. wordt „geblokkeerd", de uitgaven 
dus zelfs niet eens teruggebracht. Wij weten overigens nog niet, 
op welke punten van welke begrotingen deze blokkering van mil-
joenen betrekking heeft. 

Het is niet voldoende, mijnheer de Voorzitter. Zo wekt de Re-
gering de schijn, dat zij van de beperkingsnood een nivellerings-
deugd wil maken; althans in de ogen van het kabinet is het een 
deugd . . . En dat alles via een machtiging, die naar mijn smaak 
niet nodig is. 

Wij willen het energiebeleid eveneens versnellen. Wij denken 
daarbij niet alleen aan artikel 65 van de Wet op de ruimtelijke or-
dening. Het is nog niet duidelijk, of het kabinet daarvoor ook een 
machtiging zal vragen. Het gaat ons specifiek over een langere-
termijnbeleid, ook in de sector van de wetenschap. Ook wij plei-
ten voor een tijdelijke beheersing van inkomens, maar wij menen 
dat de bestaande wetgeving daarvoor voldoende is. Ook wij wil-
len het draagkrachtprincipe handhaven en het heel duidelijk ook 
op de bestedingsbeperking van toepassing doen zijn, juist in deze 
tijdelijke periode, want wij zullen op een gegeven ogenblik ook 
de sterke schouders weer wat moeten ontlasten, opdat wij niet 
met zijn allen de gevolgen van die te zware belasting moeten dra-
gen als de beperkingstijd voorbij is. 

Ten slotte willen wij, dat via het overheidsbudget meer invloed 
wordt uitgeoefend. Wij wi Hen derhalve een verlaging van de loon-
en inkomstenbelasting gedeeltelijk ter vervanging van loonstij-
gingen en eventueel met gebruikmaking van het middel van de 
wiebeltax. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik nu op de onderdelen van de wet 
inga en op de maatregelen die krachtens de wet - zo dit wets-
ontwerp althans wordt aangenomen - zullen worden getroffen, 
dan blijkt al uit de toelichting op de Tweede nota van wijziging 
dat op het gebied van de prijzen en de pachten niets nieuws on-
der de zon is. Er staat heel duidelijk, dat geen nieuwe gegevens 
aan het bestaande instrumentarium worden toegevoegd. Die 
hoofdstukken kunnen dus gewoon uit het wetsontwerp verdwij-
nen. De Regering vertelt, welk beleid zij op grond van de be-
staande wetten wil voeren. Daarvoor hebben wij helemaal geen 
machtigingswet nodig. Of het zou moeten gaan om de positie van 
de Minister van Sociale Zaken als een soort supercoördinator 
van het economisch leven. Dat zien wij niet zo. Ik meen, dat dit 
beleid voor het kabinet zo belangrijk moet zijn - dat geldt zowel 
voor het werkgelegenheidsbeleid als voor de effecten op de inko-
mens - , dat het kabinetsbeleid moet zijn. dat deze zaken steeds 
in het kabinet aan de orde moeten komen. Ik zie niet. dat de Mi-
nister van Sociale 2'aken een veto moet hebben dat hij kan hante-
ren op het terrein van andere ministers. Er zal dus een verbete-
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ring ontstaan, indien deze hoofdstukken uit het wetsontwerp 
verdwijnen. 

Men kan nog opmerken, dat in de prijzen uiteraard een inko-
mensbestanddeel zit. met name ten aanzien van de vrije beroe-
pen. Dat is duidelijk. Het is logisch, dat men in een tijd van inko-
mensbeheersing ook de tarieven van de vrije beroepen moet be-
heersen; die vormen ook prijzen die moeten worden betaald. Dat 
houdt natuurlijk niet in. dat de Regering de inkomens clan ook di-
rect beheerst. Als de betreffende medicus - laten wij nu maar 
een medicus als voorbeeld nemen - 20 pet. harder zal werken, 
zal hij ook 20 pet. meer inkomen genieten. Dat mag hij dan ook 
nog wel eens een keer, althans naar mijn mening. Het gaat om de 
tariefstelling. De tariefstelling kan echter op grond van de Prij-
zenwet worden geregeld. 

De nota van wijzigingen geeft over de huurpolitiek een positief 
geluid. Er zullen wetswijzigingen nodig zijn als de huurliberalisa-
tie ongedaan moet worden gemaakt. Betekent dat, dat wij op 
korte termijn ter zake wetsvoorstellen tegemoet kunnen zien? 
Als dat het geval is, vraag ik mij af, waarom dit hoofdstuk in het 
wetsontwerp wordt gehandhaafd. 

Mijnheer de Voorzitter! Een enkele vraag over de huren is hier 
ook nog wel op haar plaats. Wat denken de bewindslieden over 
de ontwikkeling van de bouwkosten volgend jaar? Ik begrijp dat 
deze vraag niet zo snel in de nota naar aanleiding van het eind-
verslag kon worden beantwoord, maar wij zijn nu weer een halve 
dag verder. Misschien weet het kabinet het antwoord nu wel. 
Dat kan mijns inziens worden afgeleid uit de looncomponenten 
en de prijscomponenten. Ik meen dat hier sprake is van een stij-
ging van meer dan drie procent. Ik geloof dat ik dat veiligheids-
halve kan aannemen. Ik zie de Minister van Economische Zaken 
instemmend knikken. Men kan dit ook wel gemakkelijk aanne-
men. Dit betekent dat de voorstellen om de huurverhoging voor 
de woningen, die de laatste vijf jaar zijn klaargekomen. drie pro-
cent te doen zijn, in wezen anti-harmoniserend werken. Hiet zit 
een uiteengroei in. Als de bouwkostenstijging nog groter is dan 7 
pet., hetgeen ook nog wel waarschijnlijk is - de Minister knikt nu 
nog niet, maar hij zal dit straks nog wel zeggen - dan gaat hier 
een anti-harmoniserende werking over de gehele linie van uit. 
Dan zal in deze sector weer een discrepantie ontstaan, alsmede 
een sterk anti-doorstroomeffect. Ik zwijg dan nog over het on-
derhoud van de oude woningvoorraad, dat in de knel komt. Ver-
der zie ik er dan van af. dat het stellen van een maximum aan de 
huurverhoging, bij voorbeeld in de geliberaliseerde gebieden, 
wel eens zou kunnen betekenen, dat het maximum het minimum 
wordt. Dan zouden wij daarmee het tegengesteldejiereiken van 
het effect, dat wij zouden willen bereiken. Het is duidelijk dat de 
Regering uit de anti-harmonisatie consequenties zal trekken. 
Vandaar dat ook wordt gesproken over een aanpassing van sub-
sidies voor nieuwbouw. Dit wordt niet verder uitgewerkt; dit 
wordt wat naar de toekomst verschoven. Dit zou pas over twee 
jaar een rol gaan spelen. Dit gaat dan echter wel geld kosten. Dit 
zou dan een hypotheek zijn - om in stijl te blijven - op het dan 
zittend kabinet. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij is niet helemaal duidelijk hoe het 
met bestaande huurcontracten moet gaan. Hij de harmonisatie. 
ook bij bedrijfspandenhuur. zijn faseringen van de huurverho-
ging afgesproken, respectievelijk vastgesteld bij vonnis van kan-
tonrechters. In deze faseringen werd er wel rekening mee gehou-
den, dat de huur weliswaar te laag was, maar men kon het de 
huurder niet aandoen, de huur in een klap te verhogen. Dat is 
volkomen terecht. Worden zulke faseringen dan nu doorbroken? 
Dat zou dan voor de verhuurder - de huur is immers erkend te 
laag - onrechtvaardig werken. Hoe zit dit voorts met aflopende 
contracten betreffende bedrijfspanden, die een zeer lage huur 
hebben? Ook daar kan het/elfde effect onrechtvaardig zijn, als 
de maatregel daar onverkort zal gelden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben nu gekomen op het terrein van 
de kapitaalinkomsten, nl. huren, pachten en dividenden. ge-
noemd in de Machtigingswet. Voor kapitaalinkomsten geldt in 
het algemeen dat deze ongedifferentieerd op de inkomenscatego-
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rieën uitwerken. Wij weten namelijk niet, wie het dividend van 
een bepaalde n.v. gaat ontvangen. Het dividend wordt over 
naamloze aandeelhouders uitgespreid. Wel weten wij dat een 
groot deel van de aandelen in handen is van pensioenfondsen. 

Er zijn zeer veel aandelen - dit geldt ook wel voor huizen; in 
de pachtsector zal dit minder het geval zijn. maar in de huursec-
tor is dit duidelijk het geval - in handen van kleine beleggers, van 
mensen, vaak bejaarden, waarvan het inkomen niet zover af-
wijkt van dat van de minimumloontrekker. Een dividendstop kan 
zeer onrechtvaardig uitwerken. Ik zal dit adstrueren. Ik spreek 
dan nog niet eens over de werknemers van de bedrijven, waar-
van de winstdeling wellicht aan het dividend is gekoppeld. 

Indien het dividend naar beneden moet, zal ook de winstdeling 
kleiner worden. Met name pensioenfondsen zullen door de divi-
dendverlaging in moeilijkheden komen. Als een sterke verlaging 
van hun beleggingsopbrengsten het geval is. zal de overrente, die 
zij aan hun pensioentrekkers en verzekerden ten goede doen ko-
men, dalen. Dat is een facet, dat het kabinet lijkt te vergeten bij 
de maatregel, die het zich voorstelt te nemen met betrekking tot 
de dividenden. Wij weten al, dat de dividenden in het algemeen 
toch al nauwelijks opwegen tegen de geldontwaarding. Nu gaat 
er een ondercompensatie plaatsvinden, als men niet blokkeert, 
zo men dan toch wil blokkeren, op het peil van het dividend over 
1972. maar op het gemiddelde van de vijf jaar vóór 1972, derhal-
ve de jaren 1967 tot en met 1971. Sedertdien is duidelijk de geld-
ontwaarding voortgeschreden en zal het gemiddelde dividend-
percentage wat moeten zijn gestegen. Ik meen, dat dit strijdig is 
met eerder gelanceerde berichten - die waren niet officieel - die 
inhielden, dat de onderneming de keus had tussen het gemiddel-
de van vijfjaar, als toevallig 1972 een slecht jaar was geweest, en 
een blokkering op het peil van 1972. Ik meen, dat dat zou moeten 
worden hersteld en dat niet dit ene criterium in de maatregel zou 
moeten blijven staan, zo die maatregel er zou moeten komen. 

Wat dat betreft, wijs ik nog op de macro-economische nade-
len, die uitvoerig zijn uiteengezet en die niet zijn weerlegd en 
welke betrekking hebben op de kapitaalvoorziening van onze be-
drijven. en op het gevaar van uitverkoop van onze effecten naar 
het buitenland, als dit een tijdje doorwerkt - een jaar is lang, zo-
als ik al heb gezegd - , welk verschijnsel wij na de oorlog ook 
hebben gezien. Tevens wijs ik op ongewenste substituties door 
risicomijdend kapitaal, omdat dit wel te verkrijgen zou zijn. Dit 
hoofdstuk kan dus een volstrekt onjuiste uitwerking hebben op 
het doel: behoud van produktie en werkgelegenheid. In ieder ge-
val is de uitvoeringsmaatregel, zoals die nu is, zeer onrechtvaar-
dig tegenover de zwakkeren. Ik denk hierbij met name aan be-
jaarden die het moeten hebben van inkomsten uit pensioen of uit 
belegging. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot de hoofdstukken met 
betrekking tot het arbeidsmarktbeleid. Ik wil enige opmerkingen 
maken over het restrictief ontslagbeleid. Ik meen dat het overleg 
met het bedrijfsleven voor de toepassing van de bevoegdheden ~ 
wie die dan ook uitoefent; ik begrijp dat men met een ontslagpro-
cedure voorzichtig moet zijn in deze sociale omstandigheden -
noodzakelijk is. Niemand is ermee gediend dat ontslagen te lang 
worden tegengehouden, als er geen andere mogelijkheden zijn. 
Hierdoor zou een onderneming kunnen worden uitgehold, waar-
door zij zich in betere tijden niet meer zou kunnen herstellen. 
Daarom is naar onze mening de voorgestelde concentratie van 
bevoegdheden niet alleen niet nodig, maar zij zou zelfs schade-
lijk kunnen zijn, want juist het overleg ter plaatse, de beslissing 
van de directeur van het arbeidsbureau, geadviseerd door ver-
schillende groeperingen. werkgevers- en werknemersorganisa-
ties. geeft daaraan - ik kan mij voorstellen dat, ook de zelfstandi-
ge positie van de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau 
erkennende, er richtlijnen mogelijk zijn; ik denk aan de procu-
reurs-generaal, die de officieren van justitie richtlijnen kunnen 
geven ~ de mogelijkheid, de zaak op de juiste manier af te we-
gen. 

De zinsnede over de spreiding van het werk binnen de onder-
neming is enigszins cryptisch. Ik kan mij voorstellen dat er voor 
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een afdeling geen werk meer is. Betekent dit dat die mensen in 
andere afdelingen te werk moeten worden gesteld of dat de men-
sen van andere afdelingen ook werktijdverkorting zullen krijgen, 
doordat de mensen van de gesloten afdeling voor een deel van de 
tijd daar te werk moeten worden gesteld? Het is hierbij mogelijk 
dat mensen arbeid moeten verrichten, waarvoor zij niet zijn aan-
genomen. Dat is een zaak die, naar mijn mening terecht, altijd 
nogal hoog is opgenomen door de werknemers. Ik zeg met na-
druk: terecht. Ik vraag mij af, hoe de werknemers en hun organi-
saties tegenover deze zaak staan. Misschien kan de Regering ook 
hierover nadere inlichtingen verstrekken. 

Ik meen dat met name het uitwisselen tussen bedrijven van 
werknemers, het uitlenen, een goede oplossing is. Dit is echter 
ook slechts regionaal goed te regelen. Men gaat geen werkne-
mers verplaatsen van Groningen naar Rotterdam of omgekeerd 
tenzij men beroepskoppelbaas is, maar dat moeten wij nu juist 
niet nebben. Ik meen dat op het regionale overleg en de regionale 
beslissingen de nadruk moet liggen bij de richtlijnen die ik al 
noemde. Wat dit betreft kan dit hoofdstuk in wezen overbodig 
en zelfs schadelijk zijn. 

De memorie van antwoord geeft een realistische benadering 
van de kwestie van de buitenlanders. Die pasten ook in het ar-
beidsmarktbeleid. Wij wachten voor een meer principiële discus-
sie op de memorie van antwoord behorende bij de nota buiten-
landse werknemers. Ik begrijp dat het uitbrengen daarvan door 
de huidige situatie weer wat is vertraagd, maar het zal er toch 
eens van moeten komen. Terecht heeft men - misschien met an-
dere woorden - gezegd dat het voor het behoud van de werkgele-
genheid van Nederlanders nodig kan zijn om buitenlanders aan 
te trekken. Dat kan ook in de nieuwe constellatie zo blijven. 

Hoe is het met de beroepen die voor Nederlanders niet aan-
trekkelijk zijn gebleken? Wij maken in die gevallen in groten ge-
tale gebruik van buitenlandse arbeidskrachten. Ik ben nu toch 
een beetje bezig met een structurele benadering ondanks het feit 
dat wij de memorie van antwoord bij de nota nog niet hebben, 
maar het komt nu eenmaal bij de machtigingswetgeving aan de 
orde. Misschien kan dit werk aantrekkelijker gemaakt worden 
door een hogere beloning, maar in het verleden heeft dit door de 
„bezwarende omstandigheden-centen" en dergelijke, nogal wat 
problemen opgeleverd met de werknemersorganisaties, die hier 
niet zo vóór waren. De vraag is of voor de huidige situatie niet 
een ander beleid op dat punt passend zou bijn. Er zou een beroep 
kunnen worden gedaan op het bedrijfsleven om hieraan eindelijk 
eens iets te doen. Tegelijkertijd moet worden overwogen, of bij 
deze situatie een individueel bekeken verruiming van het begrip 
,.passende arbeid" niet op zijn plaats zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sla het hoofdstuk over de ambte-
naren over. Ik vertrouw erop dat het kabinet het trendbeleid zal 
willen handhaven. De Minister van Binnenlandse Zaken is trou-
wens niet meer aanwezig. Het zal volgens die lijn wel vanzelf in 
orde komen. 

De Voorzitter: De Ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Verkeer en Waterstaat hebben mij laten weten, dat zij de verga-
dering noodzakelijkerwijze even moesten verlaten. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ik heb slechts een korte op-
merking gemaakt, die de Minister ongetwijfeld ter ore zal ko-
men. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op het punt van de loonvor-
mingen de tekst van artikel 3 van de ontwerp-Machtigingswet. 

Waarom wordt in artikel 3 niet gesproken van wijzigingen van 
lonen en arbeidsvoorwaarden? Ik zou op dit punt gaarne de op-
vattingen van de Regering vernemen, want het blijkt uit de me-
morie van antwoord, dat men het inderdaad wel tot een wijziging 
wil beperken. 

De twee maal f 15 verhoging, die al wat van karakter is veran-
derd sedert het moment waarop wij er het eerst van hoorden in 
de nota, en de nu ingediende voorstellen konden toch ook tot 
stand komen op grond van de Wet op de loonvorming, want die 
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wet beperkt zich niet tot alleen de cao-werknemers - artikel 10 
heeft een ruimere werking - en dit kan er dus heel goed onder 
worden gevangen. Het is toch een kwestie van de rust, de loon-
pauze, plus artikel 11, een algemene maatregel eroverheen, na-
melijk de twee maal f 15. Op dat punt doet zich nog een prakti-
sche vraag voor. Er zijn hier en daar nog wat kleinere bedrijven, 
handelskantoren e.d. . . . 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik u 
vragen, de Minister-President en de Minister van Financiën te 
verzoeken, achter de tafel plaats te nemen.' 

De Voorzitter: Het was u al bekend, dal ik daartoe het initiatief 
had genomen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ik ga ondertussen maar 
door, want ik zie de Minister van Financiën achter het gordijn 
luisteren. Er zijn wat kleinere bedrijven, handelskantoren e.d. 
waar een beperkt aantal personeelsleden werkt, vaak onder de 
10, waar geen c a . o . geldt - dat is misschien te betreuren, maar 
het is vaak zo - en waar in onderling overleg per I januari loon-
herzienmgen plaatsvinden. Daarbij wordt natuurlijk rekening ge-
houden met de trend in het hele land. Misschien wordt niet tot 
achter de komma becijferd wat de prijscompensatie is, maar het 
eindresultaat is wel hetzelfde. De werknemers in die bedrijven 
en de bedrijven zelf dreigen in moeilijkheden te komen als daar 
alleen de f 15 verhoging zou komen en verder een eventueel af-
gesproken na-indexering. Er is namelijk niets afgesproken, het is 
alleen gebruikelijk dat het gebeurt, ik zou graag zien dat de Mi-
nister op dit punt zou verzekeren, dat in zulke gevallen onthef-
fing zal worden verleend. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij weten niet wat er nog meer gaat 
komen na de twee maal f 15 verhoging. Daarover laat het kabinet 
ons in het duister tasten. 

In ieder geval rekent het Centraal Planbureau in de cijfers, de 
herziene kerngegevens, met een volledige prijscompensatie met 
een drempel van 0,3 pet. Dat percentage komt uit het centraal 
akkoord en wij nemen nu maar aan dat zo'n cijfer - de heer 
Roolvink heeft er ook al op gewezen - geen eigen leven gaat lei-
den. 

Wij moeten ten principale de vraag stellen of die indexering, al 
of niet met een drempel, hoe hoog dan ook, in wezen in de situ-
atie die voor ons ligt met een pas op de plaats maken en daarna 
weer geleidelijk aan een nieuwe aanloop, niet uit de tijd is. Wij 
moeten ons ook afvragen of wij van die indexering, zoals die de 
laatste tijd heeft plaatsgevonden, niet af moeten. Het is maar een 
vraag, waarop ik het antwoord ook nog niet heb. Ik neem aan. 
dat het kabinet zich daarover wel heeft beraden of zal gaan bera-
den in de komende weken. 

De 12 pet. loonsomstijging vormt een last voor het bedrijfsle-
ven. Een mindere loonsomstijging, welke mogelijk moet worden 
gemaakt door belastingverlaging, zou meer ruimte kunnen 
scheppen. Men zou kunnen proberen, een deel van de indexering 
te vervangen. 

Ik wil thans nog enkele opmerkingen maken over de regeling 
van 2 maal f 15 zelf. Deze regeling heeft al heel wat stof doen op-
waaien. Er is al gesproken over de douche van de heer Kok, al 
zal daaraan geen stof te pas zijn gekomen. Na deze opmerking 
van de heer Kok is de maatregel prompt gewijzigd. Eerst werd 
gesproken over 1 januari en I april, toen werd het I januari en bij 
einde contract tot uiterlijk I april. 

Kan de Regering gewogen aangeven voor hoeveel werknemers 
dit zal neerkomen op f 30 per 1 januari? Ik heb het gevoel dat de 
meeste contracten op die datum aflopen. Zal de meerderheid van 
de werknemers per I januari f 30 ontvangen, terwijl de minder-
heid dan f 15 en later nog eens hetzelfde bedrag ontvangt? Wat 
dat betreft is de heer Kok schoon onder die douche uitgekomen, 
want hij heeft op zeer korte termijn zijn zin gekregen. 

Waarom wordt er niet bij het aflopen van het contract ineens 
f 30 gegeven? De contracten blijven gehandhaafd en de Regering 
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wil ook de na-indexering laten bestaan. Laat het contract dan 
ook normaal eindigen, waarna in één klap die verhoging wordt 
gegeven. 

Een verhoging van f 30 betekent 2 maal I pet. Graag hoor ik 
van de Regering of, wat betreft die 2 maal I pet. respectievelijk 
die f 30, aan de verschillende partners in het bedrijfsleven het-
zelfde is voorgesteld. Dit is van belang te weten als ik kijk naar 
de verschrikte reactie van de heer Kok. 

Daarbij komt nog de kwestie van minimumloon, ninimum-
jeugdloon, gelijke beloning enz. Het kabinet zegt op dit punt een 
voorzichtig beleid te zullen voeren. Ik juich dit toe. Wat de mini-
mumjeugdlonen en de gelijke beloning betreft ligt de zaak vol-
gens mij vast. Wij kunnen dit moeilijk terugdraaien. Voor de me-
de daardoor in gevaar komende bedrijfstakken kan een duidelijk 
ontheffingsbeleid op zijn plaats zijn in de huidige situatie. 

Men zou in het kader van een structurele verhoging van het 
minimumloon de f 15 kunnen codificeren - de heer Roolvink 
sprak hierover reeds - maar daarmee zal het dan wel bezien zijn 

Het loonhoofdstuk blijkt toch ondanks alles de kern van de 
Machtigingswet te zijn. Dit wetsontwerp bevat hoofdstukken die 
niets toevoegen aan hetgeen er al was, zoals de Prijzenwet en de 
Pachtwet. Verder is deze wet, zoals in het geval van de Huur-
wet, opgetuigd met een huurparagraaf, met mogelijk andere 
maatregelen die genomen zouden kunnen worden en zelfs met 
maatregelen die volkomen verkeerd zouden kunnen uitpakken, 
zoals de dividendparagraaf. Het blijkt dat het allemaal gaat om 
het eerste hoofdstuk. Al het andere is franje. Het kabinet heeft 
kennelijk de bestaande Loonwet niet durven te gebruiken en 
heeft ons nu een nieuwe Loonwet in kerstverpakking voorge-
legd. 

De heer Portheine (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Aanslui-
tend aan het betoog van mijn collega Van Aardenne wil ik vast-
stellen. dat wij van mening zijn. dat in het algemeen in de huidige 
situatie met betrekking tot de directe gevolgen van - zoals ik het 
nu maar noem - de energiecrisis maatregelen moeten worden ge-
nomen, dat wij hiervóór zijn, maar dat wij daarnaast niet zien. 
dat aan een Machtigingswet, op de wijze waarop zij is voorge-
steld en met de uitgebreide reeks terreinen, waarop zij betrek-
king heeft. behoefte bestaat. 

Het is tekenend voor dit kabinet, dat wij aan de ene kant een 
Machtigingswet voorgelegd krijgen, waarbij het parlement min 
of meer totaal buiten spel wordt gezet, terwijl men aan de andere 
kant gedwongen is. op grond van het feit dat het parlement rebel-
leert, wijzigingen aan te brengen. Men is nog niet bereid deze 
wijzigingen al aan te brengen bij de memorie van antwoord. Men 
komt hiermee op het moment waarop het debat bijna begint. Dit 
is tekenend voor het kabinet. Deze mensen, die deze verfijnde 
opvatting van de democratische verhoudingen hebben, past het 
niet, dat wij hun machtiging geven op de terreinen waarvoor /ij 
het vragen. Daarom zeggen wij . .neen" hierop. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil spreken over kwesties als prij-
zen, als onderdeel van hetgeen vóór ons ligt. de aparte voorstel-
len inzake wijziging van de Prijzenwet, over de positie van het 
midden- en kleinbedrijf en over de energiesituatie en de voorstel-
len, die hierop betrekking hebben, waarbij ik mij in de eerste 
plaats wil aansluiten bij degenen die hebben gesproken over de 
prijzenkant van de Machtigingswet en die hebben gezegd, er 
geen behoefte aan te hebben - gezien ook onze bijdrage aan het 
voorlopig verslag - om de allesoverheersende positie van de Mi-
nister van Sociale Zaken in dit kader te handhaven. Wij zullen 
dan ook elk initiatief steunen - wij hebben dit gedaan; men heeft 
het amendement inmiddels gezien - dat hieraan een adequaat 
einde maakt. Wij blijven ten aanzien hiervan aankijken tegen het 
hanteren van het instrumentarium ten aanzien van de vrije be-
roepen. Ik zie hierin een bron van ellende met betrekking tot de 
positie van de vrije-beroepsbeoefenaren, welke zeer verschil-
lend is - dit geldt uiteraard ook voor zelfstandige ondernemers -
zodat zij moeilijk in een keurslijf van voorschriften, zelfs per 
groep, te persen zijn. Nogmaals: dit is ook een bezwaar van het 
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prijsbeleid in het algemeen ten aanzien van, met name, het mid-
den- en kleinbedrijf en de bedrijfstakken hierin. Veel zal afhan-
gen van de wijze, waarop het overleg met de betrokken organisa-
ties zal worden gevoerd, of zij in goed overleg met het ministerie 
tot praktische criteria zullen kunnen komen. Dit overleg wordt 
toegezegd op blz. 9 van de nota (12 739), maar aan de andere 
kant wordt op blz. 5 van de memorie van antwoord (het gesten-
cilde stuk) gezegd - dit is een van de kernpunten van de filosofie 
van de Machtigingswet - dat het overleg ook wel eens niet kan 
plaatsvinden en dat het dan achteraf zal gebeuren, maar zeker 
niet vóóraf. 

Ik heb absoluut de neiging om te denken, gezien ook in de filo-
sofie. die ons inmiddels weer heeft bereikt, dat men dan zal zeg-
gen: Nou ja, wij voeren dat maar niet, want de noodzaak is daar 
blijkbaar voor aanwezig. De noodzaak is volgens mij niet zo snel 
aanwezig, is eigenlijk nooit aanwezig om het betrokken overleg 
niet te voeren. 

Wij vinden het essentieel in het geheel bij het voeren'van een 
prijsbeleid in het algemeen. Nogmaals, deze passage is typisch 
en tekenend voor de filosofie in het kader van de Machtigings-
wet. 

Op bladzijde 10 van de beroemde nota van 13 december wordt 
gesproken over ..randvoorwaarden" ten aanzien van het prijsbe-
leid. Een interessant woord. Men spreekt wel eens. als men in 
een middelgrote stad. bij voorbeeld Leiden, woont, en als men 
een beetje denigrerend wil doen, over ,,randgemeenten". Ik heb 
dat als gemeenteraadslid van Leiden nooit gedaan. Ik heb altijd 
gesproken over ..buurgemeenten". Hier worden randvoorwaar-
den genoemd en ze luiden: het prijsbeleid mag niet leiden tot een 
zodanige aantasting van het weerstandsvermogen van individue-
le ondernemingen, dat de continuïteit en daarmee de werkgele-
genheid in gevaar komen; de voorziening van de Nederlandse 
markt dient zo optimaal mogelijk intact te blijven. 

Dit zijn volgens mij geen randvoorwaarden, maar het zijn ba-
sisvoorwaarden voor het prijsbeleid, zoals ze tot nu toe nog niet 
zo duidelijk naar voren zijn gekomen. Ik ben erover verheugd, 
dat ze er zo in staan, maar ik wens graag een duidelijke toezeg-
ging, dat het begrip ..rand" veranderd wordt in de richting, 
waarover ik zojuist heb gesproken. Ik acht het belangrijk, dat dit 
hier eindelijk wordt vastgesteld. 

Wij hebben ten aanzien van het prijsbeleid in het algemeen een 
aantal filosofieën gezien, waarover nog veel te raden wordt over-
gelaten. Er zullen een aantal globale regelen zijn. Men zal dat 
sector- of branchegewijs verder gaan uitwerken. Ik zie in dat 
systeem toch een zich steeds meer verwijderen van dat algemene 
globale prijsbeleid, dat ik als maximaal aanvaardbaar zie. Ik be-
treur dat. Als ik enigermate zou kunnen zien. dat dit voor een 
aantal branches zou gelden, maar niet alle sectoren zou betref-
fen. zou dit op dit moment wellicht niet onaanvaardbaar zijn, 
maar dan hebben wij te maken met de essentiële daarbij behoren-
de voorwaarde, dat dit in open en reëel overleg met betrokkenen 
wordt uitgewerkt. 

Wij hebben op dat terrein met het Ministerie van Economische 
Zaken uiterst slechte ervaringen. Ik sta hier al vele jaren en ik 
zeg het bij elk kabinet: Ten aanzien van dit soort zaken is er, als 
men van overleg spreekt, sprake in heel veel gevallen van See-
lenmassage, die ik juist in dit kader onaanvaardbaar vind. Ik wil 
er niet al te lang over spreken, want ik heb dat bij velegelegenhe-
den al gedaan. Zou het mogelijk zijn, dat bij dit kabinet ten aan-
zien van de uitwerking van dit geheel eens sprake was van wer-
kelijk reëel en open overleg om tot resultaten op dit gebied te ko-
men? Ook dat zou ik essentieel vinden hij het verder voeren van 
het prijsbeleid. 

Wat de algemene voorwaarden betreft, blijf ik bezwaar hou-
den tegen datgene wat gezegd wordt met betrekking tot voorra-
den. Ik heb daarin ook pijnlijk gemist een vergoeding voor kapi-
taalslasten. Kan dit element nog worden geïntroduceerd? De be-
paling voor de doorberekening van vrachttarieven en loonkosten 
acht ik een verbetering. 

Dit alles is natuurlijk ook van grote betekenis voor het midden-

en kleinbedrijf en andere daarmee verweven sectoren. Het is wel 
interessant en misschien ook tekenend, dat in de memorie van 
antwoord eigenlijk niet wordt ingegaan op vragen van naar ik 
meen de K.V.P. waarom het element inkomensvorming van het 
midden- en kleinbedrijf niet in de considerans zou kunnen wor-
den vermeld. Op zich zelf zou ik daar niet direct voorstander van 
zijn. Men is daar niet op ingegaan. Maar - en ik houd de Regering 
daar graag aan - in de stukken wordt opgemerkt, dat de zoge-
naamde margeregeling verbeterd zal worden. Dat is ook drin-
gend nodig, zoals ik bij verschillende gelegenheden heb gezegd, 
omdat er reeds nu een aanzienlijke achterstand is. Als de Minis-
ter van Economische Zaken dit bereikt heeft in dit kabinet, acht 
ik dat belangrijk, hoewel ik natuurlijk bepaald nog niet kan zeg-
gen wat de resultaten zijn, omdat wij die nog niet voor ons heb-
ben. Meermalen, onder andere in debatten met betrekking tot 
Economische Zaken en zelfs in de commissie, hebben wij ge-
vraagd hoe het is gesteld met dat overleg. Altijd wordt maar ge-
zegd: Wij zullen daar nog wel eens resultaten van krijgen. Des-
ondanks blijf ik nog enige hoop koesteren. Ik hoop dat er inder-
daad iets goeds uitkomt. Ik verwacht dat. Het is wel een toets-
steen, of dit kabinet werkelijk iets doet voor de zelfstandigen, 
ook in dit kader en in het kader van de zo langzamerhand be-
roemd geworden motie-Kruisinga, door de Kamer aanvaard. 

Wat de zelfstandigen betreft zou ik verder nog even willen 
aanknopen bij het voorlopig verslag, waarin wordt gezegd dat 
men de kinderbijslagregeling zou moeten verbeteren. Ik ben daar 
niet zo erg enthousiast over. De Regering ook niet, want die zegt 
in een cryptische zin, dat opgetrokken moet worden de premie 
voor de vrijstellingsbedragen en de reductieregeling in het kader 
van een volksverzekering. Gebeurt dat in die zin, dat de een 
weer moet betalen voor de ander? Veel beter en ook veel belang-
rijker vind ik datgene, wat in de nota van 13 december onder 
punt 4.6 wordt gezegd over de instandhouding van bedreigde be-
drijven als gevolg van de buitengewone omstandigheden. Je kunt 
je afvragen wat met buitengewone omstandigheden wordt be-
doeld. Zijn dat de omstandigheden die intreden door de eventu-
ele aanvaarding van de Machtigingswet of gaat het om gevolgen 
van de energiecrisis en dergelijke? Graag verkrijg ik daarover op-
heldering. Mag ik uit deze passages afleiden dat hiermee een po-
sitief antwoord wordt gegeven op mijn door de Kamer aanvaarde 
motie betreffende een tegemoetkoming aan getroffen bedrijfs-
takken ingevolge de oliecrisis, met name ten aanzien van bij 
voorbeeld het horecabedrijf? Naar mijn oordeel betekent dit, zo-
als de heer D. Boer al heeft gezegd bij de behandeling van de be-
groting van Economische Zaken, dat zeker niet alleen moet wor-
den gekeken naar de allerlaagste inkomens. Als een bedrijf be-
dreigd is, kan het wel degelijk gaan om een hogere inkomensca-
tegorie. Kortom, de hele bedrijfstak is daarbij aan de orde. 

Wij zien een aantal voorzieningen, waarvan een gedeelte in-
derdaad wel in die richting gaat. Ik denk aan de misschien wat 
merkwaardige uitlating over borgstellingsfondsen, die eerst nog 
gereorganiseerd zouden moeten worden. Ik vermoed dat daar 
niet veel uitkomt, maar het is in ieder geval toch naar mijn indruk 
wel eerder voor de lagere inkomens. In andere passages staat er 
- en terecht, ik ben daar dankbaar voor - echter veel tegenover. 
Ik noem het overbruggingskrediet, uitstel van betaling van belas-
ting en ontheffing van de prijzenbeschikking. Al die zaken bij el-
kaar vormen een pakket, dat naar mijn mening inderdaad in het 
opvolgen van die motie zou kunnen passen. Ik hoop dat ik dit 
goed zie. 

Wij hebben er in het voorlopig verslag nog eens voor gepleit de 
overheidsprijzen in het prijsbeleid te betrekken. Het verheugt 
ons dan ook dat daaraan een passage is gewijd. Wat is gezegd is 
nog niet geheel bevredigend; het laat nog veel vragen open. Er is 
echter een begin. Er wordt gezegd dat een schrijven zal worden 
gericht tot overheidsorganen - overheidsbedrijven moeten er 
mijns inziens ook onder vallen - dat men niet verder mag gaan 
dan een prijsstijging van 7 pet. Ik ben benieuwd of dit gebeurt in 
het kader van de Prijzenwet. Er blijft nog een merkwaardige 
zaak. Prijsstijgingen van meer dan 7 pet. moeten worden gemeld. 
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Prijsstijgingen die minder bedragen behoeven kennelijk niet te 
worden gemeld. Overheidsorganen krijgen dus zonder meer de 
mogelijkheid een prijsverhoging van 7 pet. toe te passen. Naar 
mijn indruk wordt dus nog steeds met twee maten gemeten. 

Nog enkele opmerkingen over de wijziging van de Prijzenwet. 
In het voorlopig verslag hebben wij ons - dat was tegenover een 
ander kabinet - zeer kritisch opgesteld tegenover het voorgestel-
de. Wij blijven principieel van mening dat incidentele wijzigingen 
op het terrein van het ordelijk economisch verkeer uit den boze 
zijn. Ons inziens moet worden gekomen tot een algemene rege-
ling van het ordelijk economisch verkeer, al realiseren wij ons 
dat die moeilijk tot stand is te brengen. Die boot wordt nu op-
nieuw, haast met verve, afgehouden. Volgens de Regering moe-
ten wij dat eigenlijk maar vergeten. De SER is het daarmee in fei-
te eens, zo wordt gezegd. De SER is echter geen voorstander 
blijkens zijn advies van coördinatie van verschillende wetten in 
een algemene wet op dit terrein, dus is het misschien wat over-
trokken te zeggen dat de SER het ermee eens is. dat zoiets niet 
moet komen. Wij blijven een algemene regeling noodzakelijk 
achten. Wij zullen trachten op dat terrein stappen te blijven zet-
ten. 

Blijkens het voorlopig verslag vinden zeer vele leden dat de 
Regering met de voorgestelde wijziging van de Prijzenwet in fei-
te een blanco cheque krijgt. Dat is nogal een kritische opmer-
king. Wij zeggen dat - het is een interessant punt - ten aanzien 
van de Machtigingswet. Het is ook interessant dat dit wets-
ontwerp wordt behandeld in de context van het debat over de 
Machtigingswet. Wij zien de waarde in van de prijsaanduiding 
per standaardhoeveelheid en detaillering van rekeningen in de 
dienstensector voor de consument maar het betekent veel 
rompslomp voor het bedrijfsleven en het betekent ongetwijfeld 
verhoging van de kosten, zeker bij buitenlandse produkten. Op 
onze vragen daaromtrent wordt in de memorie van antwoord 
nauwelijks ingegaan. Gezegd wordt dat het niet moeilijk is en dat 
het wel goed komt. 

Verder staat in de memorie van antwoord dat er een heel zorg-
vuldige procedure zal worden gevolgd bij de vaststelling van dat 
soort regelingen. Men zal een commissie van de Sociaal-Econo-
mische Raad horen. De betrokken organisaties zullen sterk in het 
vooroverleg worden betrokken. In dat vooroverleg zal worden 
gezocht naar de eenvoudigste administratieve manier, zodat zo 
min mogelijk lasten kunnen worden veroorzaakt. Het klinkt alle-
maal schitterend. Er staat nog meer van dat soort allervriende-
lijkste taal over de inhoud van het overleg. 

Vriendelijk als ik ben, had ik daarover een zekere twijfel wil-
len laten horen. Ik had de Regering willen vragen het nog eens te 
bevestigen en zo meer. 

Wat krijg ik echter vlak voordat ik aan het woord kwam? Een 
wijziging van de betrokken wetten, waaruit blijkt dat een van de 
belangrijkste aspecten van de inspraak in het kader van dit wets-
ontwerp er, in het kader van de Machtigingswet, gewoon uitge-
haald wordt. Het is nu wel heel duidelijk dat ik niet meer twijfel. 
Dit wetsontwerp zal, om deze reden, door ons worden afgewe-
zen. Ook al vanuit democratische verhoudingen is dit een weinig 
gelukkige procedure. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): U vindt die prijsaan-
duiding per standaardhoeveelheid toch wel erg belangrijk'? 

De heer Portheine (V.V.D.): Die gedachte heb ik al uitgespro-
ken. Het wetsontwerp bevat echter twee aspecten, de prijsaan-
duiding per standaardhoeveelheid en de kwestie van de rekenin-
gen. Beide waren, zo heb ik het althans begrepen, begrepen on-
der de overlegprocedure. Nu kan men dat belangrijk vinden, 
maar het gaat mij evenzeer om het feit dat de mensen die dat 
moeten uitvoeren in een behoorlijke overlegprocedure worden 
betrokken. Ik ontken dat dat nu het geval is. Daarom ben ik er te-
gen. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Het is natuurlijk wel 
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erg belangrijk voor de consument. Dat weet u ook. Als het be-
drijfsleven. vooral wat betreft de goederen, iets meer aan stan-
daardisering van de hoeveelheden had gedaan, was de problema-
tiek voor de consument aanmerkelijk minder groot geworden. 

De heer Portheine (V.V.D.): Mevrouw Epema is / o vriendelijk 
om te spreken over de noodzaak van deze standaardisering voor 
de consument. Je moet je overigens nog afvragen of deze stan-
daardisering door dit wetsontwerp wordt gestimuleerd. Deze 
vraag is in het voorlopig verslag en in de memorie van antwoord 
uitvoerig aan de orde geweest. 

Wij hebben in ieder geval gezegd dat wij er de voorkeur aan 
geven dit in het vrijwillig overleg met de betrokken organisaties 
tot stand te brengen. Inderdaad staat in de memorie van ant-
woord dat dit allemaal niet zo gemakkelijk tot stand is gekomen. 
Ik wijs op de moeilijke maar toch feitelijke totstandkoming van 
verschillende vormen van informatieve etikettering, die ook or-
ganisatorisch zijn aangepakt. 

In dezen moet men. juist vanwege de moeilijkheden bij het op-
volgen ~ dat realiseert men zich van de zijde van de consumenten 
niet altijd - ernaar streven deze dingen tot stand te brengen, 
maar dan wel in een wetsontwerp waarin alle mogelijkheid tot in-
spraak bestaat. Dat is ook tot nu toe door de Regering erkend. 
Daaraan heeft men nu een eind gemaakt en daarom stemmen wij 
er tegen. 

Ik wil nu graag overgaan tot een beschouwing van de energie-
paragraaf uit de nota. Wij hebben al vele malen over deze zaak 
gesproken. Bij de behandeling van de begroting van Economi-
sche Zaken, op 31 oktober, heb ik enkele fundamentele beschou-
wingen gegeven over de energiesituatie in het algemeen en het 
beleid op langere en kortere termijn. Ik zal dat niet herhalen. Wel 
wil ik vaststellen dat het eerste wat ik op 31 oktober /ei nog 
steeds belangrijk blijft, namelijk het eind maken aan de produk-
tiebeperking, aan de boycot die ons speciaal heeft getroffen. Ik 
zou graag willen vragen, of in dit kader Kopenhagen ook nog wat 
heeft opgeleverd. Is er al iets over te zeggen, voor zover moge-
lijk? Ik blijf het een belangrijk punt vinden, maar zolang die on-
zekerheid voortduurt, hebben wij te maken met die produktiebe-
perking en met alle factoren, die nu in de stukken zijn vermeld. 

In dat debat op 31 oktober en later bij de begrotingsbehande-
ling heb ik nog eens gezegd: wij vinden dat er iets moet gebeu-
ren; wij gaan akkoord met een moeilijke maatregel als het zon-
dagsrijverbod en vrijwillige beperkingen daarnaast. Als men op 
een gegeven ogenblik echter dat geheel gaat omzetten in wat an-
ders, een omzetting die ik toen al vanwege bepaalde gevolgen 
voor verschillende bedrijfstakken, zoals de horeca, aanvaard-
baar vond, omdat de lasten bij de vorige naatregel werden afge-
wenteld op een bepaalde categorie, dan denkt men aan distribu-
tie. Dat is geen gemakkelijke maatregel en ik heb gezegd, daartoe 
pas te willen overgaan als er meer cijfers op tafel zijn. Met die 
cijfers was men niet zo snel. De heer Wiegel en ik hebben er ver-
schillende malen vragen over gesteld, maar /e zijn er clan uitein-
delijk gekomen. Ik wil er niet over nakaarten. Er is nu meer dui-
delijkheid en die duidelijkheid is bepaald somber. Ik meen. dat 
men op grond van die duidelijkheid moet erkennen - ik geloof 
ook, dat het Nederlandse volk het erkent - dat op dit terrein van 
met name de energiebeperking en de gevolgen ervan iets moet 
worden gedaan en wel in de vorm van een distributie, een rant-
soenering. die op dit terrein het diepst ingrijpt. 

Dat is bepaald niet het enige dat met betrekking tot de/e /aak 
speelt. Ik meen, dat ik mij ervan ontslagen mag houden alle cij-
fers te vermelden over de produktiebepeikingen de gevolgen er-
van. Ze staan in de stukken vermeld; daar wordt het ook duide-
lijk uit. 

Bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken 
heb ik echter ook nog gesproken over andere mogelijkheden om 
de produktiebeperking op te vangen. Ik heb gesproken over al-
ternatieve energiebronnen en ik heb een aantal suggesties ge-
daan, suggesties die toen niet stralend werden ontvangen. Ik 
deed het allemaal in het kader van de wenselijkheid, die ik uit-
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sprak, om te komen tot een energienota, waarin aangepast aan 
de huidige omstandigheden, met name wat de produktiebeper-
king betreft, een visie op korte maar ook op lange termijn zou 
worden weergegeven Ik heb de indruk, dat een dergelijke nota 
er /al komen. Begrijp ik goed. dat de passage die gaat over de or-
ganisatorische voorzieningen, die gewenst zjjn voor de beleids-
voorbereiding betreffende de middellange termijn op bladzijde 6 
van de nota. ook doelt op een dergelijke voorbereiding van een 
nota over deze aspecten in het algemeen' 

Ik deed dus een aantal suggesties. Een ervan was: Kan er niet 
versneld op brede schaal omschakeling op aardgas plaatsvinden? 
Ik ben verheugd, dat er op deze wijze en krachtdadig door de Re-
gering op dit terrein een beleid wordt ontvouwd. Wij hebben er-
os er gesproken, wie het moet betalen. Wat zijn de consequenties 
op het financiële terrein van de rijksoverheid? Ik zou daarover 
nog graag wat willen horen. Ik ga geheel akkoord met die aan-
pak. 

Ter zake van de exploratie van aardgas en olie zal met name 
moeten worden gekeken naar de mogelijkheden te land en op het 
continentale plat. Ik heb daarvan in het algemeen gezegd, dat de 
ernst van de toestand met zich brengt, dat men niet meer alleen 
praat, maar ook doet. Ik ben er erkentelijk voor. dat de Regering 
hier nu positief op ingaat. Ik hoop. dat de betrokken wijzigingen 
zullen kunnen worden aangebracht, onder het motto - dat is zeer 
wel met elkaar verenigbaar - : Wel inspraak, wel eventueel na-
tuurbescherming. maar versnelling van de procedure, zodanig, 
dat inderdaad wat wordt gedaan. Ik ben ervan overtuigd, dat het 
gehele Nederlandse volk daar om vraagt. 

Wat zien wij? Het kabinet-Den Uyl stelt deze zaak voor. Wat 
gebeurt er nu met dit prettige team? Nota bene de Minister die 
deze wijziging moet voorbereiden - hij kan het ontkennen - zegt: 
Och. neen, dat is allemaal niets, daarover zal ik nu niet zo en-
thousiast kunnen zijn. Ik vraag daarover opheldering. Wordt het-
geen in de nota wordt gesteld, zonder meer aangehouden? 

Mijnheer de Voorzitter! Er wordt ook nog gesproken over de 
mogelijkheden op het continentale plat. Deze zijn ook beperkt, 
omdat men ten aanzien van de toelevering grote moeilijkheden 
ondervindt met de aanschaf b.v. van platforms. Is dit de enige 
reden van terughoudendheid? Naar mijn mening zijn er nog wel 
andere aspecten. Misschien kunnen deze worden aangegeven. 

Ik ben het eens met de opvatting van de Regering, - ik ben ook 
blij, dat zij die heeft geëvalueerd - ter zake van de kolenmijn-
bouw. Bij de behandeling van de begroting van Economische Za-
ken heb ik ook gesproken over de mogelijkheden van import op 
dit terrein. Dit is gemakkelijker geworden als gevolg van het ver-
kleinen van de prijsverschillen. 

Ik blijf van mening, dat ook de kernenergie ter zake van de al-
ternatieve bronnen een belangrijke rol kan gaan spelen. Ik herin-
ner eraan, dat deze Kamer een motie van mijn collega De Koster 
heeft aangenomen, waarin in OESO-verband zal moeten worden 
gekomen tot verdere research over de alternatieve bronnen, met 
name de kernenergie. Er zal ook research moeten worden ge-
pleegd door de Nederlandse wetenschap die daaraan een belang-
rijke bijdrage zal kunnen leveren. Ik denk in dit verband ook aan 
niet-wetenschappelijke arbeid, aan aanwezig vernuft. Men 
maakt dit nog wel eens mee. Er zijn vele initiatieven op dit ter-
rein ontwikkeld. Zij zijn misschien niet alle even waardevol, 
maar zij kunnen worden bekeken en soms ook benut. In de huidi-
ge situatie heeft elke hulp een aangenaam aspect. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al gesproken over die passage 
op pagina 6, de kwestie van de toekomstige nota. Beperking van 
het energieverbruik is natuurlijk absoluut geboden. Verbetering 
van de isolatie blijft daarbij een belangrijk punt. Het kabinet 
spreekt daarover ook uitvoerig. Het beraadt zich ook over maat-
regelen met betrekking tot de beperking van het elektriciteitsver-
bruik. onder meer ten aanzien van de reclameverlichting. Dit is 
wel begrijpelijk, want men heeft te maken met sectoren, die ge-
makkelijk kunnen worden aangepakt in het kader van de elektri-
citeitsvoorziening. Toch zal op dit punt extra grote voorzichtig 
heid in acht moeten worden genomen, omdat zij een factor 
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vormt in het totale marktgedrag. Ik denk dan ook aan die bedrij-
ven, die deze lichtreclames leveren. 

In bepaalde opzichten is reeds gebleken, dat de positie van 
sommige bedrijfstakken in dit verband aan de orde komt. Ik 
hoop niet dat zij door de maatregelen van de Regering tot de 
bedelstaf zullen worden gebracht. Ik hoop van harte dat met hun 
positie rekening kan worden gehouden. 

Het is natuurlijk duidelijk, dat bij distributie niemand bevre-
digd is. Dat is begrijpelijk. Het is een zeer onaangename, hoewel 
naar mijn oordeel noodzakelijke maatregel. Ik zie de Minister die 
op dit onderdeel verantwoordelijk is op het ogenblik niet, maar 
men zal mijn opmerking wel willen doorgeven. Ik heb de indruk, 
dat men in het algemeen niet zo onevenwichtig te werk is gegaan 
als soms wel eens wordt gehoord. Ik heb ook de indruk, dat de 
bevolking in haar geheel de gebeurtenissen volgt met begrip voor 
de moeilijkheden die de overheid ontmoet bij het opstellen van 
de diverse richtlijnen. 

Ik wil twee uitzonderingen vermelden, in het verlengde van 
hetgeen de heer Peijnenburg betreft. In de eerste plaats betreft 
dit de regeling van het zakelijk verkeer voor zover het gaat om 
personenauto's. Daarvoor is een regeling getroffen waarbij eerst 
voor privé-gebruik 13 000 kilometer wordt afgetrokken. Wij heb-
ben de sterke indruk, dat deze aftrek veel te hoog is. In feite is 
naar onze mening het privé-gebruik veel minder, namelijk onge-
veer 7000 kilometer. Ik acht dit een belangrijk facet van de maat-
regel, met name voor artsen, vooral ten plattelande. De regeling 
mag ook hen niet al te veel pijn geven. Er moet een zekere op-
vang zijn wat hun essentiële werkzaamheden betreft. Ik doe een 
klemmend beroep op de Regering, die 13 000 kilometer terug te 
brengen. 

In de tweede plaats heb ik mij erover verbaasd, dat het interne 
transport in de bedrijven, bijvoorbeeld op Schiphol, nergens is 
vermeld. Het is er naar mijn indruk uitgelaten. Ik pleit ervoor, het 
in de voorzieningen te betrekken. 

Ik heb nog een ander ernstig bezwaar, namelijk ten aanzien 
van de procedure. In de nota wordt gesproken over de regeling 
als zodanig. Er wordt niet vermeld wanneer de aanvragen zou-
den moeten worden gedaan. Dat lezen wij in de Staatscourant 
die op dezelfde dag is uitgekomen. Daarin lezen wij, dat met be-
trekking tot het zakelijk verkeer met personenauto's de aanvra-
gen pas bij de gemeenten kunnen geschieden op 2 januari. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen ik dat las was ik daarover uiter-
mate verbaasd. Er zijn immers onderzoeken van belastingconsu-
lenten nodig en dergelijke; het staat ook in de stukken. Er is ook 
tijd voor het nemen van de beslissing nodig. Dan is het heel duide-
lijk, dat voor deze categorie, als dan pas kan worden aange-
vraagd, er geen beslissing is voor 7 januari, de dag, dat de rant-
soenering zal ingaan. 

Ik wil dan ook met klem vragen, hetzij de aanvraagformulieren 
eerder ter beschikking te stellen - ik kan mij voorstellen, dat dat 
in verband met dié beroemde vrije dagen ook moeilijkheden met 
zich zal brengen - hetzij de distributie niet op 7 januari aanstaan-
de te laten ingaan, maar kan dit pas later. Mijn voorkeur gaat dan 
uit naar vrijdag 11 januari, opdat men dan zijn beslissingen kan 
hebben genomen en precies kan weten waaraan men toe is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer, u op dit punt een motie 
te overhandigen. 

De Voorzitter: Door de leden Portheine, Wiegel, Geurtsen, 
Smit-Krocs en Van Aardenne wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

„De Kamer, 

gehoord de besprekingen over de Beleidsnota beperking ge-
volgen olieschaarste (12 739); 

overwegende, dat met betrekking tot de rantsoenering van 
benzine, met name ten opzichte van het z.g. zakelijke verkeer, 
een procedure is gekozen (zie Staatscourant 13 december 
1973), die er toe leidt dat bij het ingaan van de rantsoe-
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nering op 7 januari 1974 betrokkenen nauwelijks in het bezit 
kunnen zijn van beslissingen op hun aanvragen; 

spreekt als haar mening uit, dat de aanvraagprocedure dient 
te worden vervroegd of - indien dit niet mogelijk is - de in-
gangsdatum van de distributie moet worden verschoven naar 
vrijdag 11 januari 1974, 

en gaat over tot de orde van de dag.". 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
over het karakter van de olieschaarste al bij de behandeling van 
de begrotingen van Economische en van Buitenlandse Zaken uit-
voerig gesproken. Het is dus overbodig, ons standpunt ter zake 
hier omstandig te herhalen. Zeker is, dat die schaarste in niet ge-
ringe mate wordt bepaald door het steeds meer van crisiselemen-
ten doortrokken concurrentiekarakter van de tegenstellingen 
tussen de Verenigde Staten, Japan en de Westeuropese rivalen 
van de Verenigde Staten, met name West-Duitsland. Zeker is 
ook, dat de oliemaatschappijen bezig zijn met een geweldige ope-
ratie om door het schaarstewapen de prijzen op te jagen. Nog in 
het laatste nummer van het Shell-blad „Olie" wordt ons dat on-
omwonden meegedeeld. 

Als een aantal Arabische landen daaraan een politiek element 
toevoegt, kan dit doordat zij door die factoren daartoe de kans 
krijgen. Alom is de conclusie dat de schaarste tijdelijk maar de 
duurte definitief is. De voornaamste drijfveren daarbij zijn het 
verschil in energieprijs in de Verenigde Staten, Japan en West-
Europa, dat ongedaan moet worden gemaakt en de ontwikkeling 
van nieuwe energiebronnen, die winstgevend moeten worden ge-
maakt. 

Dat de oliemaatschappijen niet tevreden zijn met de rooskleu-
rige vooruitzichten op lange termijn ligt nu eenmaal in de aard 
van die beestjes. Daarom proberen zij op korte termijn de 
grootst mogelijke winst te halen uit de enorme voorraden die zij 
nebben ingeslagen nog voordat er één tank in het Midden-Oosten 
aan het rollen ging. De operaties van de oliemaatschappijen, on-
der andere via de zgn. vrije markt, zijn volledig ondoorzichtig. 
De Regering zegt een en ander te controleren via het Bureau 
voor Aardolieprodukten, nadat de oliemaatschappijen op hun 
beurt eerst ervoor gezorgd hebben, dat zij dit bureau onder con-
trole krijgen. Dat is nu tenminste duidelijk geworden. 

Mijnheer de Voorzitter! De olieprijsstijgingen staan niet op 
zich zelf. Deze gaan, zoals in de stukken staat omschreven, 
gepaard met een reeks van prijsstijgingen van een groot aantal 
grondstoffen. De Regering noemt die van koper, tin, zink, wol, 
soja - dit keer alles zonder sjeiks. Een kind weet namelijk dat de 
produktie van deze stoffen in handen is van een aantal wereld-
concerns. De staatsgreep in Chili heeft ons daar nog eens opeen 
hardhandige wijze aan herinnerd. Al deze prijsstijgingen staan 
los van de energiecrisis en van de ontwikkelingen in het Mid-
den-Oosten. Als de Regering overigens spreekt over een grond-
stoffenprijsstijging van 40 pet., wil ik erop wijzen dat deze er 
reeds was in september, op het moment dat de Regering een ver-
mindering van de prijsstijging in Nederland aankondigde. 

Hoe het ook zij, wij beleven een geweldige golf van internatkv 
nale inflatie, waaronder alle berekeningen van de heer Duisen-
berg en van zijn Minister-President ondergespoeld worden. Dat 
is erg genoeg, maar één ding staat daarbij vast, namelijk dat het 
sprookje, dat de lonen de schuld zouden zijn, definitief en gron-
dig door deze ontwikkeling uit de wereld is geholpen. De prijs 
van margarine vliegt iedere maandag omhoog zonder dat door de 
arbeiders bij Unilever een cent meer wordt verdiend. De gehele 
fabel van de loon-prijsspiraal is door deze ontwikkeling volledig 
ontluisterd. 

Onder deze omstandigheden en in een situatie van een onge-
remde plundertocht via prijsverhogingen komt nu deze Regering 
met een Machtigingswet, niet, zoals men dit zou verwachten, om 
de prijzen te beteugelen, maar om de lonen aan banden te leggen. 
De onschuldigen aan de prijsverhoging, namelijk de loon- en sa-
laristrekkers, zouden nu met een bestedingsbeperking voor de 
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prijsopdrijving moeten betalen, onder het valse motto van de 
oliecrisis. 

In een koortsachtig tempo wordt nu een gammele wet door het 
parlement gejaagd, waarin het feitelijk om één punt draait, na-
melijk de anti-revolutionaire Minister Boersma krijgt de volle-
dige macht tot loonvaststelling. 

Wij hebben tijdens de voorbereiding van dit wetsontwerp na-
drukkelijk tegen deze overdonderpolitiek geprotesteerd. Wij 
hebben dit ook vandaag nog gedaan. Wij zijn ertegen om machti-
gingen te geven aan een regering, welke dan ook. op een gebied, 
waar normale wetten voor de hand liggen. Wij zijn er bovenal te-
gen, dit te doen daar, waar het zaken betreft, die noch de Rege-
ring noch het parlement direct aangaan. Ik doel dan met name op 
de loon- en de arbeidsvoorwaarden. Dat onderscheidt ons na-
drukkelijk van anderen, die geen enkel bezwaar blijken te heb-
ben tegen een loondruk van bovenaf (de V.V.D. heeft dit van-
daag nog eens duidelijk gemaakt), maar die wel grote bezwaren 
hebben tegen de breideling van huurverhogingen. Zij hebben 
overigens nu ook afgedwongen dat zo'n huurbreideling, zelfs op 
de slappe manier, waarop de Regering deze voornemens was, 
wel in een aparte wet moet worden geregeld. 

De laatste wijziging van het machtigingswetsontwerp onder-
streept nog eens de zonderlinge situatie, die nu ontstaat. De Re-
gering vraagt nu een machtiging om de lonen te dicteren, nadat 
van tevoren het parlement is ingelicht over de genomen maatre-
gelen. Dit is iets totaal nieuws. Dit is geen uitholling, maar een 
opvulling van het parlement met een verantwoordelijkheid, die 
het niet kan dragen en waarmaken. Er wordt een stuk medever-
antwoordeiijkheid geschapen die niet aan het parlement hoort en 
die geen feitelijke, maar hoogstens een propagandistische inhoud 
zou kunnen krijgen. 

De absurditeit van die toestand wordt nog eens tot uitdrukking 
gebracht door het feit, dat wij als leden van het parlement tele-
grammen ontvangen van het NVV, waarin de Tweede Kamer 
wordt gevraagd, maatregelen te nemen en af te dwingen, die ty-
pisch in cao-verband besproken behoren te worden. De Kamer 
zou hierdoor een soort Rijksbemiddelaar worden, een Kamer, 
die in de verste verte geen afspiegeling vormt van hetgeen de 
vakbeweging is. Men moet er niet aan denken, welke consequen-
ties het verzeild raken in een dergelijke situatie zou hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe aan de feitelijke inhoud 
van dit deel van de wet, dat door mijn vriend Meis zou worden 
behandeld. Hij is echter verhinderd door ziekte. Ik zal in het bij-
zonder spreken over hoofdstuk I, de artikelen 3 tot en met 6. 

In artikel 3 staat, dat de Minister regelen kan vastellen met 
betrekking tot lonen en andere arbeidsvoorwaarden, waaronder 
elke vergoeding, hoe ook genaamd. Op blz. 4 van de memorie 
van toelichting staat dat deze bevoegdheid de Minister in staat 
stelt, niet slechts een maximum toelaatbare wijziging van de ar-
beidsvoorwaarden te bepalen, maar ook een wijziging in de be-
staande arbeidsvoorwaarden bindend vast te stellen, waarbij 
derhalve het minimum tevens het maximum vormt. De Minister 
kan dus bindend de loonhoogte vaststellen, met ter zijde schui-
ven van hetgeen door de vakbeweging landelijk, bedrijfstaksge-
wijze en per bedrijf wordt nagestreefd. Wij hebben nu al kunnen 
zien wat dit betekent: de vakbondsbesturen hadden uiterst scha-
mele verlangens op tafel gelegd, waarmee is gehaspeld. Het hele 
gedoe rondom de f 15 meer of minder is typerend voor hetgeen 
altijd uit een dergelijke machtigingswet moet voortvloeien. Het 
zal altijd een uitkomst in reactionaire zin zijn, in de zin van de 
grote ondernemers, omdat de sterkste schouders nu eenmaal de 
deur van mijnheer Boersma eerder op een kier krijgen dan de 
zwakke schouders. 

Mijnheer de Voorzitter! Volgens de wet bepaalt de Minister al-
les. Hij kan elke verhoging, van kersttoeslag en koffiegeld tot 
vuil-werktoeslag toe. blokkeren. In de nota naar aanleiding van 
het eindverslag wordt dit nog eens nadrukkelijk bevestigd. Wat 
betekent nu de uiteenzetting, dat het minimum tevens het maxi-
mum vormt? Dit houdt in, dat de lonen, die volgens de cao als 
een minimum gelden, niet boven dat minimum uit zouden mogen 
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komen. De Minister van Sociale Zaken weet beter dan ik dat er 
tal van voorbeelden zijn, waarbij de cao een minimum vaststelt 
en waarbij in onderlinge overeenstemming tussen vakvereniging 
en ondernemer of tussen vertegenwoordigers van de arbeiders 
die niet direct de vakbeweging vertegenwoordigen, en de onder-
nemer, meer is overeengekomen dat het minimum. Aan diesitu-
atie wil de Minister klaarblijkelijk een einde maken. Hij wil dat 
de minima ook de maxima vormen. Het is dan ook geen wonder 
dat wij de heer Van Boven voor de televisie zo plechtstatig horen 
uitroepen dat wij nu allemaal achter de Ministers moeten gaan 
staan. De maatregel van de Ministers is zo volstrekt eenzijdig ge-
richt op steun aan de werkgevers, aan de heer Van Boven en de 
zijnen, dat geen enkele arbeider en geen enkele vakbond dat zal 
kunnen accepteren. Dat zullen zij ook niet doen. 

Dit betekent dat als de Minister zijn zin krijgt, met een klap-
om te beginnen - voor dit jaar, een eind zou komen aan het recht 
van de vakbonden om in vrijheid een contract af te sluiten of 
niet. De Regering spreekt nog wel over „contracten" in haar 
stukken, maar zij bedoelt hiermee dictaten van boven en van bui-
ten af, waaronder bestuurders eventueel hun naam mogen zet-
ten. Praktisch wordt aan zo'n twee miljoen georganiseerde werk-
nemers voorgeschreven wat zij te doen en te laten hebben. 

Wat zij te doen hebben, is blij zijn met een paar gulden in de 
week in een duurtegolf, waarin voor velen de kosten van de 
oliestook sneller omhoog gaan dan het loon. Wat zij hebben te la-
ten, is het stellen van meer eisen. Iedereen die ook maar een 
klein beetje weet wat er gaande is in bedrijven, kan de Regering 
nu reeds voorspellen dat deze aanval op het levenspeil zal mis-
lukken. De arbeiders in en buiten de vakbeweging hebben in een 
heel lange strijd met de grootste moeite rechten verworven. Zij 
zullen op die rechten staan. Zij hebben in de afgelopen periode 
de loonwet van de heer Roolvink, een van de geëerde sprekers 
van vandaag, tot een dode letter gemaakt. Zij hebben hetzelfde 
gedaan met het Stheeman-vonnis van bijna twee jaar geleden en 
laten wij nog maar eens even denken aan de strokartonacties van 
iets langer geleden. Al die keren sprak men over nationale belan-
gen, onder toejuichingen van de ondernemers. Het heeft niet 
mogen helpen en dat is maar goed ook. Ook dit keer zal het niet 
helpen. Daarvoor is het te duidelijk dat de hele oliecrisis als een 
alibi wordt gebruikt om een ander doel, namelijk loondruk, te be-
werkstelligen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijnheer Van Agt, sprekend namens 
allen, heeft dat in de memorie van antwoord ook laten doorsche-
meren door geen antwoord te geven op de vraag, of er buiten de 
oliecrisis om toch maatregelen zouden zijn genomen. De heer 
Lubbers heeft in een uitzending van „Brandpunt" duidelijker 
taal gesproken. Anders dan de heer Roolvink veronderstelde, die 
waarschijnlijk niet met papier en potlood bij deze uitzending 
heeft gezeten, heeft de heer Lubbers verklaard dat, los van de 
oliecrisis, vanwege de polarisatie de Regering toch al gedwongen 
zou zijn om een lijn aan te geven. Dat was de opvatting van de 
heer Lubbers: los van de oliecrisis. Die lijn van de heer Lubbers 
en ook van de heer Boersma zal blijken niet de lijn van de Neder-
landse arbeidersklasse te zijn. 

Men zegt nu wel dat het maar voor één jaar is, maar de mensen 
kunnen deze bestedingsbeperking niet hebben. Er zijn heel veel 
mensen die geen reserve hebben voor een dergelijke ingreep. 
Het is nog maar de vraag of wij hier over één jaar spreken. Als 
de ondernemers deze mogelijkheid hebben geroken, zullen zij er-
naar streven de maatregelen te verlengen of steeds weer op-
nieuw op tafel te brengen. Het geeft een eventuele rechtse rege-
ring in de komende tijd het alibi om op elk moment van de zoge-
naamde nood, een deugd voor zich zelf te maken en deze wet uit 
de buraulade te halen. Men hoort al hoe verlekkerd de heer Rool-
vink over de te nemen maatregelen heeft gesproken. 

De nervositeit, het paniekerige gedoe en het bij nacht en ontij 
vergaderen van de Regering van de afgelopen tijd hebben wel 
aangetoond, dat er in feite op dit ogenblik al tegenstellingen be-
staan binnen het kabinet over de vraag, hoe de operatie zal zijn 
en of zij zal gelukken. Dat is op zich zelf geen wonder, want over 
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deze maatregelen bestaat bij de mensen grote ongerustheid. Ter-
wijl in Nederland in de laatste jaren de arbeidsproduktiviteit 
meer is gestegen dan in welk land ter wereld ook, terwijl de win-
sten een enorme omvang hebben bereikt, zijn jaar in, jaar uit de 
arbeiders met een schijntje afgescheept. Zelfs de 2,5 pct.-eis van 
de vakbondsbesturen kwam, zoals de heer Kok, die in dezelfde 
uitzending sprak als de heer Van Boven, meedeelde, neer op een 
loonsverlaging. Dat was nog berekend bij een veel mindere stij-
ging van de prijzen en bij een iets grotere verhoging van het loon. 

Hoe moet het dan in dit geval wel zijn? 
Laat de Regering nu alsjeblieft niet aankomen met het verhaal 

dat de laagstbetaalden het beste af zijn. Het inkomen van de 
laagstbetaalden is altijd afhankelijk geweest van hetgeen hoger 
betaalde arbeiders wisten te veroveren. Dat leert de hele 
geschiedenis van de arbeidersbeweging. Als die worden getrof-
fen, dan worden vandaag of morgen de laagstbetaalden in dubbe-
le zin de dupe. 

Eén van de oncontroleerbare feiten - net zo oncontroleerbaar 
als de preciese omvang van de olieschaarste - die de laatste tijd 
ter verwarring van de mensen naar voren wordt gebracht, is, dat 
het de bedrijven slecht zou gaan in de komende tijd. Het hangt er 
dan maar net van af wie men bedoelt. Wij zijn ook geen koffie-
dikkijkers, maar als wij zien hoe het sommigen bij de aanvang 
van de schaarsteperiode gaat, dan mogen wij ten aanzien van de 
slechte vooruitzichten wel enkele twijfels naar voren brengen. In 
ieder geval is er een reeks bedrijven die thans heel wat meer re-
serves hebben dan de mensen die nu getroffen dreigen te worden 
en die deze reserves juist zo dringend nodig zouden hebben. Ik 
wil enkele winstcijfers noemen, zoals die in de laatste weken be-
kend zijn geworden. Anders dan de heer Roolvink heb ik ze niet 
door mijn kinderen laten berekenen. 

De cijfers betreffen de eerste negen maanden van 1973. De 
AKZO maakte een winst van 60 min. meer, dat is 35 pet. meer 
dan in de eerste negen maanden van het vorige jaar. Philips zag 
zijn winst stijgen van 416 naar 587 min. Shell maakte vier maal 
zoveel winst. VMF: 50 pet. verhoging, Hoogovens: 100 pet. ver-
hoging, Unilever: 120 min. erbij, Gist-Brocades: 60 pet. verho-
ging en bij de banken, die jaar in, jaar uit een enorme stijging van 
de winst kennen, had de AMRO-bank alleen al in de eerste zes 
maanden een stijging van 25 pet. 

Ik heb deze winstcijfers aangehaald om te laten zien waardoor 
ook tot in de top van het NVV de ongerustheid is doorgedron-
gen, zoals wordt bewezen door uitlatingen van die zijde, de laat-
ste tijd. Men kent daar ook deze winstcijfers. Dan hoeft men niet 
te vragen hoe de toestand is bij de bedrijven waar iedere dag dit 
geldschip binnenkomt. 

Hoe gevaarlijk de wet is, blijkt wel uit de memorie van antwoord 
op blz. 12. Daar staat: 

„De ondergetekende is van oordeel dat een staking ge-
richt tegen de regelen welke op grond van artikel 3 zijn vast-
gesteld, in strijd met de wet en dus onrechtmatig zou zijn." 

Was getekend: Van Agt, namens allen. Jarenlang heeft de heer 
Van Agt nodig om met de memorie van antwoord over de anti-
stakingswet om te dollen. In de ene regering na de andere, waar-
in hij zitting heeft, ontwijkt hij een antwoord op een aantal perti-
nente vragen die hem zijn voorgelegd, hoewel de zaken zich bui-
ten zijn ministerie steeds verder hebben ontwikkeld. De door de 
heren Van Agt en Boersma geërfde anti-stakingswet is onhaal-
baar. De vakbeweging is op het ogenblik unaniem tegen, wijs ge-
worden door het Stheeman-vonnis en het Hoogoven-vonnis. On-
der deze Regering is het Europees Handvest opgeld gaan doen, 
leek een opleving van de zijde van de Regering in de bedrijvig-
heid over deze zaak in zicht en is de Abraham Kuyper-wet al in 
een stadium van verandering gekomen. Het wachten was nog 
slechts op een eenvoudig voorstel dat het stakingsrecht definitief 
zou erkennen. 

Alleen de ministeriële pen van Minister Van Agt wilde nog niet 
erg, want het juridische geweten van de heer Van Agt moest nog 
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aan alle kanten worden bevredigd. Totdat . . . . de Machtigings-
wet kwam en naar het oordeel van deze Minister daarbij een 
soort absoluut stakingsverbod is ingegaan. Wèg met het Euro-
pees Handvest, weg met de jarenlange discussie, zelfs weg met 
de overleefde paragrafen van het ontwerp-Polak-Roolvink. Dit 
alles vanwege de olie. Wie dit nog gelooft, heeft wel een heel 
goed geloof! 

Het stakingsrecht bestaat. Het bestaat in het totale rechtsbe-
wustzijn van het Nederlandse volk, in het bijzonder van de arbei-
dersklasse, of een Minister van Justitie dit nu wil of niet. Het is 
zeker niet uit te schakelen doordat een zekere K.V.P.-A.R.P.-
combinatie in de Regering-Den Uyl is ingeslopen. Bij ons weten 
is het nog altijd zo, dat althans een deel van het kabinet-Den Uyl 
en zeker de P. v.d. A. nog op het programpunt staan - ik citeer -: 
„Het stakingsrecht is een onvervreemdbaar recht"; niet te ver-
vreemden, ook niet door een Machtigingswet. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering verwacht een sterke stij-
ging van het aantal werklozen. De Minister wil de bevoegdheid 
hebben, ontslag te verhinderen. Dit is het enige punt, dat werke-
lijk verband houdt met de oliecrisis. Het is door ons dan ook al in 
het eerste debat over deze zaak aan de orde gesteld. Het is de 
vraag, of de genomen maatregelen voldoende zijn, een voldoen-
de waarborg bieden voor de werknemers. Ik denk dat de arbei-
ders zeer nauwkeurig hierop zullen toezien. Er is echter nog een 
kant aan. Als namelijk in een onderneming wordt besloten, over 
te gaan tot werktijdverkorting, dan zal over de niet gewerkte 
uren geen loon worden betaald, dan treden de WW en WWV in 
werking. Grote vraag is, of dit niet voor sommige, welgestelde 
ondernemingen, met een tijdelijk minder goed gevulde orderpor-
tefeuille, een voordeeltje kan opleveren. Volgens onze fractie is 
er een reeks ondernemingen, vooral grote, die in de afgelopen 
tijd zoveel winst hebben gemaakt dat zij best over een langere 
periode het volle loon kunnen blijven betalen. 

Hier komen nog enkele punten bij, mijnheer de Voorzitter. De 
Regering zou zelfs kunnen overwegen, een extra heffing te leg-
gen op de winsten van deze grote ondernemingen en daarvan een 
fonds te vormen, waaruit elders de werktijdverkorting zou kun-
nen worden betaald. 

Wat nu duidelijk aan de orde moet komen, is, dat de uitkerin-
gen van de WW en de WWV te laag zijn, dat zij omhoog zouden 
moeten en dat de uitkeringsduur moet worden verlengd. Ik wil 
de Minister vragen, of hij bereid is, binnen korte tijd in deze zin 
met voorstellen te komen, met name om de WW-uitkering van 80 
pet. op 90 pet. te brengen en de WWV-uitkering van 75 op 85 pet. 
Zou hij ook voorstellen willen doen om de uitkeringsduur van de 
WW van 26 op 52 weken te brengen en die van de WWV van 2 op 
3 jaar? Dit zou voor werklozen een bescherming tegen crisisver-
schijnselen zijn. 

Hiermede houdt verband, dat gehuwde werkloze vrouwen die 
geen kostwinner zijn, nog steeds geen uitkering uit de WWV krij-
gen. Als - zoals de Regering zegt - het aantal werklozen sterk 
dreigt te stijgen, waaronder zeker ook een aantal gehuwde vrou-
wen zal zijn, dan is het uitsluiten uit de WWV van hen naar onze 
mening een onrechtvaardige zaak. Wij vragen de Minister of hij 
niet van mening is, dat op dit punt een aantal maatregelen nood-
zakelijk zou zijn. 

Ik wil dan een enkel woord zeggen over de dividenden. De Re-
gering heeft geen feitelijk antwoord gegeven op onze vraag, wat 
die maatregel eigenlijk precies betekent, in de eerste plaats voor 
degenen, die voornamelijk buitenlandse dividenden ontvangen 
en in de tweede plaats omdat nu eenmaal vermindering van de 
uitkering bij het constant blijven van de cash-flow een verhoog-
de waarde van het aandeel met zich brengt, dat later terugkomt. 
Daar komt nog bij, dat dividenden in de regel later in het jaar, 
vaak zelfs flink veel later in het jaar worden uitgekeerd, waar-
door deze groepering niet in de eerste plaats getroffen wordt; 
van welke periode wij overigens hebben gehoord, dat de heer 
Peijnenburg haar alvast wil opvullen met allerlei maatregelen, 
waardoor de zaak praktisch ongedaan zal worden gemaakt. 
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Wij zouden willen vragen of de Regering werkelijk niets beters 
heeft weten te bedenken om op de sterke schouders te zetten dan 
deze vlieg. 

Zoals gezegd, staan de scherpe bepalingen over de lonen wel 
in een schrille tegenstelling tot het prijsbeleid. Het blijft nog wel 
straf, hebben wij gehoord, maar het stringente is eruit. Er zijn 
zoveel extra gaten in het toch al goed doorlopende vergiet ge-
maakt, dat er, naar ons straks zal blijken, niets van is overgeble-
ven. Overheidstarieven 7 pet. of meer, als het moet. Aardgas 
zal, volgens de olienota, de olieprijs volgen, ook in het binnen-
land. Tussen haakjes, van het verlagingspakket voor de waren-
huizen hebben wij ook niets gehoord. Hoe het in vredesnaam 
mogelijk is om bij een maand vooraanmelding de margarine iede-
re week duurder te maken, mag Barend weten. Zijn loon komt er 
trouwens ook wel uit. 

De huuroperatie is een ware sensatie. De algemene verwach-
ting was, zelfs bij ons, dat op basis van de letter van de Machti-
gingswet de Regering nu een echte vermindering zou gaan door-
voeren. Dat ging niet door en, gezien de motie die daarover vori-
ge week van de zijde van de Partij van de Arbeid is ingediend, 
ook door de heer Kombrink, die als cheerleader voor de Machti-
gingswet is opgetreden, is het ook in die kring wel heel zwaar 
aangekomen. 

Helaas opent de Regering geen enkel perspectief voor ver-
mindering van de prijsstijgingen. Zij denkt aan inflatoire finan-
ciering van het begrotingstekort, zoals in het stuk staat en zij ver-
wacht ontsparingen, die waarschijnlijk het rentepeil en daarbij 
het inflatietempo nog verder zullen opdrijven. Het is een somber 
beeld, dat ons wat de inflatie betreft, wordt voorgetoverd. Wij 
houden eraan vast, dat juist een prijsstop aan de bron dat fatale 
opzwiepen van de inflatie zou moeten voorkomen. 

Nu nog iets over de overige maatregelen, die ons door de Re-
gering worden voorgelegd. Destijds, in de eindfase van de be-
handeling van het wetsontwerp over de selectieve investerings-
heffing, heeft mijn fractiegenoot Meis voorgesteld om, gezien de 
nieuwe situatie die ontstaan was, maar met de behandeling te 
stoppen. Dat gebeurde op basis van ons uitgangspunt, dat wij 
vanaf het begin over die wet hadden gehad, namelijk dat die 
voornamelijk bedoeld was om de ontspanning op de arbeids-
markt af te remmen. De Regering was daar toen tegen en zet nu 
de wet op sterk water. De vraag is zelfs, of de Eerste Kamer er 
nog energie aan zal besteden. Het is overbodig te zeggen, dat wij 
het daarmee eens zijn. Het zou beter zijn de hele wet maar in te 
trekken. 

Daarmee kom ik op het punt van de werkgelegenheid. Wij me-
nen dat het onvoldoende is om te volstaan met het herverdelen 
van het bestaande werkgelegenheidsprogram. Het lijkt ons dat 
een uitbreiding van dit werkgelegenheidsprogram noodzakelijk 
zal zijn en tevens dat bij voorbeeld de vermindering van de 
nieuwbouw, zoals die wordt aangekondigd, absoluut niet zal mo-
gen plaatsvinden. Het lijkt ons dat beraad nodig is over de vraag, 
hoe de nieuwbouw verder ontwikkeld zou kunnen worden. Daar-
toe hebben wij nog kort geleden opnieuw voorgesteld over te 
gaan tot afschaffing of vermindering van de b.t.w. op de sociale 
bouw, zoals dat heet, en verlaging van het rentepercentage van 
de rijksvoorschotten. Ik wil dit nog eens nadrukkelijk naar voren 
brengen, omdat dit niet alleen tot een stimulering van de bouw 
zou kunnen leiden, maar tot een drastische verlaging van de 
bouwprijs, vooral voor woningen van niet-bezitters. Alles wijst 
erop dat daaraan straks een extra grote behoefte zal bestaan. 

Wij hebben grote zorgen over de aangekondigde uitgavenbe-
perkingen voor de gemeenten (De gemeenten-Minister is inmid-
dels verdwenen). De Regering wil van de lagere overheid - dat 
zijn voornamelijk de gemeenten - 250 min. uitgavenverminde-
ring, wat in de bestaande situatie een enorm bedrag is. Te vrezen 
valt, gelet op de ervaringen die op dat punt bestaan, dat die be-
zuiniging voornamelijk in de sociaal-culturele sfeer en bij de ar-
beidsintensieve werken zal plaatsvinden. Wij weten, ook uit het 
verleden, dat zulke bezuinigingen altijd een enorme nasleep heb-
ben uit werkgelegenheidsoogpunt. Wij pleiten er met grote na-
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druk voor. de bezuinigingen niet op de gemeenten over te heve-
len en liever het overgrote deel te zoeken bij de grote slokop De-
fensie. 

Een ander punt is het vervoer. De Regering heeft een systeem 
van distributie van benzine ingesteld, dat erop neerkomt dat een 
minimum hoeveelheid per persoon zal worden toegedeeld. De 
praktische keuze voor de mensen gaat dan worden: al naar ge-
lang de afstand gedurende een deel van de week naar het werk 
rijden, weekend ritjes of opsparen voor de vakantie. Dat bete-
kent een nogal zware slag tegen het niet-stedelijke horecabedrijf. 
Die wordt daarmee min of meer blijvend gemaakt. Het betekent 
praktisch - en dat wordt ook toegegeven - dat een enorme belas-
ting wordt gelegd op het openbaar vervoer, dat daar nog niet op 
berekend is. De treinreizigers van de laatste tijd weten al dat op 
de dagen dat de Nederlandse Spoorwegen AOW-ers de trein in 
lokt, de laatste plaats bezet is. Op de spitsuren is de spoor- en 
buscapaciteit nu al te gering. Wij hebben daar herhaaldelijk over 
gesproken, maar dat kon nooit anders. Wat je van uit die ge-
zichtshoek moet voorzien, is een nogal barbaarse situatie. 

Wij dringen erop aan alles in het werk te stellen om in het bij-
zonder het busverkeer te intensiveren. Daar zit namelijk de 
ruimte die men zoekt deels voor de opvang van het spoorwegver-
keer; station tot station busverkeer. In het woon-werkverkeer 
zullen de bussen een groot deel van de drukte kunnen opvangen, 
die anders bij de trein terecht zou komen. 

Ondertussen is er dan de distributie van benzine. Het is een 
nieuwe toestand en precies datgene, wat wij altijd hebben gezien 
als de uitkomst van de jacht op de autorijders. De bonnen wor-
den een officieel handelsartikel, vrij te koop voor mensen met 
veel geld. Zodoende komen er straks twee benzineprijzen, waar-
bij de rijke ongelimiteerd zal kunnen rijden. De sterkste schou-
ders het beste vervoer. 

De nota naar aanleiding van het eindverslag geeft daarover een 
opmerking, die ons de indruk geeft det er ook nog een V.V.D.-
minister in de Regering is geslopen. Er staat namelijk dat dit de 
ware vrijheid is voor de kleine man die de keuze heeft zijn bon-
nen te verkopen of ze zelf te gebruiken! Als de bonnenhandel 
zich straks aan de pomp zal concentreren, wat te voorzien is, is 
iedere greep van de overheid op deze zaak weg. De overheid 
heeft namelijk de benzinestroom van de oliemaatschappijen bin-
nen hun eigen apparaat niet in de hand. Zij kan niet bepalen hoe 
de oliemaatschappijen met hun bevoorrading omspringen. Zij 
kan evenmin ingrijpen, omdat formeel een deel van de benzine 
vrij is, in de vrije handel te verkrijgen. Dat betekent praktisch dat 
gedurende een zekere periode twee prijzen zullen gelden. Daar-
mee wordt feitelijk de schaarste opgeheven voor wie het betalen 
kan. Dat zal er zonder enige twijfel toe leiden, dat het distribu-
tie-apparaat binnen enige tijd als overbodig zal worden be-
schouwd en dat er één prijs zal komen, die in overwegende mate 
door de hoogste van de twee zal worden bepaald. De een zit dan 
in de volle bus en de ander rijdt in volle ruimte op de dure wegen 
die van ons aller belastingcenten zijn betaald. 

De heer Den Uyl heeft voor het Duitse blad ,,Der Spiegel" een 
treffend beeld opgehangen. Hij zei dat hij de kleine man ervan 
moet overtuigen dat hij de kleine auto op het verkeerde moment 
heeft gekozen. 

Minister Den Uyl: Wilt u dat even voorlezen? 

De heer Bakker (C.P.N.): Ik loop hier niet met ,,Der Spiegel" 
in mijn zak. Ik zal u het artikel echter zo dadelijk geven. 

Minister Den Uyl: U geeft wel verkeerde citaten. 

De heer Bakker (C.P.N.): Oh neen. Ik zal u het blad geven. Er 
staat in dat u heeft gezegd, dat de gewone man de kleine auto die 
hij net heeft gekocht op het verkeerde moment heeft aange-
schaft. Op de vraag van „Der Spiegel" hoe de heer Den Uyl dat 
denkt te veranderen geeft deze een antwoord, dat erop neer-
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komt, dat de grote man niet meer in de grote auto moet rijden. 
Het citaat is verkrijgbaar, mijnheer Den Uyl. 

Minister Den Uyl: Het laatste heb ik inderdaad gezegd. De gro-
te man moet niet in de grote auto rijden. Hoort u het goed? 

De heer Bakker (C.P.N.): Ik hoor het heel goed. Weet u waar 
dat op neerkomt? Dat de grote man in de kleine auto gaat rijden 
en de kleine man in het looppad van de tram komt te staan. 

Minister Den Uyl: Neen, neen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Dat is de redenering van de heer 
Den Uyl. In werkelijkheid gebeurt het straks. 

De vragen over de voorraden zijn niet helder beantwoord. De 
zaak is duister gebleven, ondanks alle lofzangen op de oliemaat-
schappijen, zoals die bij voorbeeld op blz. 6 gestencild van de 
nota naar aanleiding van het eindverslag worden gezongen. 
Waarschijnlijk is die passage door het Bureau voor Aardoliepro-
dukten geschreven. 

Waarom moeten de olieraffinaderijen met alle geweld een 
voorraad van 4 min. ton aanhouden? Wordt die voorraad nooit 
aangevuld? Ik denk van wel. Waarom moet de voorraad voor 65 
dagen geheel in takt blijven? Is het iets heiligs? 

Het blijkt nu inderdaad mogelijk, meer aardgas uit Slochteren 
te halen dan uit de stukken bleek. Misschien kan de Minister van 
Economische Zaken nog iets zeggen over de door hem in de 
aardolienota aangekondigde verhoging van de aardgasprijzen. 

Opmerkelijk vinden wij de passage over de mijnen. Eindelijk, 
nadat wij acht jaar tegen de mijnsluiting hebben geageerd en na 
het sluiten van de laatste mijn, wordt de zaak nog eens serieus 
behandeld. Nu blijkt voor iedereen, dat die mijnen in Nederland 
toch wel wat waard zijn. Het hoofdargument voor sluiting blijkt 
nu te zijn dat er geen mensen voor zijn. Hoeveel pendelaars die 
in Duitsland in de mijnen werken, zouden niet liever in Neder-
land werken? Er zijn echter twee voorwaarden. Zij gaan niet de 
mijn in op basis van de loonpolitiek van Minister Boersma. Zij 
hebben enige ervaring met de afvloeiing in de afgelopen jaren. 
Er zouden gedegen voorwaarden nodig zijn. 

In de tweede plaats is er een perspectief van lange duur nodig. 
Als men erover klaagt dat men geen jonge mensen krijgt, dan is 
dat geen wonder, want, wie gaat er nu op reis op een zinkend 
schip? Men krijgt mijnwerkers, en ook jonge mijnwerkers als het 
toekomstperspectief op lange termijn verzekerd is, met een goed 
loon, goede sociale en goede gezondheidsvoorzieningen. 

De beslissing hierover mag niet alleen genomen worden door 
de heren van de DSM. Laten wij dat er wel bij zeggen. Wij weten 
uit de afgelopen jaren hoe de politiek van de leiding van de DSM 
is geweest, namelijk het koersen op de fusie met een groot con-
cern. Daarvoor zijn verschillende namen genoemd. Daarbij wil 
men geen mijn als een blok aan het been hebben. Dat is de over-
weging voor de wekelijkse verklaringen dat de kolen definitief 
onder de grond moeten blijven. Daarbij domineert niet het natkv 
naal belang. 

Ik wil komen tot een voorlopige conclusie. De Regering heeft 
in verband met de energieschaarste een aantal wettelijke en an-
dere maatregelen getroffen die deels terecht zijn - het ontslag-
verbod - deels onvoldoende uit een oogpunt van rechtvaardig-
heid - de distributie - deels niet ter zake en verwerpelijk, zoals 
de loonmaatregel. 

Wij hebben onderzocht of het mogelijk was de Machtigingswet 
zo te amenderen dat die oneigenlijke en verwerpelijke loonmaat-
regel eruit zou worden gelicht. Dat is ondoenlijk, omdat het door 
het gehele wetsontwerp heenloopt en omdat in feitelijk ieder arti-
kel weer op hoofdstuk I of op artikel 3 teruggekomen wordt. 

Bij de maatregelen die genomen zijn is geen sprake van een ge-
lijke verdeling, maar de situatie die allereerst is veroorzaakt door 
grote concerns, de prijsgalop, wordt afgewenteld op de ruggen 
van de slachtoffers daarvan, de werknemers en de trekkers van 
een sociale uitkering. 
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In politieke zin betekent dat dat de Regering naar rechts dreigt 
te schuiven of al opgeschoven is. Vandaar dat zelfs de onderne-
mers nu praten over de nationale regering en sommigen zelfs 
over „onze regering", voor het eerst. 

Blijkbaar heeft men zich ietwat verzoend door het feit dat de 
gehele operatie beheerst lijkt te worden door de vertegenwoordi-
gers van de K.V.P. en de A.R. in het kabinet. Blijkbaar is men 
tevreden over de richting die zij de zaak opstuwen. 

Het gevaar is dat de gewone mensen door deze operatie ge-
troffen worden en dat dat gedekt zou worden door een blinde on-
dersteuning vanuit de Partij van de Arbeid. Enkele vertegen-
woordigers van die partij, de heren Van Thijn en Kombrink, heb-
ben ware lofzangen op deze maatregel aangeheven. 

Die houding is niet alleen schadelijk voor de werkende men-
sen, ze moet ook weerstand wekken bij socialistische kiezers en 
zij ondergraaft het streven naar een linkse politiek dat onder de 
mensen leeft. Men zou wensen dat de vertegenwoordigers van 
de Partij van de Arbeid in Regering en parlement tijdens de be-
handeling van deze wet nog bij zinnen komen met betrekking tot 
deze consequenties. 

De vergadering wordt te 18.58 uur geschorst 
en te 20.30 uur hervat. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk, 
dat in deze dagen vrijwel niemand moeite zal hebben met mijn 
stelling, dat de vlag op het schip, genaamd: Nederlandse econo-
mie, er bepaald niet florissant bij wappert. Dat is trouwens niet 
iets van de laatste drie maanden; het is al langer aan de gang. De 
koers, die langs de bekende doeleinden van sociaal-economische 
politiek is uitgezet, is reeds in de loop van de zestiger jaren afge-
bogen in de richting van de negatieve coördinaat van de geldont-
waarding, veroorzaakt door de inflatoire mondiale zijwinden, 
maar ook doordat het Nederlandse schip zo snel is gaan lopen, 
dat de bestuurbaarheid daarvan is afgenomen. Het vorige kabi-
net heeft toen door afremming van de overbesteding de motor 
wat kalmer laten lopen, maar de bestuurbaarheid is niet terugge-
komen. 

Het roer is bij wijze van spreken vastgeraakt door de cirkel-
gang van kosten- en inkomensinflatie. Het is duidelijk, dat in de 
laatste maanden de sterk toenemende zijstromen van prijsstijgin-
gen op de wereldmarkten en daarbij nog de klip van de oliecrisis 
de vaart van het schip nog minder florissant hebben gemaakt. Er 
is een lek geslagen, althans daar ziet het naar uit. Het schip is 
ook nog scheef komen te liggen door allerlei distorsiewekkende 
factoren. Het is bepaald dan ook geen toevalligheid, dat het kabi-
net is gekomen met het ontwerp-machtigingswet door die cumu-
latie van factoren: kosteninflatie, gebrek aan eenstemmigheid, 
geen centraal akkoord, sterk stijgende prijzen, oliecrisis, stagna-
tie in de wereldhandel enz. Met die machtigingswet wil het kabi-
net proberen, de lading wat te verschuiven, hier en daar wat te 
hozen, het lek zoveel mogelijk te dichten, de stilgevallen motor 
weer aan de gang te brengen en in elk geval, niet in de laatste 
plaats, te zorgen voor een noodroer, opdat men weer in de juiste 
koers kan terugkomen. Het is een crisiswet, een noodwet, al zul-
len sommigen hier de klemtoon op het laatste woord wat anders 
leggen. Het is in elk geval een wetsontwerp, dat velen hier te 
machtig is, hetzij politiek hetzij fysiek. Ik behoef de Ministers 
maar aan te kijken, voor zover ze hier tenminste zitten, om te 
constateren, dat dit wetsontwerp voor hen ook een hele nood-
gang is geweest. Ik denk, dat het niet ver bezijden de waarheid is 
als ik stel, dat wij tijdens het kerstreces worden geregeerd door 
de Staatssecretarissen, behalve uiteraard de twee, die deze week 
moeten uitzitten. 

Mijn betoog zal betrekking hebben op de macro-economische 
kant van de problematiek, de consequenties ook met name voor 
de doeleinden en de instrumenten van het beleid, de positie van 
de overheidsfinanciën, het prijs- en inkomensbeleid, voor zover 
het niet om looninkomens gaat en ten slotte het energiebeleid. 

Wat houdt nu in concreto de bovengenoemde verslechtering 
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van het economisch getij in voor 1974? Uitgaande van de centra-
Ie veronderstelling voor de debatten van deze week, namelijk dat 
de hoeveelheid beschikbare olie in 1974 vermindert met 25 pet., 
rekening houdende met de aanvullende maatregelen, het over-
gaan van olie op aardgas, de benzinedistributie, de extra bespa-
ringen, komen we uit op een teruggang van 4 pet. bij de MEV-
verwachting. Wij komen dan per saldo voor 1974 op nul uit. 

Dat is dan nog maar de helft van het verhaal. Ik heb de heer 
Van Thijn voor de televisie horen zeggen, dat er nog wat krui-
mels van de koek over waren, die verdeeld moesten worden. 
Was het maar waar! De koek wordt niet alleen niet groter, hij 
wordt ook nog kleiner. In Nederland gaan wij er naar verwach-
ting in 1974 3 pet. reëel op achteruit. In plaats van „koek" had ik 
beter kunnen spreken over „scheepsbeschuit". De klap is eigen-
lijk dubbel. In plaats van erop vooruit te gaan met 4 pet. gaan wij 
ongeveer in dezelfde mate achteruit. 

In één jaar moeten wij de groei, die wij anders in twee jaar 
zouden hebben gekend, goed maken. Het is niet, zoals vroeger 
een teruggang in de traditionele conjuncturele beweging - het rij-
zen en dalen van de conjunctuur - er is nu wat anders aan de 
hand. Het is een breuk in de groeilijn en de Regering moet met 
haar beleid voorkomen, dat wij verder zouden vervallen in een 
conjuncturele recessie. Daarop is het beleid in de eerste plaats 
gericht. Wij moeten wel goed voor ogen houden, dat als wij door 
1974 heen komen, daarna nog het jaar 1975 komt. Het is toch niet 
te verwachten, dat al die prijsstijgingen van energiedragers en 
grondstoffen ineens zouden teruggaan; misschien zal de stijging 
wat minder hoog zijn dan in 1974. Ik zie die ruilvoet nog niet ver-
beteren in 1975. Wij kunnen niet blijven interen op onze olie-
voorraden. Als de aanvoer niet groter wordt of als de verdeling 
in de EEG niet beter wordt, dan zal dat ook voor 1975 een pro-
duktieverlies van rond de 4 a 5 pet. inhouden. Nogmaals, de ge-
schetste perspectieven bij de vooronderstellingen zijn bepaald 
niet rooskleurig. 

De Regering stelt naar de mening van mijn fractie terecht het 
behoud van de werkgelegenheid primair. Daarop zijn ook een 
groot aantal maatregelen gericht, zoals het ontslagverbod, het 
bevorderen van het aanvragen van vergunningen voor werktijd-
verkorting, het verscherpte wervingsbeleid ten opzichte van bui-
tenlandse werknemers, het doorvoeren van maatregelen, die 
energiebesparend werken, stimulering van de overgang van olie 
naar aardgas en de versnelde winning en boring van aardgas in 
ons land. Op korte termijn zijn dit voor mijn fractie bepaald aan-
sprekende maatregelen. Ik heb op dit punt wel een aantal vragen 
te stellen. In de eerste plaats een vraag over de werving van de 
buitenlandse gastarbeiders. 

In de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt gesteld, 
dat er geen sprake zal zijn van aantasting van rechten van deze 
mensen. Ik neem onmiddellijk aan, dat dit formeel gezien hele-
maal klopt. Die vergunningen zijn echter wel aan een bepaalde 
tijdsperiode gebonden. Wat gaat er gebeuren, als die normale pe-
riode voorbij is? Wat zal dan het beleid zijn? Wordt dit in dezelf-
de geest voortgezet of niet? 

Wij hebben hier uitvoerig gesproken over het wetsontwerp in-
zake de selectieve investeringsregeling. Wat doen wij hiermede, 
als het in de Eerste Kamer wordt aangenomen? Over het stand-
punt van de fractie van de A.R. P. wil ik geen onduidelijkheid laten 
bestaan. Wij vinden, dat niet begonnen moet worden met aller-
eerst de vergunningen en daarna de heffingen op een nultarief te 
zetten. Ik zie dan nog maar af van de juridische complicaties. 
Wij zijn van mening, dat de invoeringsdatum dan maar moet 
worden opgeschort, want van tweeën een: of er komen te veel 
investeringen in het westen, óf niet. Het antwoord is tevens een 
antwoord op de vraag, hoe met de SIR moet worden gehandeld. 

Ter zake van de werkgelegenheid zou ik nog willen vragen, in 
hoeverre het mogelijk is werklozen of eventueel potentieel-
werklozen in te schakelen bij de ombouwprogramma's, die 
worden doorgevoerd, als van olie naar aardgas wordt omgescha-
keld. In hoeverre is dit technisch gezien, allemaal mogelijk? Hoe 
kan men erin slagen om bepaalde overschotten op de arbeids-
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markt te laten aansluiten op de tekorten op de arbeidsmarkt? 
Daarvoor is een veel beter communicerend beleid nodig; er moet 
worden doorgegaan - ik weet, dat de Regering hiermede bezig is 
- met omscholingsmaatregelen. Welk beleid denkt de Regering 
te gaan voeren met betrekking tot het begrip „passende arbeid"? 
Dit zijn zaken, die op de korte termijn betrekking hebben. Hoe 
ziet de situatie ter zake van de werkgelegenheid er op langere 
termijn uit? 

Wij hebben bij de algemene beschouwingen al gesproken over 
het meer structurele karakter van de bestaande werkloosheid. 
Die wordt nu ten gevolge van de energiecrisis om technische re-
denen nog groter. De vraag rijst, of de plannen van de Regering 
en de verwachtingen voor 1974 niet belemmerend werken voor 
de werkgelegenheid op langere termijn. Ik geef toe, dat de inves-
teringen op korte termijn wel op peil worden gehouden. Zij kun-
nen zelfs nog stijgen ten opzichte van het vorige jaar door het 
ambitieuze ombouwprogramma. Hoe zal dat echter gaan in 1975, 
1976 en daarna? 

Als men zou volstaan met enkel het instellen van een ontslag-
verbod, creëert men in feite een statistisch verborgen werkloos-
heid waarmee men niet kan doorgaan. Er moet wat meer bij ko-
men. Er moet een fundamenteler beleid worden gevoerd. Ik kom 
daarop terug als ik spreek over het prijsbeleid. 

Ik heb begrepen, dat men erg voorzichtig zal zijn met het ge-
ven van vergunningen voor overuren. Wij zijn het daarmee eens. 
In bepaalde gevallen, waarin het de enige mogelijkheid is om de 
produktie op een verantwoorde wijze aan de gang te houden, 
moeten echter ontheffingen van deze maatregel worden ver-
leend. 

Ik heb gesproken over het primaire doel van de Regering, het 
behoud van de werkgelegenheid. Daarbij sluit een ander beleids-
doeleinde van de Regering aan, namelijk het voeren van een zo-
danig inkomensbeleid in het kader van de verdeling van de las-
ten, de verdeling van de teruggang, dat wordt voorkomen dat de 
zwaksten opdraaien voor de offers, zodat ook de sterkste schou-
ders de zwaarste lasten moeten dragen. Met die uitspraak heb-
ben wij geen moeite. Wij zien daarbij eigenlijk maar een pro-
bleem, namelijk dat deze doelstelling naar onze mening nog 
steeds onvoldoende concreet is geformuleerd wat betreft het be-
leid voor 1974. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik dan een aantal inleidende op-
merkingen mag maken voordat ik begin aan de behandeling van 
de overheidsfinanciën en het prijsbeleid, zou ik allereerst een op-
merking willen maken over de ruimte binnen de economie en de 
verdeling daarvan. Het moet volstrekt duidelijk zijn, dat bij de 
aangekondigde beleidsmaatregelen gebruik wordt gemaakt van 
de sterke externe positie die Nederland tot voor kort had. De ra-
miiïg van het saldo van de lopende rekening van de betalingsba-
laKs van plus 7 mld., plus de voorraadvorming, slaat om naar een 
tekort van 1 mld. Dat betekent dat wij voor 8 mld. interen op die 
goede externe positie. Dat ligt in de orde van grootte van onge-
veer Alh pet. van het nationaal inkomen. Twee derden daarvan 
zijn wij kwijt aan de verslechtering van de ruilvoet. Sommige sta-
tistici noemen dat wel eens een kwaliteitsverbetering. Dat is na-
tuurlijk nogal paradoxaal in de huidige situatie. Het restant, een 
derde gedeelte, wordt gebruikt om de nationale bestedingen wat 
sneller te laten groeien dan de nationale middelen mogelijk ma-
ken. Het is ook wel interessant, te bezien welke effecten dat 
heeft in de verschillende macro-economische bestedingscatego-
rieën. Kijkt men bij voorbeeld naar de particuliere consumptie, 
dan ziet men toch altijd nog een stijging van twee procent. Oor-
spronkelijk was vier pet. geraamd. In 1973 wordt aan 2lk pet. ge-
dacht. De particuliere investeringen kunnen nog stijgen met ze-
ven procent dank zij het ombouwprogramma. Dat was ongeveer 
de raming. Die voor 1973 lag daar iets boven. De investeringen in 
woningen nemen af met 6V2 pet. Dat is nog meer dan de min vijf 
procent die al werd geraamd voor 1975. Het is zeker minder dan 
de plus twee procent in 1973. 

De materiële overheidsbestedingen zullen in 1974 dalen met 
anderhalf procent, in plaats van te stijgen met plus vijf pet. In 

1973 was het percentage nihil. Dit betekent, dat de daling van de 
bestedingen relatief gezien niet plaatsvindt in de particuliere 
consumptie en de investeringen. Die zijn voor een heel groot 
deel te vinden in het volume van de materiële overheidsbestedin-
gen. 

Wij zijn het met het globale karakter van de ontwikkeling van 
deze bestedingen wel eens, maar wij willen in dit verband toch 
wijzen op twee moeilijkheden, zeker met het oog op de ontwik-
keling van na 1974. 

Ik wil in de eerste plaats een opmerking over de positie van de 
betalingsbalans maken. Wij gaan akkoord met het gebruik maken 
van onze positie op een wijze, die ertoe leidt, dat een duidelijke 
verslechtering van de betalingsbalans optreedt. De Regering 
moet er echter voor zorgen, dat dit niet door zal gaan, want het 
kan niet zo doorgaan. De afgelopen weken is er sprake geweest 
van druk op de gulden; die druk is nu wat afgenomen. Het isdui-
delijk, dat als de betalingsbalanspositie niet meer de goede is van 
een aantal maanden geleden, men uiterst voorzichtig moet zijn 
om te voorkomen, dat een en ander een terugslag heeft op de po-
sitie van de gulden. Een devaluatie zou in de huidige situatie 
werkelijk bijzonder onaangenaam zijn. 

Mijn tweede opmerking betreft de hoogte van de besparingen. 
De Regering heeft zich, mede om de investeringen voor het op-
bouwprogramma op de kapitaalmarkt mogelijk te maken, voor-
genomen om dan desnoods maar gedeeltelijk gebruik te maken 
van monetaire financiering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zeg niet, dat wij daarvan in alle om-
standigheden een tegenstander zijn. Zeker in een bepaalde situ-
atie - dat zou deze situatie wel eens kunnen zijn - kan daarvan in 
beperkte mate gebruik worden gemaakt. De Regering kan er ech-
ter niet gebruik van blijven maken en zij kan dit niet doen in elke 
mate. Daarom willen wij in het bijzonder de nadruk leggen op het 
belang van een voldoende hoogte van de spaarquote. Ook bij een 
bespreking van de positie van de overheidsfinanciën - ik zal dit 
nu doen - komt dit aspect duidelijk terug. 

De Regering heeft gezegd, de overheidsuitgaven te zullen fa-
sèren, ofwel bezuinigen, met 750 min. Er zijn geluiden, die erop 
neerkomen, dat dit niet veel is, dat het maar ongeveer I pet. is 
van het uitgavenniveau van de overheid. Die kritiek spreekt ons 
niet aan, mijnheer de Voorzitter. Dan heeft men naar onze me-
ning toch te weinig oog voor het feit, dat ook binnen de begroting 
de extra prijsstijging zal moeten worden opgevangen met een vo-
lumedaling. Ik heb zoeven al aan de hand van de cijfers laten 
zien, dat als sprake is van een categorie, die in het kader van de 
nationale bestedingen terugloopt, dat het volume van de nationa-
le overheidsbestedingen is. Dat wil niet zeggen, dat mijn fractie 
geen kritische vragen over het voorgenomen overheidsbeleid 
heeft. Ik wil die vragen nu stellen. 

Uit de nota naar aanleiding van het eindverslag heb ik de rede-
nering gezien achter de verdeling van de 750 min. over het Rijken 
over de gemeenten, waarbij 500 min. voor rekening van het Rijk 
en 250 min. voor rekening van de gemeenten komt. Dit zou geba-
seerd zijn op de verhouding voor wat de investeringsuitgaven be-
treft. Ik wil hiertegen zeer stellig waarschuwen, mijnheer de 
Voorzitter. Ik meen, dat dit criterium veel te grof is om zomaar 
te gebruiken nog afgezien van eventuele prioriteiten van bepaal-
de investeringen tussen Rijk en gemeenten. Ik wil graag van de 
Regering vernemen, hoe een en ander via de gemeenten ver-
loopt. Wordt een korting toegepast op de mogelijkheid van kapi-
taalleningen? Zal er een vermindering van de doeluitkeringen op-
treden? Ik wil hierover meer inlichtingen hebben. Ook als het 
gaat om een bezuiniging, fasering binnen het kader van de rijks-
begroting, gaat het dan alleen maar om investeringsuitgaven? Is 
dat wel verstandig, met name met het oog op de werkgelegen-
heid? In welke mate moet men daarbij ook misschien voor depar-
tementen die niet zoveel investeringen hebben en waar wat dat 
betreft ook niet zoveel te faseren of te bezuinigen is andere soor-
ten posten en subsidies in ogenschouw nemen? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn er ons van bewust, dat een 
heel speciaal probleem bij de overheidsuitgaven is gelegen in het 
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feit, dat er sprake is van een hoge prijscomponent door de grote 
intensiteit van de salarissen. Ik zie tot mijn genoegen, dat de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken aanwezig is. Ik wil ook op zijn 
terrein graag een vraag stellen, die betrekking heeft op de salaris-
sen van de ambtenaren. Om geen enkel misverstand te laten be-
staan wil ik vooropstellen, dat wij in grote lijnen akkoord gaan 
met het voeren van een trendbeleid. Toch - die berichten zijn 
niet van vandaag - kan men meermalen het bericht tegenkomen, 
dat de feitelijke basis voor de pensioenvoorziening van de 
ambtenaren een wat achterhaalde berekening is. Ik weet niet zo 
gauw van welk jaar de laatste actuariële balans is. Zij dateert uit 
de zestiger jaren. De vraag moet toch worden gesteld, of de 
vooronderstellingen die daarbij zijn gemaakt, nog wel actueel 
zijn. 

Minister De Gaay Fortman: De nieuwe komt binnen enkele 
maanden! 

De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Dan zal 
de Regering waarschijnlijk al zoveel voorinformatie hebben, dat 
zij daarover in de loop van deze week wat meer zal kunnen zeg-
gen. Ik acht het niet uitgesloten, dat door de sterke stijging van 
lonen en prijzen van de laatste jaren ook wat dat betreft wat an-
dere vooronderstellingen en wellicht wat andere uitkomsten zul-
len moeten worden gekozen. 

Minister De Gaay Fortman: Dan heeft u weinig ervaring met 
actuarissen. Deze zeggen namelijk niets vooruit. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! De stelling 
van de Minister van Binnenlandse Zaken is onjuist, maar ik be-
hoef niet al mijn informatie nu hier op tafel te leggen. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Als ik de heer 
Vermaat goed begrijp, spreekt hij over het verschuldigde pensi-
oenpercentage van de overheid als werkgever. Als men dit op-
nieuw actuarieel berekent en men komt een paar punten hoger of 
lager uit, maakt dit voor alle macro-economische zaken, waar-
over hij spreekt, geen enkel verschil, noch voor de betalingsba-
lans, noch voor de werkgelegenheid. Dit is in eerste instantie een 
optische zaak. Hier zitten op den duur natuurlijk ook andere din-
gen achter. Ik denk dan met name aan de Staatsbedrijven, die 
een andere premie betalen, hetgeen dan enige invloed op de ta-
riefpolitiek kan hebben. Als men morgen de premie bij voorbeeld 
met twee punten zou verlagen, zou de overheid minder behoe-
ven te betalen aan het ABP. Het ABP zou dan ook minder bespa-
ringen hebben. Dit zou materieel bijzonder weinig uitmaken. Ik 
had even de indruk, dat de heer Vermaat dit betrok in een op-
somming van andere maatregelen, die wél materiële betekenis 
hebben. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof 
dat de heer Drees mij heeft misverstaan. Als ik spreek over een 
eventueel aan te passen pensioenpremie, kan dit consequenties 
inhouden voor het bijdrageverhaal van de ambtenaren zelf. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn volgende vraag betreft het struc-
turele begrotingstekort. De bijstelling is voor 1974 voor het eerst 
gedaan, uitgaande van de veronderstelling dat er een effectieve 
afremming van de loon- en prijsstijging in de komende jaren zou 
worden gerealiseerd. Ik zie hier nog niet veel van. 

Ik betwijfel voorts of de groei van het reële nationale inkomen 
op het niveau kan blijven, zoals deze in de veronderstellingen 
voor de feitelijk gekozen 5-pct.-norm aanwezig zal zijn. Met het 
oog op de tamelijk vergaande consequenties voor de verhoudin-
gen tussen de inkomens heb ik ook enige twijfel over de hoogte 
van de progressiefactor. Als ik deze drie twijfels nu hij elkaar 
zet, kom ik tot de stelling dat het structurele begrotingstekort 
eerder naar beneden zal moeten worden bijgesteld in de komen-
de jaren dan dat het nog verder omhoog zal kunnen gaan. Ook 
dan zou de Regering een last leggen op de jaren na 1974. als dat 
zou moeten gebeuren. 
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Ik wil niet uitvoerig terugkomen op de financiering van allerlei 
werkgelegenheidsplannen, voor zover dat gaat om de bestrijding 
van de structurele werkloosheid. Naarmate de structurele compo-
nent groter wordt, wordt het des te hachelijker, dit soort van za-
ken buiten de systematiek van het rendmatige begrotingskader 
om te financieren. Wij hebben in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag ook een gedetailleerde opsomming van de Minister 
van Financiën gekregen over de verschillende consequenties 
voor de belastingen en de uitgaven. Ik zou mij zeer goed kunnen 
voorstellen, dat het hier om ramingen gaat, die nog niet zo bij-
zonder hard zijn. Ik kan mij ook goed voorstellen dat andere 
mensen tot andere schattingen komen. 

Ik wil aan de Regering vragen, of zij er zorg voor wil dragen 
dat binnen het eerste kwartaal een hernieuwde raming van deze 
posten wordt gegeven, omdat deze van uitermate groot belang is 
voor de situatie van de overheidsfinanciën. Indien mogelijk, zou 
ik ook een berekening willen ontvangen van de doorwerking van 
alle effecten in 1975. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil voorts een aantal opmerkingen 
over het prijsbeleid maken. Ik zal niet spreken over de looninko-
mens, maar wel over de niet-looninkomens. Ik wil vooraf de op-
merking maken, dat het misschien goed is, dat er nog geen cen-
traal akkoord voor 1974 is. Op bepaalde ogenblikken kan men 
het betreuren dat er geen centraal akkoord komt. De situatie zou 
misschien echter nog moeilijker zijn geweest, als er een centraal 
akkoord was op basis van uitgangspunten, die inmiddels achter-
haald zouden blijken te zijn. Hierachter zit mijns inziens de pro-
blematiek, hoe men in onze economie, waarin het van vandaag 
op morgen kan meevallen of tegenvallen, in de belangrijkste be-
leidsbeslissingen rekening kan houden met de veranderingen. Ik 
wil de Regering vragen aandacht te besteden aan de vraag, of al 
dit soort centraal-akkoorden niet meer omgeven moet worden 
met voorwaarden en afspraken omtrent meevallers en tegenval-
lers, zodat zo'n akkoord wat flexibeler zou kunnen werken in de 
jaren, waarvoor het is bedoeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij een beschouwing van de jaren 
1973 en 1974 is de stijging van de arbeidsinkomensquote bepaald 
opmerkelijk. Dat betekent dat het aandeel van de overige inko-
mens bijzonder sterk afneemt. Hierbij komt nog dat uit een van 
de laatste antwoorden uit de nota naar aanleiding van het eind-
verslag blijkt, dat de ruimte voor reële loonsverhoging - 1 pet. 
bedraagt en dat de vooruitgang voor de modale werknemer - 1 pet. 
zal bedragen. De ruimte ligt er dus 4 pet. onder voor de werkne-
mer met een inkomen van f 23 000. Tussen het minimumloon, 
waarbij de reële achteruitgang nul zal zijn en het inkomen van de-
modale werknemer zal de teruggang niet groter zijn. terwijl voor 
de inkomens, hoger dan f 23 000 de teruggang wel groter is. Het 
is duidelijk dat de reële mutatie in het overige inkomen daarbij 
ver zal achterblijven. 

Ik heb enigszins verbaasd geluisterd naar het betoog van de 
heer Bakker. Ik kom tot geheel andere conclusies, maar ik geef 
toe dat ik uitga van de ramingen die het kabinet in de nota heeft 
neergelegd. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de antwoorden 
van de Regering. 

Dit wil allemaal niet zeggen, dat mijn fractie geen voorstand-
ster van een strak prijsbeleid is. Hierover mag geen misverstand 
bestaan. Wij hebben dat standpunt met betrekking tot 1973 inge-
nomen en wij nemen het ook nu in. In 1973 is het prijsbeleid 
steeds verder verscherpt, met name nadat de revaluatie van 
kracht was geworden. Mijn fractie heeft toen in dat verband ge-
sproken van een prijshypotheek op het loonoverleg. Uit de cij-
fers concludeer ik dat de gehele economie er 3 pet. reëel op ach-
teruit gaat in 1974, dat een loonstijging van 12 pet. wordt ge-
raamd tegen een prijsstijging van 10 a 11 pet. Ik vraag mij af, wat 
er van de aflossing van de hypotheek komt, tenzij de Regering 
zegt dat het prijsbeleid voor 1973 in feite is mislukt. Heeft men 
soms het prijsbeleid ontdoken? Is het niet effectief geweest? Wij 
willen graag, dat de Regering het ook zegt, als dit de reden is ge-
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weest. Wij hebben die indruk niet, ook niet als wij kijken naarde 
cijfers die de Regering /elf in de nota's heeft gegeven, met name 
als wij kijken naar de ontwikkeling van de arbeidsinkomensquo-
te. 

Het is duidelijk dat wij geen moeite hebben met een strak prijs-
beleid, maar dat wij wel moeite hebben met de beleidsvoorne-
mens die daarop betrekking hebben. De beleidsnota noemt te-
recht een aantal steunmaatregelen voor bedrijven die zweven op 
de rand van de rode cijfers. In dat verband vraag ik het oordeel 
van de Regering over een snellere invoering van de bedrijfsbe-
eindigingshulp, zoals dit door de commissie-Schrijvers naar voren 
is gebracht. Eigenlijk is de wezenlijke vraag niet, of men enige 
steunmaatregelen wil nemen, maar of men wel tijdig genoeg is 
met het veiligstellen van de werkgelegenheid. Zou men niet moe-
ten streven naar een bepaald minimumrendementsniveau in het 
kader van het prijsbeleid? Dit mag. wat mij betreft. gedifferen-
tieerd zijn naar verschillende sectoren. Wij moeten in de eerste 
plaats alles doen om de bestaande werkgelegenheid te bewaren, 
in plaats van het verloren laten gaan van de werkgelegenheid en 
daarna de nodige maatregelen te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom van het platteland en daarom 
zou ik de zegswijze willen aanhalen dat men eerder een kip krijgt 
door het ei te laten uitbroeden dan door het kapot te slaan. Ik ge-
loof dat dit ook geldt voor het behoud van de werkgelegenheid. 
Wij gaan wel akkoord met de voorgenomen differentiatie van het 
prijsbeleid naar verschillende sectoren. Ik denk aan factoren zo-
als arbeidsproduktiviteit en marktpositie, maar ik zou in dit ver-
band toch ook aandacht willen vragen voor de ontwikkeling van 
de inkomens in bepaalde sectoren, omdat er sectoren zijn die de 
laatste jaren een tamelijk rooskleurig verloop hebben gekend, 
maar er zijn ook sectoren, die achteruit zijn gegaan, terwijl de 
andere erop vooruit gingen. Ik zeg niet dat het de schuld van de-
ze Regering of van de vorige Regering is. Het is een structureel 
proces, maar men zal ook in het prijsbeleid rekening moeten 
houden met hetgeen men branchegewijze voert. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ook enige vragen stellen over de 
mogelijkheid van doorberekening van loonstijgingen. Ik denk 
aan verhoging van jeugdlonen, eventueel autonome verhoging 
van het minimumloon. Ik denk ook aan de 20 pet. suppletie, die 
men moet geven, als dat in de c a . o . staat. Ik denk ook aan het 
punt van de algemene regeling, die ook voor het eerste kwartaal 
van kracht blijft, namelijk dat men voor de industrie 1/3 van de 
loonstijging mag doorberekenen en voor de dienstensector 3/4. 
Ik vraag mij af, tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de 
rendementen, of dit wel vol te houden uitgangspunten van het 
beleid zijn. Ik wijs ook nog op de externe kostenstijgingen. Mijn 
fractie is van mening dat daar ook de stijgingen van de rentekos-
ten onder vallen. 

Mijnheer de Voorzitter! In het kader van het prijsbeleid wil ik 
nog enkele opmerkingen maken over de overheidstarieven. Wij 
gaan akkoord met de terughoudendheid die ook de Regering in 
acht wil nemen bij de verhoging van de tarieven. Welke gedrags-
regel heeft men nu precies? Waar komt die 7 pet. vandaan en hoe 
komt men eraan? Wat houdt het in, vallen daar bij voorbeeld ook 
de overheidsbedrijven onder, zoals de PTT en de Nederlandse 
Spoorwegen? Geldt daar ook, zij het misschien in een wat andere 
vorm, de procedure van de meldingsplicht, dat wil zeggen dat 
men pas na een maand, wanneer het nodig is geworden, de ver-
hoging mag doorvoeren? Zal dan in feite de verhoging van de ta-
rieven lager zijn, als de kostenstijging in dat overheidsbedrijf ook 
lager zal zijn? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mij er wel van bewust dat het 
niet zo simpel is. om alleen maar naar kostenstijgingen te kijken. 
Ook het wegvallen van de produktiegroei alleen al - ik denk hier 
aan het voorbeeld van het elektriciteitsproduktiebedrijf - kan. 
om een bepaald minimumrendement in stand te laten, met zich 
brengen dat de tarieven in 1974 met zo'n 10 pet. zouden moeten 
stijgen. Ik zou graag zien. dat de Minister van Economische Za-
ken op dat punt ingaat. Als de Minister van Financiën het liever 
doet. vind ik dat ook best. 

inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid enz. 

Als het gaat om het voorgenomen beleid ten aanzien van de 
vrije beroepen, kan mijn fractie daarop zeer instemmend reage-
ren. Ik wil nog wel een opmerking maken, ook over het wets-
ontwerp 12 054, als het gaat om een wijziging van de Prijzenwet. 
Ook in dit verband gaan wij met de strekking van die wetswijzi-
ging akkoord. 

Ik heb wel een vraag als het gaat over de vandaag of gisteren -
ik weet het niet precies meer, ik kan het niet meer uit elkaar hou-
den - ingezonden nota van wijzigingen. Ik lees daarin, dat het de 
bedoeling is dat niet meer als vereiste zal gelden, dat de commis-
sie als bedoeld in artikel 43 van de Wet op de bedrijfsorganisatie 
zal worden geraadpleegd bij het doen uitgaan van beslissingen op 
grond van de Prijzenwet. Wat is dan het motief van de Regering? 
De Regering zegt, dat daarvoor geen tijd is en dat het daarom 
maar uit de wet moet worden gelaten, althans zolang de Machti-
gingswet van kracht is. Als ik dan een paar regels verder lees, zie 
ik, dat de Regering wel het voornemen heeft, die commissie op 
de hoogte te stellen, kennis te nemen van de opmerkingen van 
die commissie en daarna de maatregel eventueel nog te wijzigen 
of in te trekken. Ik zou op dit punt graag een duidelijke adstruc-
tie van de zijde van de Regering hebben, waarom spoedconsulta-
tie van zo'n commissie in dit geval niet mogelijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog twee vragen over de men-
sen met vrije beroepen. Als men zich een oordeel gaat aanmeten 
over de mogelijkheden in 1974, wat het arbeidsbeloningsgedeelte 
van het honorarium betreft, waar gaat men dan de aansluiting 
zoeken? Gaat men dat doen bij de hoog gesalarieerde werkne-
mers of gaat men kijken naar een bepaalde groep van hogere 
ambtenaren? Mocht het laatste het geval zijn, dan wil ik wijzen 
op het verschil tussen de mensen met de vrije beroepen en de 
ambtenaren, wat de pensioenvoorziening betreft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik lees in de memorie van antwoord 
dat voor verschillende kanten van de zaak essentieel is het 
hoogst toelaatbare honorarium, alsmede de kwaliteit van de 
dienstverlening, welke - ik citeer - ..ofwel resulteren in een 
overtreding van een gegeven prijsvoorschrift, dan wel wanpres-
tatie opleveren". Deze zin is mij ten enenmale onduidelijk. Mis-
schien ziet een van de Ministers kans, mij dit uit te leggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op het punt van de beoogde 
dividendpolitiek. Wij vinden het juist dat de Regering heeft ge-
zegd. dat zij de rentevorming buiten de Machtigingswet laat, om-
dat er zoveel nadelen aan zijn verbonden. Wij zien dat in en wij 
stemmen in met deze opvatting van de Regering. Dan komt na-
tuurlijk logisch de vraag naar voren: Waarom de dividenden dan 
wel? Wij hebben begrip voor met name de psychologische rede-
nering die ten grondslag ligt aan deze overweging. Er kleven ech-
ter een aantal praktische bezwaren aan de voorgestelde beleids-
lijn. 

In 1974 zullen de thans nog in Nederland plaatsvindende emis-
sies wel geheel verdwijnen. De Regering zegt dat dit niet zo be-
zwaarlijk is, omdat die de laatste jaren toch al niet meer zo 
belangrijk waren. Ik wijs erop dat dit een symptoom is. Het is 
zeer de vraag of in de laatste jaren het weerstandsvermogen van 
de bedrijven in de vorm van een eigen kapitaal niet te zeer is aan-
getast door het steeds maar gebruik maken van vreemd geld. 

Bovendien zullen er ook op het gebied van de financiering van 
investeringen grote behoeften ontstaan. Er is ook vrees voor het 
optreden van kapitaalexport. Als wij deze bezwaren bezien, til-
len wij er toch wel zwaar aan. Ik wil daarom de volgende vragen 
stellen. Waarom wordt de dividenduitkering 1973 buiten be-
schouwing gelaten? Het lijkt ons veel logischer die bij de vijf ja-
ren te voegen. Waarom is er geen sprake van een keuze uit de 
twee mogelijke alternatieven, namelijk óf het laatste dividend-
percentage, óf het gemiddelde percentage van de vijfjaar, waar-
van in de berichtgeving sprake was? 

Ik kan heel kort spreken over de pachten. Ik begrijp eigenlijk 
niet waarom die in de Machtigingswet zijn opgenomen. De enige 
reden die wij hebben kunnen bedenken is dat de Minister van So-
ciale Zaken ook eens tijdelijk Minister van Landbouw is ge-
weest. Misschien kan dit nader worden geadstrueerd. Op pach-
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ten en huren tegelijk slaat de vraag naar de mogelijke doorbere-
kening van lastenstijgingen ten gevolge van de gemeentelijke on-
roerend-goed-belasting. 

Ik heb gelezen dat men op deze vraag heeft geantwoord dat 
het bij huurcontracten niet gebruikelijk is om dit tussentijds door 
te berekenen. Volgens mij hebben een heel groot aantal huurcon-
tracten niet de vorm die in het antwoord van de Regering wordt 
gesuggereerd. Men huurt iets tot een bepaalde periode van op-
zegging. Er is geen sprake van ongebruikelijke tussentijdse aan-
passingen als dit soort lastenstijgingen wordt doorberekend in 
het volgende jaar. Hoe komt men op de percentages van zeven 
en drie? 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Zeven plus drie is tien ! 

De heer Vermaat (A.R.P.): Is de Regering niet bang voor het 
doorberekenen van het structurele beleid dat men wenst te voeren 
met betrekking tot het op peil brengen van de huren? Het is evi-
dent dat nieuwbouw en ook vernieuwbouw in de komende jaren 
hierdoor wat moeilijker zullen worden, hetgeen ook consequen-
ties heeft. Waarom zegt de Regering dat er wel mag worden inge-
grepen in meerjarige huurcontracten, terwijl ik wel de indruk heb 
gekregen dat de Regering niet wil ingrijpen in meerjarige c a . o . ' s ? 
Ik heb nagekeken of die nog bestaan. Ze zijn er, al zijn het er niet 
veel. Waarom deze asymmetrie in de rechtsbehandeling van 
meerjarige huur- en looncontracten, te meer daar in dit soort 
huurcontracten sprake is van indexatie achteraf, hetgeen bij de 
c a . o . ' s ten volle is gehonoreerd? Met betrekking tot de artikelen 
in de Machtigingswet die gaan over het toezicht en de controle 
door de ambtenaren wil mijn fractie zich woordelijk aansluiten bij 
hetgeen de heer Peijnenburg daarover heeft gezegd. 

Ten slotte wil ik enkele opmerkingen maken over het energie-
beleid. Het is duidelijk dat de beperkingen op dit gebied niet zijn 
veroorzaakt door de stellingen van de Club van Rome. Er zit een 
andere club achter. Er is sprake van een politieke onbereikbaar-
heid van de aanwezige voorraden. Er bestaan grote onzekerhe-
den, er moet snel worden gereageerd en men moet er rekening 
mee houden dat het nog slechter kan zijn. Men heeft het beleid 
voorlopig uitgezet op de veronderstelling van een beperking van 
25 pet. 

De heer Jansen (P.P.R.): Bent u niet van mening dat de politie-
ke onbereikbaarheid van hulpbronnen zou kunnen samenhangen 
met nadere uitputting van een aantal van die hulpbronnen? 

De heer Vermaat (A.R.P.): Ik heb niet gesproken over de daar 
weer achter liggende mogelijke oorzaken. Ik heb geconstateerd 
dat het niet de schaarste als zodanig is, maar dat het kenne-
lijk. . . 

De heer Jansen (P.P.R.): U zegt, dat het geen Club-van-Ro-
me-problematiek is. 

De heer Vermaat (A.R.P.): U wilt zeggen, dat deze club ook 
de problematiek van de Club van Rome tot zich heeft getrokken 
en gewaardeerd? Dat is best mogelijk. Ik denk dat de club waar-
over ik spreek goede adviseurs heeft, in technisch opzicht. 

Gaat het om de centrale veronderstelling van 25 pet. minder 
olie beschikbaar, dan wil ik vragen, welk commentaar de Rege-
ring geeft op, bij voorbeeld, de berichten in de avondpers (be-
richten uit Engeland) dat de afleveringen van de Arabische olie-
landen niet lager zijn dan vorig jaar, maar dat zij eerder nog ho-
ger zijn geworden. Misschien is dit niet voor Nederland van toe-
passing, maar in verband met de flexibiliteit in de oliestromen, 
waarvan de Regering meermalen gewaagt, zou ik een nadere ad-
structie willen hebben voor de centrale veronderstelling, die we-
zenlijk is voor de discussie van deze week. 

Ik ben met de fractie van de P.P.R. van mening, dat de Rege-
ring zo snel mogelijk met een nota moet komen wat het middel-

lange energiebeleid betreft, inclusief het vervoerbeleid, dat een 
nauwe samenhang hiermee heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Een enkele opmerking over de positie 
van Nederland in EG-verband op langere termijn. Wat betekenen 
de mooie conclusies van de topconferentie in Kopenhagen con-
creet voor Nederland voor 1974, 1975 en verdere jaren? Het mo-
ge zo zijn, dat op langere termijn gezien, in vergelijking met die 
van andere EG-landen, onze positie niet eens zo slecht is. Het is 
duidelijk, dat wij hierin een aantal zwakke plekken hebben. Ik 
verneem graag van de Regering, welke maatregelen of welke stu-
dies zij op dit terrein wil nemen respectievelijk verrichten. 

Als het in het kader van de EG gaat om een zekere verevening 
van de beschikbare hoeveelheden, dan moet men niet alleen op 
de hoeveelheden letten, maar ook op de prijzen waartegen zij in 
de landen beschikbaar komen. Ook dit hoort bij een gemeen-
schappelijk energiebeleid in de EG. In dit verband zou ik het wat 
exacter van de Minister willen horen: voor welke exportcontrac-
ten voor aardgas kan de prijs wel worden verhoogd en voor wel-
ke niet? Ik zou ook willen vragen, hoe het staat met het export -
beleid ten opzichte van de aardolieprodukten. In een van de no-
ta's heb ik gelezen, dat het hierbij gaat om de bekende TLA-pro-
cedure. Ik wist niet, welke procedure dit is. Ik heb ernaar ge-
vraagd. Het betekent, dat alle vergunningen die worden aange-
vraagd worden verstrekt. Dit is een zeer merkwaardig vergun-
ningenbeleid. Is het niet mogelijk, enige beperkingen - voor zo-
ver het voor het behoud van de werkgelegenheid nodig is - . in 
overleg met de betrokken partijen, hierbij aan te brengen ? 

De Regering heeft gezegd, dat er tamelijk grote voorraden 
zijn. Toch zijn er hier en daar afleveringsproblemen. Is de Rege-
ring er wel zeker van. dat zich geen speculatieve voorraadvor-
ming voordoet? Als dit het geval is. dring ik erop aan, dat wordt 
gekomen tot een leveringsplicht, omdat wij in de huidige situatie 
dit soort vormen van voorraadvorming beslist niet kunnen gebrui-
ken. 

Als in de loop van 1974 blijkt, dat - afgezien van een zekere 
prioriteit voor het verkeer, voor het openbaar vervoer - de be-
schikbare hoeveelheden olie. zowel als grondstof als voor het 
opwekken van energie, tekorten te zien gaan geven die kunnen 
leiden tot een bedreiging van het voortbestaan van de werkgele-
genheid en de produktie in diverse bedrijfstakken, kan dan niet 
worden gekomen tot een vorm van prioriteitenstelling? Aan wel-
ke criteria denkt de Regering hierbij? 

In dit verband zou ik haar ook willen vragen, of in het rijksbu-
reau voor aardolieprodukten ook iemand kan worden opgeno-
menuitde sfeer van de oliehandel. 

Mijnheer de Voorzitter! In Nederland is een aantal bezuini-
gingsmaatregelen genomen. Wij stemmen hiermee in. Wij vinden 
dat er zoveel mogelijk moet worden bezuinigd. Er is sprake van 
geweest, dat de Minister contact had met de industrie over de be-
zuiniging op energie. Hebben deze contacten iets opgeleverd? 

Een ander punt is dat van de duidelijke besparing van het ver-
bruik van energie in de vorm van benzine, dieselolie en dergelij-
ke die kan worden verkregen door de snelheid van de auto's te 
matigen. De Regering heeft hiertoe een oproep gedaan. Zij over-
weegt nu. maximumsnelheden af te kondigen. Waarom moet het 
allemaal zo lang duren? Waarom is men niet eerder hiermee ge-
komen? 

Als het om bezuinigingen gaat. willen wij de Regering vragen, 
voort te gaan met onderzoeken, in overleg met degenen die hierin 
deskundig zijn, om zoveel mogelijk energie te besparen, ook als 
het bij voorbeeld gaat om verwarming via elektriciteit, om radio-
en televisie-uitzendingen, om isolatie van woningen die met cv 
worden gestookt, om de wijze van tariefstelling voor deze afne-
mers. Betrokkenen zouden moeten worden gestimuleerd om het 
verbruik zoveel mogelijk te beperken. Ik wil ook nog herinneren 
aan een toezegging van de Minister van Binnenlandse Zaken bij 
de begrotingsbehandeling aan mijn collega De Kwaadsteniet om 
nog eens te kijken naar de invoering van de zomertijd. Ik zou die 
vraag nu willen herhalen. 

Over het aardgas zijn nogal wat vragen gesteld. Hoe zit het nu 
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eigenlijk? Bepaalde nota's spreken elkaar nogal eens tegen. De 
beleidsnota spreekt over de mogelijkheden van produktietoena-
me van aardgas in de orde van 4 a 5 mld. m3 per jaar. De memorie 
van antwoord spreekt over 6 a 12 mld. Welk cijfer is juist? 

De memorie van antwoord /egt dat de opvoering van de pro-
duktie in Slochteren mogelijk is binnen aanvaardbare risicogren-
zen. De beleidsnota zegt, dat Slochteren op z'n technisch maxi-
mum zit. Wat is er waar en wat is niet waar? Waarom is het ene 
wel en het andere niet waar? 

De heer Bakker (C.P.N.): Het staat in de laatste nota. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dan heb ik misschien niet alles op 
tijd gelezen. Dat hoor ik dan nog wel. 

Wat de winning van aardgas op het continentaal plat betreft, 
zegt de Regering dat dit niet mogelijk is. Ik heb van de week in de 
krant gelezen, dat het wel kan. 

Ik zou willen wijzen op de experimenten met de aardgasauto. 
Ik heb daarover met collega De Boer wel eens vragen gesteld. 
Van de zijde van Verkeer en Waterstaat werd gezegd, dat dit 
weinig perspectief bood. waarna er andere berichten van de zijde 
van Economische Zaken kwamen. Misschien dat de beide be-
windslieden het samen eens kunnen worden over de vraag, welk 
antwoord juist is. 

Als het gaat om het aanboren en het winnen van aardgas in na-
tuurgebieden. zouden wij de Regering willen vragen daarbij de 
uiterste voorzichtigheid in acht te willen nemen. 

Wij zijn geen voorstanders van distributiesystemen, maar als 
het moet, dan moet het. Wat betreft de kilometers privé heb ik 
nogal wat vragen. Hoe gaat het bij voorbeeld met de regeling 
voor de buitenlanders? Het moet natuurlijk niet zo zijn, dat deze 
mensen hier een lucratieve handel kunnen opzetten. Heeft de 
Regering wel voldoende oog gehad voor grotere afstanden op bij-
voorbeeld het platteland? Wil de Regering ook, als het om de ge-
bieden gaat waar het openbaar vervoer of helemaal niet of heel 
spaarzamelijk aanwezig is, wat meer uitzonderingen maken voor 
het woon- en werkverkeer? 

Ten slotte een aantal opmerkingen over het zakelijke verkeer. 
Wat dit betreft is mijn fractie bepaald niet tevreden over de voor-
nemens van de Regering. Er zijn een aantal bezwaren aan te voe-
ren op grond waarvan wij de grootste moeite hebben met het 
voorgenomen beleid. Ook met de korting van het aantal privé-
kilometers plus de korting zakelijke kilometers. Het is voor ons 
de vraag, of dat inderdaad wel een billijke korting is, of dat de 
Regering impliciet rekent op een majorering bij de aanvraag. Dat 
zou toch een verkeerde benadering zijn. 

Een tweede punt van kritiek: Is het werkelijk nodig dat deze 
mensen dat individueel aanvragen? Waarom kan dat niet perbe-
drijf, omdat ook juist binnen het bedrijf in een bepaald jaar of in 
de laatste twee jaren duidelijk mutaties zijn opgetreden, andere 
verdelingen van rayons en dergelijke zijn gemaakt? Dat kan met 
zich brengen, dat bepaalde individuele mensen de grootste moei-
te zullen hebben om aan te tonen, dat ze wat ze aanvragen in 
1974 nodig hebben, hoewel ze dat in 1973 niet verreden hebben. 
Zou het niet beter zijn dit soort aanvragen te poolen binnen het 
bedrijf? 

De heer Portheine heeft er al over gesproken en ook ons lijkt 
de invoeringsdatum van 7 januari een onoverkomelijke zaak als 
er een redelijk uitvoerend beleid moet zijn. De heer Roolvink 
heeft vanmiddag gesproken over een motie, die hij in zijn bin-
nenzak had. Ik zou iets dergelijks niet gezegd hebben, maar zou 
daar wel een bepaalde gemoedstoestand mee hebben kunnen be-
schrijven. Ik vind eerlijk gezegd dat wat de motie-Portheine 
vraagt nog een tamelijk zacht verzoek is. Mijn fractie is dan ook 
voornemens die motie te steunen. 

Als met name door de korting voor de mensen die veel zakelij-
ke kilometers moeten rijden in feite het verschijnsel gaat optre-
den dat zij hun privé-benzinebonnen gebruiken voorde zakelijke 
kilometers, is het wellicht billijk nog eens naar het autokosten-
forfait te kijken. Het aantal privé-kilometers bedraagt gemiddeld 
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13 (H)() per jaar. Tussen 0 en 13 000 ligt ongeveer het gemiddelde 
van 6000, waarop de verhoging is geargumenteerd. Als het traject 
in feite komt te liggen tussen 0 en 8000 km - en dat zou mij nog 
meevallen - is het duidelijk dat het gemiddelde niet meer bij de 
6000 km komt te liggen. In dat geval is het een zaak van recht-
vaardigheid, de zaak terug te draaien en op een andere wijze 
voorde benodigde middelen te zorgen. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Namens mijn fractie wil ik met nadruk naar voren brengen dat 
wij op zijn zachtst gezegd verontwaardigd zijn over de geforceer-
de voorbereiding van de behandeling van de Machtigingswet en 
de daarbij behorende beleidsnota. De nota heb ik pas zaterdag 
ontvangen, evenals het uiteindelijke wetsontwerp. Nu wordt van 
ons verwacht dat wij hierover een oordeel uitspreken. Er komt 
nog bij dat in kort tijdsbestek nog enige veranderingen zijn aan-
gebracht. 

Vaak wordt gezegd dat regeren vooruitzien is en dat een welo-
verwogen beleid dient te worden gevoerd. Dat slaat klaarblijke-
lijk niet op deze Regering. Zij heeft aanvankelijk een periode van 
handelen voorbij laten gaan. Waarom? Is dit met de vooropge-
zette bedoeling geweest, de tijd voor zich te laten werken? Heeft 
de Regering willens en wetens eerst de mentaliteit van de bevol-
king rijp willen maken om nadien met overtrokken sombere be-
schouwingen over alles wat met de oliecrisis samenhangt als het 
ware een mentaliteitsverandering te scheppen? Wat zij hiermee 
heeft bereikt, is een droevig resultaat. Zij had het volk moed kun-
nen inspreken en het kunnen vertellen dat, hoewel de stand van 
zaken over het algemeen genomen verre van rooskleurig is in ver-
band met de oliecrisis, zij vol vertrouwen is om de toekomst het 
hoofd te bieden, al zal het minder prettige gevolgen hebben voor 
onze welvaart. Dat geeft de burger rust. Deze Regering zaait pa-
niek onder de mensen. Veel vertrouwen heeft zij in ieder geval 
niet gewonnen bij de bevolking met haar beschouwingen via tele-
visie en radio. Het povere resultaat daarvan is alleen een enorme 
hamsterwoede van vuilniszakken en zeeppoeder. In plaats van 
de enig juiste manier toe te passen, namelijk van goed doorden-
ken, rust en redelijk optimisme in deze wel erg moeilijke maar 
zeker niet hopeloze situatie, voert de Regering een gelegenheids-
politiek en hebben wij te maken met een hamsterwoede in paniek 
en sombere, ontmoedigende uitspraken. 

Nu de zaak volkomen uit de hand is gelopen, moet met groot 
machtsvertoon een machtigingswet doorgedrukt worden om als-
het ware nog te redden wat er te redden valt. De problemen waar 
wij nu voor staan zullen er zonder twijfel oorzaak van zijn, dat 
de Regering voor de taak staat, op het gebied van eerste inko-
mensvorming andere mogelijkheden te zoeken. En dus zou men 
een en ander in algemene zin verwachten. Nu zien wij echter dat 
klaarblijkelijk de Minister van Sociale Zaken als zetbaas en al-
leenheerser door de Regering is aangesteld over alles wat in dit 
wetsontwerp aan inkomensbeheersing wordt voorgesteld. Ik 
noem: ambtenarensalarissen, pachten, huren, honoraria van ad-
vocaten en artsen, tantièmes van commissarissen en dividenden. 

De Minister van Financiën speelt hier zo te zien helemaal geen 
rol, terwijl de Minister van Economische Zaken er eveneens di-
rect buiten blijkt te worden gelaten, al zit de laatste er nu wel bij. 
Zijn er dan geen overwegingen van toepassing, die ontleend zijn 
aan de betalingsbalans? Heeft de Minister van Economische Za-
ken dan niets met werkgelegenheid te maken? Waarom wordt zo 
duidelijk de individuele macht van de Minister van Sociale Za-
ken in dit wetsontwerp beklemtoond? Het is dan ook niet te ver-
wonderen dat bij ons groot wantrouwen wordt gewekt en dat wij 
sterk denken dat aan dit wetsontwerp wel degelijk partijpolitieke 
doelstellingen of een ideologie ten grondslag liggen, te meer nog 
omdat de Minister voormalig vakbondsman is. Men zou het zo 
op het oog zelfs ook een wet-Boersma kunnen noemen, maar 
dan vragen wij ons echter met grote zorg af, of dat de situatie 
van ons land door de oliecrisis niet nodeloos in gevaar brengt. 
Deze Minister heeft zeer zeker niet het vertrouwen van alle krin-
gen in ons landelijk bestel, iets wat onontbeerlijk is. Deze Minis-
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ter wordt een enorme macht toebedeeld. Hij mag in zijn eentje 
regelingen treffen en beloften aan vakbonden doen. Wij vragen 
ons terecht af, waarom de Regering hem tot centrale figuur in dit 
wetsontwerp heeft gemaakt. 

Bij de bevoegdheden ten aanzien van de dividenden missen wij 
voldoende waarborgen. De voorgeschreven gelegenheid tot dis-
cussie in de Kamer over van te voren over te leggen heleidsvoor-
nemens inzake eventuele loonmaatregelen is op het oog een ver-
betering maar het valt nog te bezien hoe dit in de praktijk uitvalt. 
Wij moeten nog maar afwachten of het geen wassen neus is. 

Ook begrijpen wij niet wat de Minister van Sociale Zaken voor 
een rol moet spelen bij voorstellen inzake prijzen en pachten. 
Het feit dat de Regering op dit terrein reeds bevoegdheden bezit 
wordt ontkracht, omdat deze Minister geheel individueel wette-
lijk en op gelijke voet met de andere betrokken Ministers gaat be-
slissen. Om de betrokkenheid van de industrie wettelijk te waar-
borgen zullen niet alleen de organisaties verenigd in de Stichting 
van de Arbeid, maar ook alle andere representatieve organisaties 
van werkgevers en werknemers in de gelegenheid moeten wor-
den gesteld, mee te werken aan de voorbereiding van de beleids-
vorming als gesteld in artikel 4 van het wetsontwerp. 

Wij waarschuwen tevens uitdrukkelijk voor de gevaren die een 
dividendstop met zich brengt ten aanzien van het investeringskli-
maat en dus zeker voor de werkgelegenheid, alsook de kapitaals-
vlucht naar het buitenland en het onrecht dat deze dividendstop 
met zich brengt voor mensen die uit dividenden hun pensioen 
hebben opgebouwd en hiervan geheel afhankelijk zijn. mede om 
aan de geldontwaarding te ontkomen. Zal ook het midden- en 
kleinbedrijf het prijsbeleid in zijn totaliteit reëel kunnen dragen? 
Is er een gelijkwaardig beleid ten aanzien van de tarieven van de 
overheid en de overheidsbedrijven? 

Wij zetten een groot vraagteken achter het feit. dat de SER uit 
zogenaamde tijdnood buitenspel is gezet en dat nog wel ten aan-
zien van een zo democratisch instituut. Kortgeleden stelde een 
Minister voor 35 min. de portefeuillekwestie. Door dezelfde Mi-
nister wordt nu echter ineens 750 min. gevonden. Wij menen 
daarom dat ons ten aanzien van deze wet te veel vertrouwen 
wordt gevraagd. 

Ten aanzien van de oliesituatie zien wij in het beleid van de 
Regering in feite niet veel meer dan wat men in de nota hierover 
kan lezen, namelijk de overschakeling van olie op aardgas. Wij 
vinden er ook niet in aangegeven hoe groot de kwantitatieve ver-
mindering van ruwe olie is. Er wordt wel gesproken van een kor-
ting van 30 tot 35 pet. op binnenlandse afleveringen, afgezien 
van de intering op de voorraden. Genoemde percentages zullen 
dus de terugloop van de aanvoer moeten voorstellen. Nergens 
kunnen wij echter lezen waarom de aanvoerbeperking zo laag 
uitvalt. Ook wat het werkelijke voorraadbeleid betreft zijn wij 
door de nota weinig wijzer geworden. Kan de Regering ons hier-
over nog nadere gegevens verschaffen, al was het maar voor de 
duidelijkheid? Is de oliesituatie wel zo slecht als men ons steeds 
maar weer vertelt? Is de Regering ook bereid, vooral de tuinders 
bij de omschakeling van olie op aardgas zodanig te helpen, dat zij 
niet aan de kosten te gronde gaan? 

Is er overigens over de gehele linie wel voldoende rekening ge-
houden met de invloed van de oliecrisis op onze economie? Op 
dit gebied zijn er te veel onzekerheden. Daarmee moet men ter-
dege rekening houden. 

Met enige ironie heb ik de Minister-President zojuist horen 
verklaren dat hij in een interview met een Duits blad inderdaad 
heeft gezegd, dat de bezitters van grote auto's nu maar eens in 
kleine autootjes moeten gaan rijden. De verkeersdoorstroming 
op het Binnenhof zal zeker bevorderd worden door het vervan-
gen van de ministeriële staatsiekarossen door mini-autootjes. 
Waar moeten de huidige bezitters van de kleine auto's dan echter 
naar toe? Zullen zij door de benzinedistributie en de hoge benzi-
neprijzen vanzelf worden weggesaneerd? 

In de ons omringende landen hebben de regeringen snel tot in-
voering van maximumsnelheden besloten. Er wordt in Neder-
land wel over gesproken maar de autosnelwegen worden erbui-
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ten gelaten. Heeft dat een speciale bedoeling of zijn er bewinds-
lieden die zich niet aan maximumsnelheden kunnen houden, of 
die ze toch maar achteloos overtreden. 

Grote weerstanden worden bij ons opgeroepen door hel voor-
stel van de Regering, artikel 24, lid 2, om, zoals het publiek het 
noemt, een snuffeldienst aan het werk te zetten. De instelling 
van een dergelijke dienst gaat ons beslist te ver. 

In het Wetboek van Strafvordering is nauwkeurig vastgelegd 
onder welke voorwaarden en omstandigheden een opsporings-
ambtenaar. tegen de wil van een bewoner, een woning mag be-
treden. Deze hoort in het bezit te zijn van een lastgeving van een 
officier van Justitie, met vermelding van het doel van dit binnen-
treden. Aan deze bescherming van de burger maakt de Machti-
gingswet drastisch een einde. 

Wat voor ambtenaren zullen hiervoor worden ingeschakeld? 
Zullen het mensen zijn met een grondige justitiële ervaring, die 
bijzonder goed op de hoogte zijn van de rechten van de burger? 
Het gaat toch immers om het vorderen tot inzage van de meest 
vertrouwelijke gegevens bij wie dan ook. Is deze drastische in-
greep te rechtvaardigen? Deze ambtenaren zullen als het ware al-
machtig zijn in hun beleid ten aanzien van de wijze waarop en de 
termijn waarbinnen bepaalde gegevens moeten worden ver-
strekt. Zeker bij degenen die de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt zal een dergelijke snuffeldienst enorme weerstan-
den wekken. Voor hen zal deze dienst onaanvaardbaar zijn. 

Ik wijs hierbij even op de algemene inspectiedienst, die als een 
dergelijke snuffeldienst fungeert terzake van de Anti-bioticawet. 
In het begin hebben daarbij ook bijzondere excessen plaatsge-
vonden. 

Wij hebben in het verleden een schoolvoorbeeld hoe een 
Machtigingswet misbruikt kan worden en een parlement volledig 
kan worden uitgeschakeld. Daarom zal het geen uitvoerige be-
schouwingen behoeven waarom voor onze fractie een Machti-
gingswet zonder meer onaanvaardbaar is. Niet dat wij deze Re-
gering zouden willen vergelijken met een bepaald regime uit het 
verleden, maar een ongecontroleerde macht kan heel gemakke-
lijk tot ongewenste toestanden leiden. Wij zijn niet alleen tegen 
deze Machtigingswet omdat deze Regering aan het bewind is. 
Wij zouden dat bij elke regering zijn. 

Het verwondert mij in het bijzonder dat uitgerekend deze Re-
gering om een machtiging vraagt. Zij heeft immers in alle toon-
aarden juist het spreiden van macht verkondigd. Nu wil zij mei 
deze wet juist alle macht naar zich toe halen. De Regering vraagt 
zonder meer een volmacht om besluiten te nemen op het terrein 
van inkomens, lonen, prijzen en al wat daarmee samenhangt. 
Zonder parlementaire controle kan zij enorm veel doen. Dat 
maakt de zaak voor ons bijzonder gevaarlijk. 

Het gevaar schuilt in het feit dat het democratisch overleg niet 
het parlement wordt uitgeschakeld en wordt vervangen door een 
overleg, in een besloten vergadering, tussen ministers en vak-
bondsleiders en andere vertrouwensmannen uit het bedrijfsle-
ven. Hiervan hebben wij al een voorproefje gehad. Pas later wer-
den de resultaten van een dergelijk overleg aan het parlement 
voorgelegd. Aan deze geheimzinnigheid vooraf hebben wij juist 
nu helemaal geen behoefte. 

Door deze wet wordt aan de Regering een volmacht verstrekt 
die nooit anders dan in een noodsituatie mag worden gegeven. 
Het parlement schakelt zelf een deel van zijn plichten en be-
voegdheden uit. tegenover een politiek gebonden regering. 

Juist de politieke gebondenheid van deze Regering doet ons 
bijzonder op onze hoede zijn. Wij vrezen een niet te controleren 
invoering van zuiver partijpolitieke doelstellingen, van de poli-
tieke richting die in het kabinet overwicht heeft. De andere in dit 
kabinet vertegenwoordigde politieke partijen hebben immers in 
het kabinet geen directe controle op hun ministers. 

Deze Regering zal eerst moeten komen met het bewijs dat er 
zo'n noodsituatie is dat een Machtigingswet volstrekt noodzake-
lijk is. Zij zal zeker de garantie moeten geven dat deze wet niet 
voor het bereiken van andere doeleinden zal worden gebruikt en 
dat deze wet niet zal worden misbruikt om een behoorlijk open 
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overleg met het bedrijfsleven onmogelijk te maken. 
In onze democratie en ons parlementair bestel vormt een 

Machtigingswet een onnatuurlijk en zeer gevaarlijk element. De 
rechtzekerheid van de burger kan groot gevaar lopen door regels 
die niet door een openbare behandeling in het parlement tot 
stand zijn gekomen en door gebrekkige controle op de inhoud 
van regeringsbesluiten. 

Bijzonder kwalijk was het in eerste instantie ook dat volgens 
artikel 23 van de Machtigingswet werd beoogd de besluiten 
slechts mede te delen aan het parlement. Onder druk van de kri-
tiek is dit gewijzigd. Nu moet het parlement een uitvoeringsbe-
sluit vooraf goedkeuren. Hoe zal dat in de praktijk gaan werken? 
Men kan het draaien zoals men wil maar de bedoeling van de wet 
was uiteindelijk het normale parlementaire overleg overbodig te 
maken. Ook al zou het maar voor enkele zaken en voor een be-
perkte tijd zijn, het gevaar dat erin schuilt is er niet minder om. 

Ook zien wij niet, hoe de Regering in deze wet alle inkomens 
wil betrekken: dat kan gewoon niet. Natuurlijk kan de Regering 
bijvoorbeeld de tarieven voor allerlei vrije beroepen bevriezen of 
althans proberen aan banden te leggen, maar dat zal uit een oog-
punt van praktische overwegingen al onmogelijk blijken. Per ge-
val zullen tarieven heel anders liggen en simpel genomen van el-
kaar verschillen. Advocaten bijvoorbeeld plegen voor minder 
draagkrachtigen niet altijd het volle pond te berekenen. Of wil 
deze Regering enkel en om welke doeleinden dan ook naar buiten 
de indruk wekken, dat zij méér zou willen en méér zou kunnen 
dan in werkelijkheid mogelijk is? 

Wij willen zonder meer staan op parlementaire controle en 
wetgeving om te weten wie er regeert; geen besloten vergade-
ringen van Regeringen bonzen op sociaal en economisch terrein, 
waarbij wij dan gevaar lopen door bepaalde machten te worden 
geregeerd. Volmacht zou door de Regering uiteindelijk alleen op 
eigen gezag en eigen verantwoordelijkheid mogen worden ge-
bruikt. Als het parlement wordt uitgeschakeld, zullen nimmer 
anderen met inspraak mogen worden ingeschakeld. 

Ook een machtigingswet met de bepaling, dat het parlement 
achteraf toch nog controle heeft, zal voor ons weinig waarde 
hebben. Dat zou uiteindelijk maar een doekje voor het bloeden 
zijn, want de genomen en uitgevoerde besluiten kun je dan niet 
meer terugdraaien. 

Nogmaals, wij willen beslist niet zeggen, dat wij deze Regering 
ervan verdenken, langs slinkse wijze een greep naar de macht te 
doen met deze machtigingswet, maar macht is een bijzonder aan-
lokkelijk bezit. Als een mens eenmaal aan de macht geroken 
heeft, blijkt hij meestal geen weerstand te kunnen bieden aan de 
honger naar nog meer macht. 

Deze Regering bestaat ook uit mensen, die dan wel erg in de 
verleiding zouden kunnen worden gebracht. Het is aan deze Re-
gering het bewijs te leveren, dat zij geen partijpolitieke doel-
einden nastreeft met deze machtigingswet, want met de uitscha-
keling van het parlement zou dit misbruik van deze gevraagde 
volmacht betekenen. 

Als zwaarste argument tegen deze volmacht geldt voor ons, 
dat naar onze mening deze Regering zich nog steeds niet waar 
heeft gemaakt. In het algemeen heeft de Regering niet veel ver-
trouwen gegeven, waarvan de buitenlandse politiek wel een dui-
delijk voorbeeld is, een politiek die uiteindelijk de stoot naar een 
olieboycot van speciaal Nederland heeft gegeven. 

Nu wij de gevolgen van een dergelijk beleid van deze Regering 
moeten ondergaan, wordt er ook nog van ons geëist een vol-
macht te geven om orde te scheppen in de toestanden, die ze zelf 
heeft gemaakt door gebrek aan nationale verantwoordelijkheid. 
Deze Regering staat, wat de kwaliteit van haar beleid betreft, be-
slist niet boven alle verdenking verheven. Tot nog toe heeft dit 
kabinet ons geen bewijzen geleverd, die ons hem met gerust hart 
een volmacht zouden doen geven. Wij zien in deze machtigings-
wet een middel om doeleinden te verwezenlijken, zonder contro-
le van het parlement, omdat het zoveel gemakkelijker en een-
voudiger is. Er is geen sprake van een werkelijke noodsituatie, al 
wil men dat graag doen geloven. Wij achten derhalve deze mach-
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tigingswet onaanvaardbaar. Nationaal gezien is wat deze Rege-
ring met deze wet wil een duidelijk bewijs van zwakte en beslist 
niet van kracht. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
collega Van der Hek zal hoofdzakelijk over economische 
grondslagen van de beleidsnota en over de overheidsuitgaven 
spreken en mijn collega mevrouw Epema spreekt hoofdzakelijk 
over het energiebeleid. Ik zal over de rest van de onderwerpen 
spreken. 

Ik wil beginnen met te constateren, dat in de afgelopen weken 
veel Nederlanders over solidariteit hebben gesproken; ook de 
Regering, Ministers en parlementariërs. Solidariteit in Europa. 
Op de andere leden van de EEG werd een beroep gedaan om so-
lidariteit te tonen ten einde de moeilijkheden veroorzaakt door 
de oliecrisis gezamenlijk de baas te worden. 

Deze week, in dit debat, moet blijken of hier beslissingen kun-
nen worden genomen waarin ook die solidariteit die men van an-
deren vraagt als uitgangspunt wordt genomen. Vanuit dat begrip 
wil ik namens mijn fractie in het bijzonder spreken over: a. de 
doelstellingen van het kabinet op het terrein van de inkomens en 
werkgelegenheid; b. het gereedschap dat het kabinet daarbij no-
dig heeft en dat de Kamer haar moet verschaffen; c. wat het ka-
binet met dat gereedschap gaat doen. 

Hoewel er veel onzekerheid bestaat over de situatie waarin we 
geraakt zijn alsmede over de gevolgen daarvan voor onze econo-
mie en het kijken, ook in de nabije toekomst, weinig harde gege-
vens, weinig houvast, oplevert, staan naar onze opvattingen een 
paar dingen vast. 

1. Er komt minder werk. 
2. Er kan minder verbruikt worden en er is dus minder te ver-

delen. 
3. Hoe snel het een en ander zich zal gaan voltrekken en in 

welke mate is niet nauwkeurig te zeggen. 
Dat is een volstrekt andere situatie dan we gewend waren. 

Meestal groeide onze economie en ging het gevecht om de verde-
ling van die groei; meestal konden we het werk niet aan en spra-
ken we van spanning op de arbeidsmarkt. 

In volkomen andere economische omstandigheden komt het 
erop aan om het werk zo goed mogelijk te verdelen, om de ver-
mindering van het verbruik helemaal niet of nauwelijks bij de 
laagste inkomensgroepen terecht te laten komen en om snel en 
doeltreffend te kunnen handelen. Deze doelstellingen heeft de 
Regering voor ogen gehad toen zij de Machtigingswet, de Nota 
beperking olietoevoer en de beleidsnota op tafel legde. 

Wij zijn het daarmee eens, mijnheer de Voorzitter! Wij hadden 
trouwens niet anders verwacht van dit kabinet. Sommigen heb-
ben dit beginsel van het eerlijk verdelen van de lasten het berij-
den van socialistische stokpaardjes genoemd, anderen spraken 
van het misbruik maken van de noodsituatie om een bepaald be-
leid erdoor te drukken. Die woorden doen ons niets, mijnheer de 
Voorzitter! Socialisten hebben een hartstocht voor een eerlijke 
verdeling en ik ben verheugd te constateren dat er andere groe-
peringen in deze Kamer zijn die dat ook mee ..waar" willen ma-
ken. Het gaat er deze Regering en ons om hoe de mensen in dit 
land er in het komende jaar voor komen te staan. Dat is onze 
grootste zorg en dat is tot mijn spijt tot nu toe niet de hoofdzorg 
geweest van de oppositie als ik de redevoeringen buiten het par-
lement goed beluisterd heb. Overigens nemen wij aan dat de Re-
gering haar korte-termijnbeleid voert vanuit de beginselen van 
spreiding van inkomen en vermogen. 

Ik kom nu aan het gereedschap dat de Regering vraagt, de 
Machtigingswet. 

Ik zal niet alle aspecten daarvan behandelen. Zes vragen zijn 
voor ons van groot belang. 

1. Zijn al deze bevoegdheden nodig? 
2. Is de tijdsduur van de wet aanvaardbaar? 
3. Kan de rol van het parlement niet worden vergroot? 
4. Is het gereedschap doeltreffend genoeg om het doel dat ge-

zamenlijk gesteld is te bereiken? 
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5. Hoe kan ons volk nagaan of er wat terechtkomt van een 
eerlijke verdeling? 

6. Is er genoeg ruimte voor de adviezen van werknemers- en 
werkgeversorganisaties? 

Voordat ik aan een beschouwing over deze vragen begin, eerst 
een algemene opmerking. 

Wij zijn helaas nog niet zover dat de Regering kan opereren op 
basis van een door het parlement goedgekeurde inkomenspoli-
tiek. De nota over het inkomensbeleid zal volgens de kabinets-
voornemens in 1974 bij de Kamer worden ingediend. Dan zal een 
debat kunnen plaatsvinden over doelstellingen en instrumenten 
van het inkomensbeleid. De nood dwingt ons nu snel te reageren. 

Dat brengt mij bij de eerste vraag: Zijn al deze bevoegdheden 
nodig? Wij menen van wel! Drie hoofdargumenten brengen ons 
tot het in beginsel , , ja" zeggen. 

Wil er van eerlijk delen iets terechtkomen, dan moet de Rege-
ring bevoegdheden hebben om alle inkomens te beïnvloeden; 
niet alleen die van CAO-werknemers en het overheidspersoneel 
maar ook die van hoger personeel dat niet onder CAO's valt, van 
directeuren en commissarissen, van aandeelhouders en huis- en 
grondeigenaren, van zelfstandigen in handel, ambacht en indus-
trie, alsmede van degenen die worden aangeduid als vrije be-
roepsbeoefenaren. Het bestaande gereedschap is daartoe ontoe-
reikend, te meer omdat het niet gaat om het bevriezen van inko-
mens maar om een verdeling te bereiken die rechtvaardig is en 
om bij die verdeling de laagsten gelijk te laten blijven in koop-
kracht en anderen, in verhouding naar hun draagkracht, een of-
fer te laten brengen. 

De vooruitzichten voor I974 zijn nog zo onzeker dat er snel en 
flexibel gereageerd moet kunnen worden op veranderingen in de 
economie. Ook daarin voorziet de Machtigingswet. 

Het is duidelijk dat er zowel ten aanzien van de inkomens- als 
de werkverdeling een samenhangend beleid moet worden ge-
voerd; vandaar het coördinerende element dat in deze wet is op-
genomen, in de persoon van de Minister van Sociale Zaken. 
Daarmee gaan wij graag akkoord. 

Wat betreft de tijdsduur hebben wij een en andermaal, ook tij-
dens de begrotingsbehandeling, gezegd op tijdelijkheid prijs te 
stellen. Dat standpunt willen wij in dit debat nogmaals bevesti-
gen, enerzijds vanuit de gedachte dat deze wet past bij de huidige 
problemen en geen mens kan zeggen of wij in 1975 met dezelfde 
problemen te maken hebben; anderzijds omdat bijvoorbeeld 
over de inkomenspolitiek, de daarbij behorende instrumenten en 
de rol van de eerst betrokkene daarbij nog een grondig debat 
moet worden gevoerd. Mede uit doelmatigheidsoverwegingen 
lijkt ons de termijn van een jaar een redelijke tijd; in dat opzicht 
maken wij de argumenten van het kabinet tot de onze. 

Ik zei zojuist dat onze fractie in beginsel , , ja" tot deze wet 
zegt. Dat wil niet zeggen dat wij geen bedenkingen hadden en 
hebben. In vier van de zes vragen heb ik deze bedenkingen al 
aangeduid. Wat betreft de rol van het parlement zijn van prak-
tisch alle fracties bezwaren gekomen tegen de gedachte, alleen 
mededelingen aan de Staten-Generaal te doen. 

Wij hebben met voldoening geconstateerd, dat de Regering op 
dit punt met een wijzigingsvoorstel is gekomen. Duidelijk is dat 
de uitvoering van artikel 9 en artikel 20 via de wet zal geschieden 
en dat ten aanzien van prijzen en pachten volgens bestaande wet-
telijke procedures een en ander zal geschieden. 

Blijft over de vorm waarin de parlementaire zeggenschap bij 
de uitvoering van artikel 3, artikel 22 en artikel 16, ten aanzien 
van de dividenden, zal geschieden. Ik meen dat alle gepraat over 
,.het parlement heeft geen macht meer; de Regering heeft de 
macht" eigenlijk verbleekt als wij de reële situatie bezien. Gelet 
op de toelichting op het wijzigingsvoorstel van het kabinet, gelet 
ook op de mogelijkheden die het parlement op dit terrein volgens 
de wet heeft gekregen, gelet ten slotte op de mogelijkheden die 
er zijn ten aanzien van de uitvoering van artikel 3, artikel 22 en 
artikel 16, willen wij verklaren dat wij akkoord gaan met het 
wijzigingsvoorstel. 

Op een punt willen wij nog gaarne iets naders weten, namelijk 
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over de vraag of het mogelijk is, een verslaggeving per kwartaal 
over de uitvoering van de wet aan het parlement over te leggen. 
Een daartoe strekkend amendement is ook ter tafel gekomen. 
Over de doeltreffendheid van de voorgestelde maatregelen heb-
ben wij op sommige punten twijfels, met name als het gaat om 
het beheersen van de inkomens van niet cao-personeel, vrije-be-
roepsbeoefenaren, van de winsten en de dividenden. Wij hebben 
die twijfels ook in de schriftelijke voorbereiding laten blijken. 

De Minister kan natuurlijk op basis van deze wet de lonen en 
arbeidsvoorwaarden van niet-cao-personeel tot en met de direc-
teur in loondienst bindend opleggen, maar wie gaat na of deze 
bepalingen worden nagekomen? Wie gaat na of er toch geen in 
komensbestanddelen bijkomen of verhoogd worden? Veel cao-
werknemers weten uit ervaring hoe hun lonen het best aan ban-
den konden worden gelegd. Het is dan ook te begrijpen dat zij, 
en wij met hen, vragen hoe de controle op de lonen van de niet-
cao-werknemers kan worden uitgevoerd, hoe het ambtelijk toe-
zicht op de uitvoering wordt uitgeoefend, welke peildatum wordt 
genomen als het gaat om de verhoging van die lonen en wat er in 
de praktijk van terechtkomt. 

Nu is in de memorie van antwoord gesteld, dat krachtens arti-
kel 28 van de Wet op de ondernemingsraden de ondernemingsra-
den moeten bevorderen dat wettelijke voorschriften worden na-
geleefd. In dat opzicht heeft de ondernemingsraad dus een dui-
delijke taak. Ik wil gaarne hier duidelijk door de Minister beves-
tigd zien, dat onder die taak inderdaad de uitvoering van artikel 3 
ten aanzien van de lonen van niet-eao-werknemers valt. 

De Minister zegt, dat zij dit kunnen doen aan de hand van de 
daarvoor noodzakelijke inlichtingen, welke zij kunnen vragen. 
Betekent dit, dat zij ook de gegevens hierover van voorgaande 
jaren kunnen vragen en dat alle gegevens, ook die over secundai-
re inkomensbestanddelen dan op tafel moeten komen? Kan men 
dat op basis van artikel 30 inderdaad vragen? Kan de onderne-
mer op grond van artikel 30 niet beoordelen, of de gegevens, die 
zij voor de vervulling van hun taak vragen, redelijkerwijs nodig 
zijn? Kan hij ook niet op basis van datzelfde artikel 30 inlichtin-
gen weigeren, als zwaarwichtige belangen van de onderneming 
of van de direct bij de onderneming betrokken belanghebbende 
zich daartegen verzetten? 

Ik wil op deze vragen graag een duidelijk antwoord van de Mi-
nister hebben. Ik meen, dat bij de Shell al een soort geschil is ge-
rezen over de toepassing van artikel 30, waarbij de onderne-
mingsraad om de gegevens heeft gevraagd. Dat geschil is op het 
ogenblik aanhangig bij de bedrijfscommissie voor de betrokken 
bedrijfstak. Daarom lijkt het mij des te meer noodzakelijk om ha-
ring of kuit over de inhoud van artikel 30 te hebben. Daarnaast 
wil ik nog vragen, of de afspraken die op dit punt ten aanzien van 
de lonen van niet-cao-werknemers worden gemaakt, ook niet 
contractueel moeten worden vastgelegd. 

Ik stel deze vragen niet maar zo. maar ik stel ze in het besef, 
dat het er in sterke mate op aankomt, of in de effectiviteit van 
het beleid van deze Regering vertrouwen bestaat. Dat geldt in 
nog sterkere mate voor de inkomensvorming in de kring van vrije-
beroepsbeoefenaren. De Prijzenwet lijkt daarvoor op dit mo-
ment het meest geschikte instrument, maar wij krijgen dan al 
meteen met het probleem te maken, dat er te weinig mogelijkhe-
den zijn om bij voorbeeld de kwaliteit van de diensten te contro-
leren. Ik vraag mij ook af, of in de kostenfactoren toch geen se-
cundaire inkomensbestanddelen zitten. Hoe denkt de Minister 
hierover? 

Kan men in voldoende mate opereren - ik meen van wel, maar 
zie ook dit graag bevestigd - tegen de vrije-beroepsbeoefenaren 
die bij voorbeeld gebruik maken van de vorm van de besloten 
vennootschap? 

Uit de reacties is gebleken, hoe/eer het voorgenomen beleid 
op dit punt aan twijfels onderhev ig is. Ik weet wel. dat ook in de 
stukken is gezegd, dat tot het moment van gerichte prijsheschik-
kingen en tariefvaststellingen alles op dit terrein is bevroren op 
basis van een afspraak tussen het kabinet en de betrokken groe-
peringen. Maar hoe hard is de/e afspraak? Ik heb de passage in 
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de memorie van antwoord ten aanzien van de prijzen van dien-
sten zo gelezen, dat ook voorschriften ten aanzien van het be-
kendmaken van specificaties van rekeningen zullen worden ge-
geven. Daarnaast wil ik de vraag stellen, of er ook publikaties 
zijn te verwachten van modeltarieven op het punt van diensten in 
de sfeer van de vrije beroepen. 

Wij stellen deze indringende vragen, omdat de bereidheid om 
ingrijpen toe te staan in de lonen van cao-werknemers in belang-
rijke mate mede afhankelijk is van de doeltreffendheid van het 
beleid ten aanzien van de vrije beroepen. 

Ik wil ook een aantal vragen inzake de regeling van de dividen-
den stellen. Ik wil vooropstellen - ik ben het in dat opzicht met 
de Minister eens, het blijkt ook uit de cijfers, dat in heel veel ge-
vallen de winsten niet een zodanige groei zullen vertonen, dat 
het mogelijk zal zijn, een hoger dividend uit te keren dan het ge-
middelde dividend van de afgelopen vijf jaren. Het is echter niet 
uitgesloten, dat dit toch zal kunnen. 

Waarom gaat men van de vaststelling van een bepaald percen-
tage uit en neemt men niet het gemiddelde bedrag, dat over die 
vijfjaren is uitbetaald, als uitgangspunt? 

Ik wil erop wijzen dat de Minister naar aanleiding van een 
door ons gestelde vraag over dividenden en winsten zelf consta-
teert dat in de gevallen, waarin een te groot prijsverschil van goe-
deren tussen binnen- en buitenlandse markt zou leiden tot het 
wegstromen van bepaalde goederen, hij de prijs praktisch niet in 
de hand zou kunnen houden. Ook dat is een punt, dat wij in onze 
overwegingen betrekken. Wij moeten hieraan toevoegen dat ten 
aanzien van dochterondernemingen van buitenlandse vennoot-
schappen niets kan worden gedaan. Gezien de positie van som-
mige multinationale ondernemingen, die een produktieketen be-
heersen. nl. vanaf het beheren van de grondstoffenproduktie tot 
en met het fabriceren van het eindprodukt, ontstaan in een aantal 
gevallen winsten, die ook als gevolg van de huidige situatie in de 
ondernemingen blijven en aldus leiden tot een vermogenstoene-
ming van de aandeelhouders en die tegelijkertijd de basis voor 
verhoogde dividenden in de toekomst vormen. 

Het is een complex vraagstuk dat ik hierbij aan de orde stel. Ik 
vind echter dat op het punt van de doeltreffendheid hier een 
zwakke plek bestaat. Wanneer de multinationale ondernemingen 
bij voorbeeld komen met prijsverhogingen op basis van externe 
kostenstijgingen en een financieel krachtige positie innemen, 
vraag ik mij af, of men aan deze ondernemingen de prijsverho-
gingen moet toestaan. Liggen in het kader van de Prijzenwet 
toch niet bepaalde mogelijkheden, die tot een betere beheersing 
van de prijzen en dus tot een betere verdeling kunnen leiden? 

Ik vind dat de memorie van antwoord op het punt van de con-
trole van prijzen, kostprijzen en opbrengsten, mede gezien de 
positie van de ondernemingsraden mager blijft. De Minister zegt, 
dat men alleen op deze punten kan ingaan bij de bespreking van 
de algemene gang van zaken in de ondernemingen van de jaarre-
kening. Ik meen dat de positie van de ondernemingsraden juist 
op dit punt kan worden versterkt. Ik wil de dringende vraag stel-
len, of in de Wet op de ondernemingsraden niet de verplichting 
kan worden opgenomen, die de ondernemingsraden op dat punt 
de bevoegdheid geeft, deze zaken altijd te bespreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Nauw hierbij aansluitend, is mijn vijf-
de vraag ten aanzien van de doeltreffendheid, hoe ons volk kan 
nagaan, of er wat terechtkomt van een eerlijke verdeling. Met 
andere woorden: Hoe dichtbij is de openbaarheid van inkomens 
of hoe dichtbij kunnen wij deze openbaarheid brengen? Ik weet 
dat ik niet iets onmogelijks mag vragen. Ik hoop dat ik dat ook 
niet doe, wanneer ik nu aan de Minister van Sociale Zaken 
vraag, wat hij op korte termijn hieraan kan doen. Welke concrete 
voorstellen kan hij op dit netelige terrein doen? Ook hier is een 
beleidsvoornemen op zijn plaats en noodzakelijk voor het ver-
trouwen. Alleen de aankondiging van een rapport over een en-
quête naar de inkomens uit de arbeid van vrije-beroepsbeoefena-
ren, zoals de memorie van antwoord dit vermeldt, lijkt ons te 
weinig. 

In verband met de kapitaalopbrengsten wil ik de vraag stellen 
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- ik heb de uiteenzetting over de rente proberen te begrijpen - of 
ten aanzien van de hypotheekrente niet bepaalde beperkingen 
kunnen worden opgelegd. Is dit niet een zodanige deelmarkt, 
waarop men juist als overheid wat zou kunnen doen? 

Wat de doeltreffendheid betreft, wil ik nog iets zeggen over de 
regeling ten aanzien van de Stichting van de Arbeid en het geor-
ganiseerd overleg. In de Machtigingswet wordt de mogelijkheid 
neergelegd in spoedgevallen te beslissen, zonder adviezen van 
de direct betrokkenen. Zij worden dan achteraf in de gelegenheid 
gesteld, hun zienswijze te geven. Ik was daar niet gelukkig mee. 

Uit de memorie van antwoord heb ik begrepen dat de Minister 
geen gevallen kan noemen, waarin zulks kan voorkomen. Ik 
neem dan ook aan, dat deze instanties in alle gevallen in staat 
zijn, te adviseren. Dit zou toch eventueel ook vastgelegd kunnen 
worden? Heeft men dan inderdaad deze uitzondering nodig? 
Overigens heb ik tot mijn genoegen gezien, dat de Minister arti-
kel 13 zodanig heeft gewijzigd dat, indien in spoedgevallen het 
georganiseerd overleg er niet aan te pas komt, het parlement 
daarvan dan mededeling krijgt. Moet de Stichting van de Arbeid 
niet in staat worden gesteld, over het gehele beleid te adviseren? 
Is het daarnaast mogelijk, bij ontheffingen krachtens artikel 5 
ook de Stichting van de Arbeid te horen? Is het kabinet bereid, 
hieromtrent een wijzigingsvoorstel in te dienen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan het derde deel van mijn 
betoog. Wat heeft het kabinet zich voorgenomen te doen met het 
te verstrekken gereedschap? Globaal heeft onze fractie groot 
respect voor de wijze waarop het kabinet vorm en inhoud heeft 
gegeven aan het beleid vanuit de door hem gekozen en door ons 
onderschreven doelstellingen. Het kabinet verdient onze lof, 
omdat het in zoveel onzekere omstandigheden en in zeer korte 
tijd een samenhangend beleid heeft gepresenteerd. Ik zeg dit met 
nadruk, omdat in de afgelopen weken oppositieleiders de indruk 
hebben gevestigd, dat dit kabinet niets anders deed dan vage ver-
klaringen afleggen, waarbij men maar gemakshalve vergat, dat 
voorbereiding van een bepaald stuk beleid studie en overleg 
vergt om tot een goed samenhangend geheel te komen. 

Voordat ik toekom aan de voorstellen met betrekking tot de lo-
nen, wil ik een aantal opmerkingen maken en vragen stellen over 
een aantal andere zaken, namelijk: 

1. het scheppen van nieuwe werkgelegenheid; 
2. de veranderingen in de bestaande werkgelegenheidspro-

gramma's; 
3. de steun aan bedrijven; 
4. de bevoegdheid van de Minister op het terrein van de ont-

slagvergunningen en de werktijdverkortingen; 
5. de buitenlandse werknemers; 
6. de sociale verzekering. 
Boven het hoofdstuk over het scheppen van nieuwe werkgele-

genheid zou men kunnen zetten: ..van de olienood een gasdeugd 
maken". Op zeer korte termijn is naar onze mening niets anders 
mogelijk dan hetgeen nu is voorgesteld. Op wat langere termijn -
die termijn mag naar onze mening niet zo lang zijn - zullen nauw-
keurige analyses moeten worden gemaakt over de gevolgen van 
de wellicht structurele veranderingen die nu optreden. Kan het 
kabinet al een aanwijzing geven omtrent een nota over het werk-
gelegenheidsbeleid op wat langere termijn? Hoe zal de situatie 
per bedrijfstak zijn en hoe zal die per regio zijn? 

Denkt men bij voorbeeld aan de gevolgen van de teruggang 
van de economie in Duitsland voorde tienduizenden pendelaars 
in Limburg, Gelderland, Overijssel en het noorden? Moet er niet 
met het oog op de stijging van de werkloosheid meer gebeuren 
dan hetgeen men zich nu al heeft voorgenomen? Ik denk aan het 
einde van 1974, wanneer de ontwikkeling zich voortzet? Moet dit 
niet snel tot concrete maatregelen leiden? 

Het gas-ombouwprogramma wordt op 20 000 manjaren ge-
schat . Waarop berust deze schatting en in welk tijdsbestek zal dit 
programma tot uitvoering worden gebracht? De Regering is wat 
vaag over de finaneieringsmogelijkheden. Men verwacht dat de 
financiering in belangrijke mate door de ondernemingen zal wor-
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den opgebracht. Kan hieromtrent enige mededeling worden ge-
daan? 

Welke maatregelen neemt de Minister om de kwaliteit van de 
arbeid in overeenstemming te brengen met het nieuwe werk? 
Heeft men al enig inzicht in de functies die worden geschapen 
door gas-ombouw, verbouw en isolering? Is bij deze omschake-
ling ook hulp mogelijk uit het Europees Sociaal Fonds? Als mijn 
informaties juist zijn, dan is er nauwelijks sprake van werkloos-
heid in de vernieuwbouw, maar wel in de nieuwbouw en in de B. 
en U.-sector. Wanneer omscholing mogelijk is, dan is naar onze 
mening uitbreiding van de scholingsprogramma's noodzakelijk. 
Zijn de mogelijkheden daartoe aanwezig? 

Mijnheer de Voorzitter! Uit de opschudding, die is veroor-
zaakt door berichten over het veranderen of het bekorten van 
bestaande programma's is gebleken hoeveel beduchtheid er in 
bepaalde provincies bestaat voor het bestaande program. Door 
de memorie van antwoord is deze beduchtheid weggenomen. 
Het verzoek om verandering had echter wel anders kunnen wor-
den gebracht om deze paniek en deze beduchtheid weg te ne-
men. Daarover hebben ons toch wel tal van berichten bereikt. 

Ik kan niet helemaal beoordelen welk effect de maatregelen, 
die voor de bedrijven zijn genomen, zullen hebben. Ik meen, dat 
veel zal afhangen van het beleid dat in het kader van die maatre-
gelen zal worden gevoerd. Wel lijkt mij extra aandacht, vooral 
preventief, nodig voor de kleinere en eenmansbedrijven die in 
bepaalde sectoren het risico lopen er onderdoor te gaan. Ik denk 
hierbij aan pomphouders, garagebedrijven, horecabedrijven etc. 
Ik vraag die grote preventie aandacht met name wanneer men al 
met aanvragen tot werktijdverkorting komt. Als dat wordt gesig-
naieerd, zouden consulenten op dat terrein al moeten nagaan, 
hoe zij die kleine bedrijven kunnen helpen om uit de moeilijkhe-
den te komen. Kan men niet wat concreter zijn omtrent de moge-
lijkheden van inkomensverwerving van mensen, die in bedrijven 
werkzaam zijn die er onderdoor gaan, met name die zeer kleine 
en eenmansbedrijfjes? Ik kom nu op het punt van de bevoegdheid 
van de Minister ten aanzien van de Gewestelijke Arbeidsbu-
reaus. 

Gezien het feit dat uit de nadere toelichting blijkt dat de uit-
voering van het ontslagbeleid zal worden gedecentraliseerd en 
wij ons wel kunnen vinden in de doelstelling van het beleid, zal ik 
dat punt verder laten rusten. Ik wil nog wel de vraag stellen, of 
ook ondernemingsraden zullen worden ingeschakeld als het gaat 
om het uitlenen van werknemers, die bij voorbeeld op een 0 
uren vergunning staan, aan andere bedrijven. 

Ten aanzien van het verlenen van vergunningen tot arbeids-
tijdverkorting, vraag ik mij af, of het centraal verlenen van ver-
gunningen zoals het nu geschiedt wanneer het gaat om meer dan 
tien werknemers, wel goed werkt en of men die norm niet moet 
vergroten en de provinciale autoriteiten, dus de arbeidsinspectie, 
een grotere armslag moet geven, omdat in de praktijk is geble-
ken, dat een beslissing over die aanvragen te veel tijd vergt. 

Mijnheer de Voorzitter! Na de uitvoerige passages in de be-
leidsnota en in de memorie van antwoord over de buitenlandse 
werknemers, kan ik verklaren dat wij het eens zijn met het voor-
genomen beleid, in het bijzonder ook met het beleid dat de Mi-
nister wil voeren ten aanzien van de overkomst van gezinnen, 
waarvoor hij ook ruimte openlaat. Aan welke maatregelen denkt 
het kabinet, wanneer het in de memorie van antwoord schrijft 
dat het dringend nodig is, paal en perk te stellen aan het in dienst 
hebben van illegaal in ons land verblijvende buitenlandse werk-
nemers? 

Ik kom nu op het punt van de sociale verzekeringen. 
Hoe worden de f 15 en de f 30 verwerkt in de sociale verzeke-

ringsuitkering? Ik stel die vraag, omdat ik het gevoel krijg, dat de 
huidige indexeringsregeling die wij ten aanzien van de sociale 
verzekeringswetten kennen, nu wij met vaste bedragen gaan 
werken er in sommige gevallen wel eens toe kan leiden, dat som-
migen die een sociale verzekeringsuitkering krijgen, er niet op 
vooruit, maar op achteruit gaan. Daarover zou ik toch wel iels 
willen horen. 
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Wanneer lange tijd met werktijdverkorting word) gewerkt, 
souperen werknemers, vaak onbewust, een grool deel van hun 
uitkeringsdagen op en worden daarmee geconfronteerd wanneer 
zij aan het eind van een lange periode werktijdverkorting ontslag 
krijgen. Er zijn ondernemingen die bij zo'n ontslag de reeds ge-
noten uitkeringsdagen vergoeden, maar dat kan in de huidige si 
tuatie niet worden verwacht. Is er dan geen reden om ie denken 
aan verlenging van de uitkeringsduur? Het lijkt mij daarnaast 
ook van betekenis, de hoogte van de uitkeringen in het algemeen 
te bekijken en in het bijzonder de hoogte van de uitkeringen inge-
volge de Wet werkloosheidsvoorziening. 

Het antwoord ten aanzien van de kleine zelfstandigen is wal 
mager. Kan in deze omstandigheden geen wetswijziging worden 
aangebracht zonder het advies van de SER af te wachten? De 
Regering is voornemens de bijstandsnorm per I juli te verhogen 
tot de norm van het minimumloon. Is het mogelijk inderdaad lot 
verhoging van de bijstandsnormen te komen op dit moment? 

Ik geloof dat de Regering bij het formuleren van haar voorstel 
ten aanzien van de lonen voor niet geringe problemen heeft ge-
staan. In de eerste plaats had men te maken met de nog doorlo-
pende c.a.o. 's met daarin opgenomen indexeringsbepalingen. In 
de tweede plaats met c.a.o.'s die per 31 december 1973 aflopen. 
In de derde plaats moest men de verdelingsknoop doorhakken en 
het beginsel waarmaken dat de laagste inkomens in koopkracht 
in elk geval gelijk zouden blijven. In de vierde plaats lagen er de 
geformuleerde voorstellen van de vakbeweging die op honder-
den vergaderingen in het land waren besproken en akkoord be-
vonden. Verder was er nog het probleem van de hoogte van de 
loonkosten in 1974. Waarschijnlijk zijn er nog wel meer proble-
men te noemen, zodat de moeilijkheden beslist niet gering waren. 

Het oorspronkelijke voorstel van de Regering stuitte op veel 
bezwaren bij ons en bij anderen. Dit was niet verwonderlijk om-
dat het bedrag dat per I januari werd voorgesteld te gering was 
voor de werknemers waarvan de c a . o . afloopt op 31 december. 
Verder was er een klein verschil tussen hetgeen men eerst als ge-
dachte naar voren bracht en hetgeen later als eerste v oorstel naar 
voren werd gebracht. Hiervoor zou men een vertrouwensrelatie 
met de vakcentrales niet moeten laten schaden. Voorts zijn in 
het gevoerde overleg met betrekking tol de verschillende alterna-
tieven vbor 1974 geen economische bezwaren geuit ten aanzien 
van het alternatief dat voor de vakbeweging aanvaardbaar » as. 

Onze fractie heeft een en andermaal uiting gegeven aan be-
zwaren tegen het eerste voorstel van de Regering. Zij heeft daar-
naast ook gesteld dat hel verschil overbrugbaar was. Ik ben blij 
dat de Regering te elfder ure een nieuw voorstel heefi gedaan. 
waarbij naast de f 15 per I januari ook nog f 15 op de expiratie-
datum van de c.a.o. 's wordt gegeven. Wij kunnen volmondig 
, . ja" zeggen op dit voorstel van de Regeling. 

In de beleidsnota wordt gesproken over een korte, nader ie be-
palen periode van enkele maanden, waarin rust zou moeten heer-
sen op het terrein van de c.a.o.'s. Hoe groot is deze periode? 
Kan men deze bij voorbeeld op drie maanden stellen? Ik wil ook 
duidelijkheid over de structurele verhoging van het minimum-
loon. In een publikatie van het Ministerie van Sociale /aken 
over deze kwestie wordt gesproken over een eventuele Structu-
rele verhoging van het minimumloon per I januari 1974. In de no-
ta naar aanleiding van het eindverslag staat dit iets minder duide-
lijk, hetgeen naar mijn mening ook hel geval is in de memorie van 
antwoord. 

Ik wil graag haring of kuit hebben over de volgende vraag. 
Kan. nu het SER-advies zeer spoedig komt - dit is ons althans 
meegedeeld - het minimumloon op I januari al structureel wor-
den verhoogd? Wat kan er tegen zijn? 

Kan men nu al iets naders vertellen over de ideeën die men 
heeft ten aanzien van de prijscompensatie? Heeft de Regering al 
een oordeel over het al dan niet voorkomen van een drempel inde 
prijscompensatie? Daarnaast rekenen wij erop dat er niet wordt 
getornd aan de voornemens die er bestaan ten aanzien van de ge-
lijke beloning van mannen en vrouwen. 

Wat kan er inmiddels worden gedaan aan het tot stand brengen 

TWEEDE KAMER 



1708 34ste vergadering - 18 december '73 Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid enz. 

Wieldraaier e.a. 

van immateriële verbeteringen in de c a . o . ' s ? Wij gaan graag ak-
koord met de verklaring over het toepassen van het trendbeleid 
\ oor ambtenaren. 

Ik kom thans tot een voorlopige conclusie. In een /eer moeilij-
ke en onzekere situatie is het noodzakelijk dat de Regering de ge-
vraagde bevoegdheden krijgt, vooral om de doelstellingen van 
het beleid te verwezenlijken: het rechtvaardig verdelen van werk 
en inkomen. Wij vinden de instrumenten hier en daar nog ge-
brekkig. Wij menen ook. dat /ij hier en daar /ouden kunnen wor-
den verbeterd. Wat het voorgenomen beleid betreft: met vele 
voorstellen kunnen wij het eens zijn. Er was een punt dat ons bij 
/onder hoog zat, namelijk dat van de loonkwestie. 

Nu de Regering op dit punt met een nieuw en beier voorstel is 
gekomen, is dit punt gelukkig weggevallen en gaat het ons met 
name om de doeltreffendheid van de maatregelen die men wil ne-
men. Als het debat dat wij voeren ook op dit punt tot een \erdui- 
delijking leidt, kunnen wij wellicht volmondig „ ja" op alle rege-
ringsvoorstellen /eggen. 

Ik zou daarnaast en tot slot willen /eggen, dat wij erop reke-
nen. dat het kabinetsbeleid in zijn totaliteit ook in de gewijzigde 
omstandigheden gericht blijft op de uitvoering van het program, 
waarop hei is gebaseerd en dat met name op de punten die geen 
geld kosten een voortvarend beleid /al worden gevoerd. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de 
bijdrage van on/e fractie aan dit debat beginnen met de vraag, of 
de economische situatie voor de naaste toekomst zo ernstig is. 
dat de problemen niet kunnen worden opgevangen met bestaan-
de wettelijke bepalingen, eventueel nader aan te vullen in ver-
band met leemten daarin, doch dat hiervoor een blanco volmacht 
aan de Regering moet worden gegeven. Onze fractie /iet hierbij 
de ernst van de toestand in. De energiecrisis heeft ingrijpende 
gevolgen voor het produktievermogen en het is duidelijk, dat 
aanpassing aan de nieuwe situatie heel veel inspanning in werk-
kracht, denkkracht, tijd en geld /al vergen. 

Reeds bij het debat over de brief van de Minister van Econo-
mische Zaken, gehouden in oktober jl.. is van mijn kant verband 
gelegd lussen de tegenslagen die wij moeten ondergaan en het 
feit, dat de Nederlandse samenleving meer en meer de funda-
mentele grondslagen, waarop in het verleden onze nationale zelf-. 
standigheid was gebaseerd, heeft verlaten en nog verlaat. De 
profeet Hosea /egt in een van zijn profetieën: 

,,De Heere heeft een twist met de inwoners van het land. 
omdat er geen trouw noch weldadigheid noch kennis van 
(jod in het land is. maar vloeken en liegen en doodslaan en 
stelen en overspel doen.*". 

Onze fractie vindt dit veelszins van toepassing op ons knul en 
volk. Daardoor zien wij ook de polarisatie toenemen. Ik ben het 
eens met andere geachte afgevaardigden, dat wij de nadruk moe-
ten leggen op harmonie en samenwerking, maar dan is hel wel 
nodig, dat de meest fundamentele waarden opnieuw worden be 
tracht. Gezien het geciteerde Bijbelwoord gaat hel hierbij niet in 
de eerste plaats om dogmatische leerstellingen, maar om een le-
ven naar Gods geboden, hetgeen zich het beste laai verwoorden 
in het ..Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart 
en uw naaste als uzelf". Als deze geest opnieuw vaardig mag 
worden over overheid en onderdaan, /al ook een beroep op sa-
menwerking en harmonie met meer gevolg kunnen worden ge-
daan. Dat is in we/en de zin van onze bijdrage in het voorlopig 
verslag, vermeld op blz. 4. linkerkolom bovenaan, waarop de 
Regering in de memorie van antwoord echter niet is ingegaan. 
Om der wille van het belang van deze zaak. zou ik met nadruk 
aan de Regering willen vragen alsnog daarop te reageren. 

Het is ook niet duidelijk geworden uit de nadere gegevens door 
de Regering verstrekt, waarom voor het opvangen van degevol 
gen een blanco volmacht noodzakelijk is. Is dat niet een veel te 
/waar geschil!'.' Ik slel dit mei name als ik de zwaarte van de ge-
\ raagde be\ oegdheden afweeg tegen de wel bijzonder korte lijd. 

Zitting 1973-1974 

Van Dis 

die voor de voorbereiding beschikbaar was. Er zijn in het verle-
den wel meer spoedeisende behandelingen geweest van wetsont-
werpen. maar de nu gevraagde machtiging bestrijkt een veel gro-
ter terrein, terwijl het juist in verband met deze situatie van ui-
termate groot belang is, dat de meest betrokkenen goede gele-
genheid krijgen om van hun visie te doen blijken. 

Dat is mede daarom nodig, opdat de Kamer de voors en tegens 
goed kan afwegen. Daarvoor heeft echter de tijd ontbroken. Is 
dat niet een schromelijk tekort doen aan het goed functioneren 
van het gemeen overleg tussen volksvertegenwoordiging en de 
Regering? Onze fractie heeft voor deze methode van behande-
ling maar weinig waardering. 

Ik heb mij daarover inderdaad verbaasd, juist gezien hel feit 
dat de/e Regering per definitie zou moeten uitgaan van de nood-
zaak van goed overleg. Past het voorts in het beeld van dit kabi-
net, dat uitgerekend dit kabinet het voorstel doet om bij hem de 
macht te concentreren met betrekking tot de primaire inkomens-
vorming en de werkgelegenheid? Is dat niet een tegenspraak in 
zichzelf? 

Bovendien - ik dacht dat dit ook een belangrijk gegeven was -
zijn er wel een aantal voorbeelden te geven van haastwetgeving, 
die tot op heden in de praktijk de sporen van die haast dragen. Ik 
denk met name aan de Collegegeldwet. Wat een veld van mazen 
kunnen er dan niet ontstaan! Kan de Regering ons overtuigen, 
dat met de Machtigingswet een goede wettelijke regeling getrof-
fen wordt? Het feit dat de in de geleidenota vermelde loonmaat-
regel in de memorie van antwoord weer gewijzigd moest worden, 
doet ons toch wel wat vraagtekens zetten. 

Onze fractie zou graag van de Regering nog nadere argumen-
ten willen hebben ter staving van haar standpunt, dat de Machti-
gingswet nodig is. Ik wil in de eerste plaats erop wijzen, dat zo'n 
vergaande ingreep eigenlijk alleen toegepast kan worden in een 
situatie, waarbij een onheilspellende ontwikkeling dreigt. Is dat 
hier het geval? Ik ontken de ernst niet. maar om nu van een zoda-
nige noodtoestand te spreken, gaat ons toch te ver. 

In dit verband zou ik willen wijzen op de volgende kanten van 
de ontwikkeling. Duidelijk is, dat er als gevolg van het dicht-
draaien van de oliekraan een tekort aan olie dreigt. Ook de Rege-
ring echter omringt dat gegeven met de nodige onzekerheid. Nog 
steeds hangt er een sluier over de werkelijke oliesituatie. In be-
gin oktober bedroeg de voorraad meer dan het dubbele van de 
zogenaamde 65-dagennorm. Uit de gewisselde stukken van van-
daag blijkt, dat daarin nog geen wijziging is gekomen. Hoe zit dat 
nu precies? 

Heeft de Regering ook commentaar op het bericht, dat ont-
leend is aan de Engelse ..Times", dat de afvaarten vanuit de 
Arabische havens ongeveer 40 pet. hoger waren dan het vorige 
jaar? Wat is bij voorbeeld ook de reden, dat de scheepsbewegin-
gen in het Lloyd's register niet meer worden geregistreerd? Dat 
heb ik in de krant van vandaag gelezen. Ik zou dat nader toege-
licht willen zien. Ook de vraag of het juist is dat de raffinaderijen 
in Nederland nog geen enkele beperking hebben aangebracht in 
hun investeringsprogramma voor 1974 in Nederland. Zo ja, heeft 
dat dan geen invloed op ons oordeel over de oliesituatie? 

Het zal duidelijk zijn dat mijn opmerkingen ten doel hebben de 
Regering te vragen het cijfer van 30 a 35 pet. lagere invoer harder 
te maken dan uit de verstrekte gegevens moet blijken. Niettemin 
vind ik wel dat de aanpak zoals de Regering die in de beleidsnota 
heeft neergelegd, van belang is met name met betrekking tot de 
omschakeling van olie op aardgas, waardoor voor 1974 ongeveer 
de helft van het geschatte tekort aan energie kan worden opge-
vangen. 

Ik /ou. om een andere overweging te gebruiken, met betrek-
king tot de noodzaak van de machtiging ook willen vragen of het 
wel wenselijk is, aan deze Regering de machtiging te geven, nu zij, 
zoals blijkt uit haar uitspraken, de inkomensnivellering als haar 
beleidsdoel heeft gesteld. Velen in ons land zijn daarvoor be-
ducht. In de gewisselde stukken stelt de Regering dat de vol-
macht wordt gevraagd in verband met plotseling optredende ern-
stige verstoring. Is dat wel helemaal juist? Is er volop sprake van 
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een onverwachte situatie? Reeds in 1967 zagen de olieconcerns 
hun invloed in de olielanden teruggaan. Daaruit kon worden af-
geleid dat prijsstijgingen konden worden verwacht. Die waren 
trouwens reeds geruime tijd aan de gang. De oorlogssituatie 
heeft ter zake alleen versnellend gewerkt. 

De ernst van de economische situatie wordt mijns inziens voor 
het overgrote deel veroorzaakt door de grote prijsstijgingen die 
alle grondstoffen, op de wereldmarkt verhandeld, laten zien. 
Daardoor wordt de noodzaak van aanpassingen van het produk-
tieapparaat alleen maar versterkt. Het is te hopen dat thans alle 
krachten worden ingespannen, opdat met de schaarser wordende 
grondstoffen op een meer verantwoorde wijze wordt omgegaan 
en de bestaande verspilling wordt tegengegaan. Als dat het geval 
is, is dat al een winstpunt. De mentaliteit van „het kan niet op" 
moet worden vervangen door een mentaliteit van ,,verantwoor-
delijk omgaan" met de gaven die God in de natuur heeft ge-
schonken. 

De Regering heeft op vragen en opmerkingen terzake gesteld 
dat er geen rechtstreeks verband is met de inkomenspolitiek. Nu 
moet men altijd goed acht geven op bijvoeglijke naamwoorden. 
Mijn vraag is wat de Regering bedoelt met het woord ,,recht-
streeks". Betekent het, dat de wet ten doel heeft de inkomens-
politiek van de Regering gestalte te geven, zij het indirect? Moet 
uit de werkingsduur van de wet van één jaar - zou dit ter voorko-
ming van mogelijk oneigenlijk gebruik niet beter beperkt kunnen 
worden tot maximaal zes maanden - niet worden afgeleid, dat 
het kabinet, in het bijzonder de Minister van Sociale Zaken, in 
dat jaar de gelegenheid krijgt, gegevens te verzamelen voor de in 
1974 toegezegde nota over de inkomenspolitiek? 

Ligt het voorts in de bedoeling, bij de indiening van de nota 
over de inkomenspolitiek tevens wetsvoorstellen aan te kondi-
gen die na afloop van 1974 meer definitief gestalte moeten geven 
aan het herverdelingsbeleid van de Regering? Deze gedachten 
kwamen bij mij op bij het lezen van de stukken. Ik zou er graag 
een nadere toelichting op hebben. 

De Regering wijst op de noodzaak van een totaalbeleid. Ik 
vraag mij af, of deze filosofie iets heeft te maken met de noodsi-
tuatie. Zoals gezegd ben ik nog niet geneigd aan die noodsituatie 
als geheel, hoewel ernstig, de zwaarte te geven die de Regering 
eraan geeft. Uiteraard blijf ik openstaan voor hardere gegevens. 
Roept echter het feit dat bij de Minister van Sociale Zaken het 
zwaartepunt ligt niet de gedachte op, dat de machtigingswet toch 
meer heeft te maken met het inkomensbeleid dan de Regering 
doet voorkomen? In dit verband ook de vraag of met afzonderlij-
ke wettelijke bevoegdheden niet de knelpunten, die ook ik on-
derken, kunnen worden bestreden. Als er werkelijk een noodsi-
tuatie is, waarom worden dan niet de noodwetten ingeschakeld? 
Is de situatie daarvoor toch niet ernstig genoeg? In dit kader doet 
het wat zonderling aan, dat de machtigingswet ook is gericht op 
de Minister van Landbouw, die op het gebied van de Pachtwet 
de volledige zeggenschap heeft. Heeft dat iets te maken met de 
ernst van de situatie, of ligt de nadruk hier toch op het inkomens-
beleid? Het doet ook onwezenlijk aan, dat in het prijzenbeleid de 
Minister van Economische Zaken niets kan doen zonderde Mi-
nister van Sociale Zaken. 

Ik meen dat coördinatie van het beleid binnen het kabinet 
evengoed een goede oplossing is, zonder het formeel aanwijzen 
van de Minister van Sociale Zaken als ,,superpottekijker". 

Ik kan mij voorstellen dat de regeling van de huren, hoewel 
daarmee uiteraard het beleid van oud-minister Schut wordt door-
kruist, onder de maatregelen zou moeten vallen. Nu de meeste 
huurwijzigingen plaatsvinden per 1 april, is wel de vraag gewet-
tigd of het niet beter was de betrokken wetten te wijzigen. Daar-
toe bestaat zonder meer de mogelijkheid; tijd is er ook voor! Dat 
is te meer te verkiezen, nu op grond van de tweede nota van wij-
zigingen toch onverwijld een wetsontwerp ter goedkeuring aan 
de Staten-Generaal moet worden aangeboden. Dit is een reden te 
meer om de voorgestelde machtiging op dit punt te laten verval-
len. 

Ik heb mij afgevraagd hoe het overigens mogelijk is. dat de Mi-
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nister van Sociale Zaken met zijn tengere schouders zo'n zwaar 
pak kan torsen. Zal hij zich daaraan, ook politiek, niet kunnen 
vertillen? Ik zou met betrekking tot hem niet durven zeggen dat 
de zinspreuk die de Regering telkenmale gebruikt opgaat, te we-
ten: De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. 

Ter zake, mijnheer de Voorzitter. Onze fractie heeft toch wel 
grote moeite met de machtsconcentratie bij hem. Wellicht speelt 
daarbij zijn vakbondsverleden een rol mee, maar meer nog het 
feit dat zijn uitspraken . . . 

Minister Boersma: Waarom eigenlijk, mijnheer Van Dis? 

De heer Van Dis (S.G.P.): Mag ik even mijn volgende zin af-
maken? Dan heeft u tegelijk antwoord op uw vraag. 

Meer nog het feit dat de uitspraken van de Minister duidelijk 
meer op de vakbeweging en haar belangen zijn gericht dan op die 
van de andere partners van het bedrijfsleven. Mijn vraag is dan 
ook, of in het geheel van de maatregelen niet gevreesd moet wor-
den dat de meeste aandacht wordt besteed aan de bescherming 
van de belangen van de werknemers. De werkgelegenheid staat -
en terecht - centraal. Daartegen hebben wij geen enkel bezwaar. 
Wordt daarbij echter niet te veel uit het oog verloren dat gezonde 
en solide ondernemingen en ondernemers van nog groter belang 
zijn voor het behoud van die werkgelegenheid? Uit bij voorbeeld 
het prijsbeleid, dat thans sectorsgewijs gevoerd gaat worden, 
blijkt nog steeds dat de Minister niet bereid is interne kostenfac-
toren als stijgingscomponent zonder meer te aanvaarden, terwijl 
voorshands althans wel de prijscompensatie in de lonen wordt 
toegepast. Moet dat niet leiden tot een dubbele aantasting van 
het rendement, met het gevolg dat voor de instandhouding en uit-
breiding der bedrijven nog minder geld beschikbaar is dan de 
toch al lage bedragen van de laatste jaren? Ik spreek dan nog niet 
over de nood waarin vooral de kleinere en de kleine bedrijven 
zullen komen te verkeren. 

Aan welke schouders denkt het kabinet als het spreekt over de 
zwakke schouders? Moeten hieronder niet alleen degenen wor-
den verstaan met de laagste inkomens, maar ook de zwakke on-
dernemingen? Wij moeten oppassen voor iets wat ik ergens heb 
gelezen, namelijk: De lagere inkomenstrekkers gaan een nieuwe 
elite vormen, voor wie ook een olieboycot geen problemen kan 
oproepen. 

Ik zou hier ook nog willen vragen wat er waar is van de aange-
haalde mening van Minister Boersma, te vinden in Elseviers 
weekblad van enkele weken geleden. Dr. Hoogendijk schrijft 
daar: Minister Boersma heeft laten merken, dat hij de oliecrisis 
inderdaad een goede kans vindt om de verkiezingsbelofte inzake 
de inkomensnivellering na te komen. Mag ik om nader commen-
taar verzoeken? 

Minister Boersma: Aan mijnheer Hoogendijk! 

De heer Van Dis (S.G.P.): Ik zou toch ook wel graag het com-
mentaar van de Minister willen horen, mijnheer de Voorzitter. 

Onze fractie vindt dat de aanpak van de moeilijkheden te veel 
de schijn weg heeft van een socialistische in plaats van een nati-
onale aanpak. Ik ben weliswaar voorstander van een slagvaardig 
overheidsbeleid, maar ik meen dat dit beleid terdege rekening 
moet houden met de noodzaak, dat ondernemers en ondernemin-
gen, handel en industrie voldoende vrije armslag behouden om 
de inderdaad noodzakelijke structurele aanpassingen als gevolg 
van de energiecrisis het hoofd te kunnen bieden. 

Dat wij daarop de nadruk leggen heeft ten diepste te maken 
met onze visie op staat en maatschappij, waarbij het van groot 
belang is de inventiviteit en de flexibiliteit die in de onderne-
mingsgewijze produktie zo'n grote rol spelen en daarin als het 
ware zijn ingebouwd, waar het maar mogelijk is. de vrije hand te 
laten. Mijn fractie vindt het zeer de vraag of herverdeling c.q. ni-
vellering wel geëigend zijn om het vertrouwen in het kabinetsbe-
leid te versterken. 

Lopen wij niet het gevaar dat veel topmensen in de industrie 
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en handel gezien de ontwikkelingen de neiging voelen opkomen 
hun toevlucht in een ander land te gaan zoeken? Voor ons is het 
een uitgemaakte zaak dat een dergelijke houding in strijd is met 
hoge opvattingen over verantwoordelijkheid, ook tegenover ons 
land. Toch is mij gebleken dat een aantal mensen er zo over 
denkt. Dat zou een groot verlies zijn, juist nu de problemen, die 
het gevolg zijn van de grote prijsstijgingen, het hoofd moeten 
worden geboden. Ik beveel ook dit punt in de dringende aan-
dacht van het kabinet aan. Om dit punt af te sluiten wil ik beplei-
ten dat de produktie zo veel mogelijk op peil blijft, dat de stijging 
van de produktiekosten zo veel mogelijk beperkt blijft en dat, dit 
is nog belangrijker dan de werkgelegenheid, het produktieappa-
raat in stand moet worden gehouden, juist ter wille van de werk-
gelegenheid. Ik kan niet aan de indruk ontkomen dat ook deze 
wet en de wijze waarop deze wordt verdedigd opnieuw een nega-
tieve invloed kan hebben op het ondernemingsklimaat. Wat 
denkt de Regering te doen om daarin verandering te brengen? Is 
zij bereid reëel overleg te voeren, niet alleen met de organisaties 
die deel uitmaken van de Stichting van de Arbeid, maar tevens 
met de andere representatieve organisaties van werkgevers en 
werknemers, opdat bij de voorbereiding van de beleidsvorming 
ook deze hun inbreng kunnen hebben? 

Onze fractie meent dat de bestaande wetgeving de Regering 
reeds belangrijke bevoegdheden geeft om in te grijpen. Wellicht 
zullen hier en daar enkele aanvullingen nodig zijn. Wij vinden het 
wel gelukkig dat de Regering via de tweede nota van wijzigingen 
enigszins tegemoet is gekomen aan de bezwaren tegen het feit 
dat het parlement slechts via een mededeling aan de weet zou ko-
men welke maatregelen getroffen zouden zijn. Het gaat erom het 
gemeen overleg zo goed mogelijk te laten functioneren. Onze be-
zwaren zijn, althans op dit punt, gedeeltelijk weggenomen. 

Wel moet het mij van het hart dat het late verschijnen van die 
nota van wijzigingen niet bevorderlijk was voor een goed samen-
spel. 

De geschatte verlaging met 4% pet. van het beschikbare inko-
men in 1974 laat zien dat de achteruitgang die het gevolg is van 
de grote prijsstijging en de te verwachten daling in het aanbod 
van olie hard aankomt. Het was de laatste jaren, bij een lagere 
stijging van de reële inkomens reeds niet mogelijk te komen tot 
centrale afspraken in het kader van een anti-inflatiebeleid. Prak-
tisch geheel werd maar aan de wensen van de vakbonden toege-
geven, waardoor de inflatiebestrijding op de tocht kwam te 
staan. 

Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken werd in 
het kader van de inflatiebestrijding de koppeling gelegd met het 
inkomensbeleid, opdat - zo heb ik het althans uitgelegd - de 
doorgaande groei van het reële inkomen van de werknemers zo 
veel mogelijk kon worden gehandhaafd. Omdat het niet mogelijk 
bleek dat volledig te bereiken uit de groei van het beschikbare in-
komen terwijl de aantasting van de reeds gedaalde winsten zou 
leiden tot het slachten van de kip die de eieren moet leggen, werd 
gegrepen naar het instrument van de inkomensnivellering. 

De vraag of bij de inkomensvorming rekening moet worden 
gehouden met de zwakste schouders wil ik met een volmondig ja 
beantwoorden. Aan de andere kant moet en mag ook rekening 
worden gehouden met de noodzaak gerechtvaardigde inkomens-
verschillen te handhaven. 

De situatie voor 1974 is, ten opzichte van die van voorgaande 
jaren, nog verergerd. Door anderen is er reeds op gewezen dat 
het centraal akkoord voor 1974 niet is doorgegaan. Ook dit punt 
heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het wets-
voorstel. Het is ook geen eenvoudige zaak in dezen een goede 
verdeling toe te passen. Onze fractie heeft zich wel afgevraagd, 
of de gevraagde machtiging, die de bedoeling heeft de last zo 
goed mogelijk te verdelen over alle lagen van ons volk, wel nood-
zakelijk is gelet op het feit, dat voor de bedrijven alleen het prijs-
beleid van invloed is. Het ontgaat ons, dat daarbij de bewinds-
man van Sociale Zaken zou moeten worden betrokken. Via de 
bepalingen van de Prijzenwet kan op dit punt een stringent beleid 
worden gevoerd, ook met betrekking tot de vrije beroepen. Ik 
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zou alleen willen vragen ter dege de vinger aan de pols te hou-
den, opdat het water de ondernemers niet boven de lippen gaat 
stijgen. 

In principe vinden wij het wel een juist uitgangspunt voors-
hands op de zogenaamde nullijn met betrekking tot de lonen te 
gaan zitten. Met anderen vragen wij ons echter af, hoe het voor-
schot van f 15 resp. f 30 in de verdere ontwikkeling gaat spelen. 
Naar onze mening zal dit een voorschot moeten zijn op de prijs-
compensatie per 1 juli 1974. In dit verband heeft onze fractie op 
blz. 10 van het voorlopig verslag gevraagd naar een opsomming 
van de zwakste groepen, met name in verband met de automati-
sche prijscompensaties en eenzelfde aanpassing van de sociale 
voorzieningen. Ik vraag mij af, of door de ingreep in de primaire 
inkomensvorming de middengroepen het kind van de rekening 
zullen worden, nu deze zowel in de primaire sfeer als in de se-
cundaire verdeling extra zwaar worden belast, het laatste nog 
onlangs door de belastingmaatregelen uit het dekkingsplan voor 
1974. 

Regelmatig wordt gesproken over de sterkste schouders. Hoe 
ziet de Regering dat in het kader van de overheid? Vindt zij de 
bijdrage van nog geen 1 pet. blokkering op termijn een voldoende 
bijdrage? Wordt daardoor niet een ongelijkheid in het leven ge-
roepen? Ik vind, dat ter zake een minstens evenredig offer van 
die overheid mag en moet worden gevraagd. Bestedingsbeper-
king wordt van alle burgers en bedrijven gevraagd, maar dan is 
het duidelijk, dat de overheid alleen al om haar moreel gezag te 
handhaven voorop moet lopen in die beperking, dit te meer nu 
het vergrote tekort in verband met de toestand op de kapitaal-
markt met kort geld zal moeten worden gefinancierd. 

In de nota naar aanleiding van het eindverslag geeft de Rege-
ring toe, dat de gevolgen van de prijsontwikkeling een structu-
reel karakter dragen. Dat vraagt dan naar mijn mening om struc-
turele maatregelen in het kader van het begrotingsbeleid. De Mi-
nister van Financiën houdt ons echter zoet door te zeggen: Laten 
we de situatie maar eerst eens afwachten. Denkt hij dan soms 
aan dat gezegde: Komt tijd komt raad? Bij de behandeling van 
het dekkingsplan heb ik gesproken over een houding van ,,op 
zien komen" spelen. Ik vrees, dat ik toch gelijk heb gehad. Hoe 
is de afwachtende houding van de Minister te rijmen met de snel-
heid, waarmee de Regering machtiging vraagt om in het bijzon-
der in het privéleven van vele burgers te kunnen ingrijpen? Had 
het niet op de weg van de Regering gelegen, een groter deel van 
de uitgaven te blokkeren? 

Wat de hoofdstukken van het wetsontwerp betreft wil ik nog 
enkele punten bespreken. Daarbij heb ik mij grote beperkingen 
opgelegd, omdat vele sprekers reeds het nodige daaraan hebben 
gewijd. 

Waarom is in artikel 3 sprake van „lonen" enz. en niet van: 
„wijziging van lonen enz."? Het is toch duidelijk, dat de leiden-
de gedachte is de zogenaamde nullijn, zodat naar mijn mening 
terzake geen behoefte bestaat aan verdere inbreuken op de ar-
beidsovereenkomsten. 

In verband met hoofdstuk II is het mij nog steeds niet duidelijk 
geworden, waarom dit hoofdstuk nodig is. Niet alleen bestaat de 
vrees, dat de centralisatie zal leiden tot vertraging in de afdoe-
ning van verzoeken om ontslag. Bovendien is het nog de vraag, 
of de Minister wel voldoende adequaat kan reageren op plaatse-
lijke omstandigheden. Voorts is het nog altijd zo, dat de GAB's 
ressorteren onder de Minister van Sociale Zaken. Dezelfde richt-
lijnen die thans worden voorgesteld in de memorie van antwoord 
kunnen ook zonder hoofdstuk II van de Machtigingswet worden 
gegeven. Hoe ligt nu precies dat verband? De werktijdverkorting 
heeft duidelijk een tijdelijk karakter. Hoe kan echter worden be-
oordeeld wat tijdelijk en wat niet tijdelijk is nu de energiecrisis te 
zamen met de stijgende invoerprijzen een blijvende zaak moet 
worden geacht? Wat is ervan waar, dat in de sector van de bouw 
extra werkloosheid als gevolg van de energiecrisis kan ontstaan 
van ongeveer 65 000 man? 

Ligt het in de bedoeling deze voorshands via werktijdverkor-
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ting op te vangen? Betekent dit niet, gezien de aard van de aan-
nemingsbedrijven, een zeer sterke uitholling van die bedrijven, 
waardoor faillissementen aan de lopende band kunnen ontstaan? 
Welke mogelijkheden liggen hier voor opvang van de moeilijkhe-
den? 

Hoofdstuk V. Onze fractie heeft begrip voorde noodzaak van 
een stringent prijsbeleid, maar het is wel zaak, daarbij de paral-
lelliteit met de lonen stringent in het oog te houden; in het bij-
zonder de kleine en middelgrote zelfstandigen zullen het toch al 
moeilijk genoeg krijgen. Is een zekere doorberekening van de in-
terne kostenstijgingen niet nodig, opdat de rendementen niet te 
sterk worden aangetast en daardoor verlies van werkgelegenheid 
kan ontstaan? Welke maatregelen denkt de Regering te nemen 
om die bedrijfstakken, die in het bijzonder door de oliecrisis zijn 
getroffen, te hulp te komen? 

Dividenden, hoofdstuk VI. Ik sluit mij aan bij de opmerkin-
gen, die in dezen door vorige sprekers zijn gemaakt. Ik zou nog 
nader willen weten, wat de neveneffecten zijn van dividendstop. 
In de memorie van antwoord wordt wel genoemd, wat geen ne-
veneffect is, namelijk de kapitaalexport, maar niet wat het wel 
is. Gaarne ter zake een nadere uiteenzetting. Hoewel ik moet 
toegeven, dat het karakter van dividend anders is dan van lonen, 
zie de nota naar aanleiding van het eindverslag, meen ik toch 
staande te moeten houden, dat als het gaat om beperking van in-
komens, de verdelende rechtvaardigheid met zich brengt, dat 
wanneer de looncompensatie over de tweede helft van 1973 zal 
worden toegelaten, ook de dividenden over de winst 1973 zullen 
moeten worden toegelaten. Alleen het feit, dat alsdan in 1974 
niets gebeurt, waarop de nota naar aanleiding van het eindver-
slag doelt, is naar mijn mening een bewijs voor de stelling, dat 
het onjuist is de dividenden onder de Machtigingswet te brengen. 

Tot slot nog enkele opmerkingen ter zake van de distributie 
van benzine en andere brandstoffen voor motorvoertuigen. Ik 
wil beginnen met de vraag, of het niet voldoende zou zijn ge-
weest naast de autoloze zondag, verdere aanwijzingen te geven 
voor een zuiniger verbruik van deze brandstoffen. Ik vraag dit 
met name, omdat onze fractie van mening is, dat de huidige situ-
atie een weldaad is en tevens strookt met de taak en roeping van 
de overheid, te weten bevordering van de zondagsrust en -heili-
ging. Wij zouden handhaving van het rijverbod op zondag dan 
ook op prijs hebben gesteld. Nu echter is aangekondigd, dat per 
7 januari 1974 de distributie zal beginnen, rijzen enkele vragen. 

De eerste is deze. De meeste ontheffingen zijn geldig tot en 
met 31 december 1973. Kan de Minister de mogelijkheid om de 
bestaande ontheffingen ook te laten gelden voor 6 januari aan-
staande, laten nagaan? Alsdan wordt een wederzijdse werkbe-
sparing bereikt. Is de Minister bereid ter zake de Rijksverkeers-
inspecties te instrueren? 

De tweede vraag is, of het vaststellen van 15 liter per persoon 
voor particulier verbruik per week, ongeacht de grootte van de 
auto, wel tegemoet komt aan een billijke en rechtvaardige verde-
ling. Het is maar de vraag, of alle grote wagens alleen bij de ho-
gere inkomensgroepen moeten worden gezocht. Ik denk maar 
aan de tweedehands grote gezinswagens. Wat is de reden, dat er 
drie categorieën bonnen zijn uitgegeven? Dat lijkt erop, dat de 
aanvankelijk opzet inderdaad is geweest, rekening te houden met 
de grootte van de motor. Waarom is dit dan niet gebeurd en is de 
Regering bereid dit alsnog in te voeren? In de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag wordt gesteld, dat de handel in bonnen 
speciaal de kleine verbruiker ten goede komt. Het betreft hier 
echter een betrekkelijk kleine groep. Zal het daarom niet veeleer 
zo zijn, dat mensen met een krappe beurs de dupe worden van 
een vrije handel in benzinebonnen? 

Met betrekking tot de additionele toewijzing voor het zakelijk 
vervoer wordt gesteld, dat de aanvrager met de machtiging op 
het postkantoor tegen betaling van vijf gulden de bonnen kan 
verkrijgen. Voor welke periode worden die bonnen verstrekt? 
Moet dan steeds opnieuw vijf gulden worden betaald? Dezelfde 
vraag zou ik willen stellen waar het betreft de bijzondere geval-
len in het woon-werkverkeer. 
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Voor de bestel- en vrachtauto's geldt, dat voor een toewijzing 
op de onderscheiden machtigingen op de postkantoren tegen be-
taling bonnen kunnen worden verkregen. Hoeveel zal voor die 
bonnen moeten worden betaald? Voor hoeveel weken tegelijk 
geschiedt de toewijzing? In hoeverre zijn alle betalingen op het 
postkantoor kostendekkend? 

De vergadering wordt te 22.52 uur geschorst 
en te 23.01 uur hervat. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
graag beginnen met het maken van enkele algemene opmerkin-
gen over de energiecrisis. Deze crisis met haar diepingrijpend ka-
rakter heeft voor de gehele wereld bijzonder ingrijpende gevol-
gen. Zowel de geïndustrialiseerde landen als de ontwikkelings-
landen hebben ervan te lijden. 

Ik wil eerst een enkel woord over de ontwikkelingslanden zeg-
gen. Ik ben van mening, dat in een tijd, waarin wij zeggen, dat 
de ontwikkelingssamenwerking ons zozeer ter harte gaat, de ge-
volgen van een energiecrisis voor de in vele opzichten zwaksten 
in de internationale samenleving ons niet onberoerd mogen laten. 
Dat te meer, indien wij in onze discussies duidelijk laten mer-
ken, van welk een belang de internationale aspecten van de op-
lossing van de crisis zijn. 

Bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken 
enkele weken geleden heb ik hierbij ook stilgestaan; ik zal niet 
herhalen, wat ik toen heb gezegd. Ik zal slechts één cijfer noe-
men, dat één aspect van de ernst van de situatie voorde ontwik-
kelingslanden aangeeft. Ik heb toen genoemd een cijfer, afkom-
stig uit een artikel van drs. Van Ginkel van eind oktober 1973, 
waarin wordt gesteld, dat de recente prijsverhogingen de niet-
olieproducerende ontwikkelingslanden bij benadering samen op 
ongeveer $ 2,5 min. komen te staan. Hij stelde dit bedrag tegen-
over de bijna $ 9 mld. aan westerse overheidshulp in 1971 en gaf 
daarmee een tekenend beeld van de ernst van de situatie in deze 
landen. 

Het zijn echter niet alleen de niet-olieproducerende landen, 
waarop in dezen onze aandacht moet zijn gericht en die voor de 
verbetering van hun structuur onze hulp nodig hebben. Ook on-
der de olieproducerende landen zijn er wier oliebronnen in een 
niet al te ver verwijderde toekomst zullen ophouden te vloeien. 
In het algemeen dacht ik, dat gesteld kan worden, dat de oliepro-
ducerende ontwikkelingslanden een verbetering van hun econo-
mische structuur heel wel gebruiken kunnen. Door de oliecrisis 
komt met name dit aspect wat meer naar voren. Het is op het ge-
bied van de verbetering van de economische structuur, dat de 
westerse wereld de helpende hand zou kunnen bieden. Zo dit op 
korte termijn onvoldoende mogelijk blijkt, dan blijft het toch een 
beleid, dat op lange termijn gevoerd moet blijven worden. Ik zou 
over dit aspect graag de mening van de Regering vernemen. 

En dit te meer, nu we enkele dagen geleden de topconferentie 
in Kopenhagen gehad hebben, waar ook aan dit aspect van de 
oliecrisis enige aandacht is besteed. Daarbij komt, dat we ook in 
de pers hebben kunnen lezen, dat de Duitse regering fiscale faci-
liteiten ten behoeve van Duitse industriële investeringen in ont-
wikkelingslanden met olievoorkomens en Israël wil gaan geven. 
Deze laatste aanpak doet bilateraal aan, doch dat behoeft naar 
mijn mening bepaald geen beletsel te zijn haar ook in Nederland 
te overwegen. Het zou een goede zaak zijn, indien de Regering 
het initiatief nam om samen met het bedrijfsleven te zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden van samenwerking met ontwikkelingslan-
den. Is de Regering daartoe bereid? 

Komend tot de gevolgen voor de geïndustrialiseerde landen: 
het is duidelijk, dat in een wereld, waarin de wederzijdse afhan-
kelijkheid tussen de landen toeneemt de energiecrisis de lotsver-
bondenheid van de getroffen landen zou moeten onderstrepen. 

Eén van de gevolgen van de oliecrisis voor de EEG-landen 
werd aangegeven door de heer Wagner, president-directeur van 
de Koninklijke, in een zeer lezenswaardige rede op 6 november 
jl. te Brussel gehouden. Hij stelde daarin: 
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„Uitgaande van het normale invoervolume en de thans 
geldende prijzen zal de totale olierekening voor de EEG-
landen volgend jaar meer dan vijf miljard dollar per jaar ho-
gerzijn.". 

De problemen, die daaruit voortvloeien zijn in wezen alleen 
maar via een hechte samenwerking op te lossen. Vanzelfspre-
kend denk ik dan in het bijzonder aan de EEG. Daarnaast denk 
ik uiteraard aan de Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling. De topconferentie in Kopenhagen heeft 
meer resultaat opgeleverd dan algemeen werd verwacht. Zonder 
dit resultaat te willen overdrijven, achten wij dit een positief 
punt. Er zullen door de Europese Commissie voorstellen worden 
uitgewerkt, die in de richting van een gemeenschappelijk ener-
giebeleid gaan. Op zich zelf is dat niet opzienbarend, gezien de 
resultaten van de vorige topconferentie in oktober 1972. Met be-
trekking tot het energiebeleid werd toen gesteld: 

,,De staatshoofden en regeringsleiders achten het nood-
zakelijk, dat de instellingen van de Gemeenschap zo spoe-
dig mogelijk een energiebeleid uitwerken, dat een veilige en 
duurzame bevoorrading onder economisch bevredigende 
voorwaarden waarborgt". 

Het resultaat van dat besluit is nihil geweest. Er zijn echter 
thans in de besluiten van Kopenhagen termijnen genoemd, waar-
binnen de Europese Commissie voorstellen moet doen en de 
Raad besluiten moet nemen. Gezien de afwijzende houding van 
Frankrijk en Engeland bij eerdere gelegenheden is dat bepaald 
een vooruitgang. Het valt echter te betreuren, dat de zo noodza-
kelijke geest van solidariteit onvoldoende gestalte heeft gekre-
gen. Ik zou de Regering dan ook willen vragen welke verwach-
tingen zij heeft met betrekking tot de uitwerking van de besluiten 
van Kopenhagen. 

Ik kom aan een laatste punt met betrekking tot de internationa-
le aspecten van de energiecrisis, nl. het voorstel van de USA om 
te komen tot het oprichten van een internationale energieactie-
groep. Hieraan zou moeten worden deelgenomen door de Euro-
pese landen, Japan en de USA, terwijl ook de olieproducerende 
landen zouden moeten worden uitgenodigd. Het is een gedachte, 
die ons bepaald aanspreekt, o.a. vanwege de samenwerking tus-
sen de USA en de EEG, die erin ligt opgesloten en die wij om 
meer dan een reden toejuichen. 

Welke mening heeft de Regering over dit voorstel en welke rol 
heeft het gespeeld op de topconferentie in Kopenhagen? 

In hetzelfde verband van de noodzakelijke internationale sa-
menwerking bij de oplossing van het energievraagstuk denk ik 
ook nog aan een andere goede suggestie. In de rede van de heer 
Wagner, die ik zoeven citeerde, wordt door hem ook het idee ge-
lanceerd te komen tot een internationale studiegroep. Een stu-
diegroep, bestaande uit technische - niet politiek beladen - des-
kundigen, afkomstig uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden. 

De heer Wagner ziet als studieobject een veelomvattend ter-
rein, nl. - ik citeer -: 

,,de economische belangen zowel van de export- als de 
importlanden op middellange en lange termijn, de gevolgen 
voor hun betalingsbalansen, de toereikendheid van bestaan-
de internationale monetaire overeenkomsten, de bescher-
ming tegen waardevermindering van uit olie verkregen in-
komsten, waarvoor een exportland geen direct emplooi 
heeft, het veiligstellen van de olievoorziening, een redelijke 
voorspelbaarheid van de kosten en nog vele andere aspec-
ten." 

Naar zijn mening zouden in een zodanige studiegroep de per-
sonen moeten worden benoemd door de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties. Ook over dit idee, dat mij bepaald zeer 
aanspreekt, zou ik de mening van de Regering willen vernemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens kom ik tot een tweede 

Zitting 1973-1974 

hoofdpunt in mijn betoog, nl. de nota over de beperking van 
olie-aanvoer en de gevolgen daarvan. 

Terecht geeft de Regering aan, dat er een grote mate van onze-
kerheid is, die het bijzonder moeilijk maakt de gevolgen van de 
energiecrisis te ramen. Er is bij voorbeeld een grote mate van on-
zekerheid met betrekking tot de houding van de olieproduceren-
de landen inzake de olie-aanvoer. Wel is zeker, dat de olieprijs 
blijvend hoger zal zijn dan wij lange tijd gewend waren. Dat is 
van grote betekenis voor de economische ontwikkeling, indien 
wij deskundigen horen zeggen, dat olie en aardgas tot het midden 
van de tachtiger jaren ongeveer 70 pet. van de wereldenergie 
moeten blijven leveren. Onze afhankelijkheid van olie en aard-
gas is dus groot en bepaald niet zonder risico's, zoals nu wel dui-
delijk is gebleken. Een daarop afgesteld energiebeleid is dus 
noodzakelijk. Reeds vóór de oliecrisis zich openbaarde, ver-
scheen er een rapport, uitgegeven door de Stichting Maatschap-
pij en Onderneming, getiteld „Werk voor de toekomst". Hierin 
werden onder andere beleidssuggesties gedaan met betrekking 
tot het energievraagstuk. Het rapport noemt er een drietal, dat 
kort samengevat neerkomt op: 

1 gerichte maatregelen ter afremming van de groei van het 
energieverbruik; 

2 krachtige stimulering van het onderzoek naar nieuwe, veili-
ge alternatieven voor zowel fossiele brandstoffen als kernsplit-
sing; 

3 aanvaarding - bij gebrek aan beter - van kernenergie als tij-
delijke noodoplossing ter aanvulling en vervanging van fossiele 
brandstoffen. 

Om des tijds wille ga ik verder voorbij aan die suggesties in het 
algemeen. Ik zou mij willen beperken tot het punt „gerichte 
maatregelen ter afremming van de groei van het energiever-
bruik". Daarmee kom ik dan weer terecht bij de nota van de Re-
gering, waarover ik een aantal vragen zou willen stellen. 

Er zijn nogal wat onduidelijkheden in de nota, ook met betrek-
king tot de cijfers. De nota dient om ons duidelijk te maken, dat 
de situatie zó ernstig is, dat de ingediende machtigingswet met 
z'n vérgaande bevoegdheden alleszins verantwoord is. Ook om-
dat die duidelijkheid lang niet in alle opzichten aanwezig is - al-
thans niet bij ons -, zou ik een aantal vragen willen stellen. 

1 De nota meldt ons, dat eind november de aanvoer 30 pet. 
beneden het normale peil lag. Wat wordt hieronder verstaan? Op 
welke maand heeft dat normale peil betrekking? 

2 Is het juist, dat er een bijzonder grote aanvoer in september 
en oktober is geweest? Indien het cijfer van 30 pet. op die aan-
voer zou slaan, dan krijgt het nog weer een aparte betekenis. De 
intering op voorraden zal slechts geleidelijk mogen plaatsvinden. 
Wanneer voorziet de Regering, dat die intering een kritische 
grens bereikt heeft? En kan de Regering enige aanduiding van de 
maatregelen, die dan zullen moeten worden genomen, geven? 

3 Voor het eerste kwartaal van 1974 is een korting op binnen-
landse afleveringen geraamd van 30 a 35 pet. Ook voor het twee-
de kwartaal denkt de Regering aan dit cijfer. Is het verwachte cij-
fer voor het tweede kwartaal gebaseerd op wat we verwacht had-
den te gebruiken zonder energiecrisis? 

4 De Regering bepleit een krachtig en gericht energiebeleid 
met name ook met het oog op de werkgelegenheid. De verdeling 
van aardolie- en aardolieprodukten over de verschillende aan-
wendingsmogelijkheden - ik denk hierbij aan industrie en ver-
voer - is daarbij van essentieel belang. Hoe denkt de Regering dit 
te gaan doen? Naar mijn mening ligt hier bepaald een taak voor 
de overheid. Het gaat hier om het toekennen van prioriteiten op 
basis van het algemeen belang. En dat is per definitie een taak 
voor de overheid. Met belangstelling zie ik het antwoord van de 
Regering tegemoet. 

Een ander belangrijk punt hierbij is, hoe de vooruitzichten zijn 
voor - wat ik maar noemen zal - de 15 liter benzine per per-
sonenauto. 

Indien men ervan uit moet gaan, dat er voor 1974 een totale be-
perking van de beschikbaarheid van aardolie zal zijn van 25 pet. 
en men er tevens van uit moet gaan, dat bij de aanwendingdaar-
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van de werkgelegenheidsaspecten vóór alles gaan, dan zou het 
wel eens kunnen zijn, dat er aan die 15 liter per personenauto vrij 
gauw een eind zal komen. Dat zou vele mensen toch weer een 
ander beeld geven van de ernst van de situatie waarin wij ons be-
vinden. Ook daarover zal ik graag de mening van de Regering 
vernemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het opvangen van de gevolgen van 
het olietekort wordt uiteraard gesproken over onze aardgasposi-
tie. 

Ik wil op dat punt twee punten aanstippen, in de eerste plaats 
de aardgasexport en in de tweede plaats de aardgasprijs. 

Met betrekking tot de aardgasexport spreekt de Regering van 
een heroriëntering en een plafonnering. Terecht wijst de Rege-
ring op de contractuele verplichtingen ten opzichte van EEG-
partners. Dat lijkt mij op zich juist, zeker indien wij in EEG-ver-
band een beroep doen op het betrachten van solidariteit. Dat er 
een moment kan komen, dat onze aardgasexport een rol gaat 
spelen in onderhandelingen, acht ik bepaald niet uitgesloten. Wèl 
meen ik, dat het alleen maar verstandig is met dit wapen niet en 
zeker niet in het openbaar voortijdig te rammelen. 

De Regering stelt, te willen streven naar een prijspariteit met 
de olie. Zoals wij allen weten, zijn de olieprijzen met name in de 
afgelopen maanden aanzienlijk gestegen. Als dat zo doorgaat, 
zal dat dus aanzienlijke consequenties hebben voor de ontwikke-
ling van de aardgasprijs, en daarmee voor de kosten van levens-
onderhoud. Denkt de Regering onder alle omstandigheden die 
prijspariteit te kunnen en te willen nastreven? Trouwens, wat 
verstaat zij precies onder die pariteit? 

Mijnheer de Voorzitter! De regering wil de ombouw van instal-
laties van aardolie op aardgas bevorderen. Nu komt het voor, dat 
er oliehandelaren zijn, die voornamelijk aan tuinders leveren. 
Dat zal dus in die categorie oliehandelaren werkgelegenheidspro-
blemen geven. Zal de stimulering van de werkgelegenheid mede 
op die categorie zijn gericht? 

Een volgend punt betreft het doorwerken van de algemene af-
leveringsbeperking van de industrie aan de handel. Om meer dan 
één reden is het van betekenis, dat de normale distributiekanalen 
in stand zullen worden gehouden. 

Men kan echter de klacht vernemen, dat er onderscheid ge-
maakt wordt, zowel in afgeleverde hoeveelheid als in prijs, tus-
sen de afhankelijke handel en de onafhankelijke handel, de ge-
bonden handel en de niet gebonden handel. Dit werkt bijzonder 
fnuikend voor de onafhankelijke handel, die toch ook een nor-
maal distributiekanaal is, dat, naar ik meen ook in de opvatting 
van de Regering open gehouden moet worden. 

Wat denkt de Regering hieraan te gaan doen? In het kader van 
de EEG heeft men het systeem van exportvergunningen. Is het 
de Regering bekend, dat er met name in Italië nogal getraineerd 
wordt met het afgeven van die vergunningen? Wat kan de Rege-
ring doen om dit verder te voorkomen? 

Mijnheer de Voorzitter! In de bijdrage bij de beleidsnota be-
treffende de regeling van de distributie van benzine worden eni-
ge speciale categorieën genoemd, die een additionele toewijzing 
kunnen krijgen. Dat zijn onder anderen huisartsen en veeartsen. 
Het argument is uiteraard, dat de medische zorg geen enkele be-
perking mag ondergaan. Dat is volstrekt begrijpelijk. Geldt het-
zelfde echter ook niet voor alle werkers in de ambulante gezond-
heidszorg, zoals wijkverpleegsters, fysiotherapeuten, verpleeg-
sters van de sociaalpsychiatrische diensten, e.d.? 

Zijn de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat en van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne bereid, deze speciale catego-
rie van huisartsen en veeartsen uit te breiden tot een categorie 
gezondheidszorg? 

Mijnheer de Voorzitter! Bij dit onderdeel moet mij nog een op-
merking van het hart. 

Bij de bespreking van het zondagsrijverbod hebben wij ervoor 
gepleit, aan ambtsdragers van kerkgenootschappen dezelfde fa-
ciliteiten te geven als aan artsen. Wij zien niet in, dat de geestelij-
ke zorg van minder betekenis zou zijn dan de medische zorg. Wij 
zouden graag zien dat deze groep, die nauwkeurig bekend is en 
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die betrekkelijk klein is, ook als speciale categorie zou worden 
aangemerkt en voor additionele toewijzing in aanmerking werd 
gebracht. 

Minister Westerterp: Dat gebeurt toch? 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Dit is mij niet bekend. Indien 
dit het geval is, hoor ik dit graag als de Minister morgen ant-
woord geeft. 

Onder de maatregelen in verband met de energiepolitiek wordt 
onder punt III in de beleidsnota onder andere genoemd de om-
schakeling op aardgas bij woningen, tuinders, industrie en ove-
rige grootverbruikers. Ten aanzien van woningen merk ik op dat 
er vele mensen zijn die best van olie op gas zullen willen over-
schakelen, maar die daarvoor eenvoudigweg de middelen mis-
sen. Er is volgens de beleidsnota ca. 800 min. gemoeid met de 
aansluiting op het aardgasnet van woningen. Dit bedrag zal ech-
ter niet veel helpen, als er geen apparatuur voor gasverwarming 
in de betrokken woningen aanwezig is. Heel wat bejaarden sto-
ken bijvoorbeeld een oliehaard, maar kunnen de vervanging door 
een gashaard niet bekostigen. Dit geldt trouwens ook voor cen-
trale verwarmingen in andere gebouwen die van oliestook ge-
bruik moeten maken. Ik zou de bewindslieden daarom willen 
vragen een premieregeling voor de omschakeling van oliever-
warming op aardgasverwarming in woningen te overwegen. Ik 
hoor graag de mening van de bewindslieden over deze suggestie. 

Bij de praktische uitvoering van de benzinedistributie die op 7 
januari zal beginnen, komt nog een ander punt aan de orde. Er is 
vandaag al meer over gesproken. Ook ons is gebleken dat er gro-
te moeilijkheden dreigen voor het vervoer van bedrijven die een 
extra toewijzing nodig hebben. Het is de grote vraag, of men als 
het ware administratief op tijd gereed is om stagnatie te voorko-
men. De gedachte, neergelegd in de motie-Portheine, spreekt 
ons bepaald aan. Wij horen graag de mening van de Regering 
over de vraag, wat zij aan deze problematiek denkt te kunnen 
doen. 

Ik zou thans enkele opmerkingen over de tuinbouw willen ma-
ken. Zoals bekend, neemt de tuinbouw in ons land nog steeds 
een grote plaats in. Dat daaruit volgt, dat aan de tuinbouw hoge 
prioriteit in de brandstof voorziening moet worden gegeven, lijkt 
ons voor de hand te liggen. De mogelijkheden om tot omschake-
ling op aardgas over te gaan, zullen naar onze mening optimaal 
moeten worden benut. Dit lijkt ons voor de tuinders de enige 
weg. Wel is daarbij de prijs voor de ondernemers in kwestie 
belangrijk. In dit verband zouden wij willen vragen, of de Rege-
ring ook van mening is dat een voortdurende koppeling van aard-
gasprijzen aan de ontwikkeling van de olieprijzen onjuist is. 

Verder zouden wij in het verband van de tuinbouw willen vra-
gen, of het juist is dat een snelle omschakeling op aardgas belem-
merd wordt door het niet voorhanden zijn van voldoende meet-
en regelapparatuur. 

Ten slotte zou ik nog een aantal opmerkingen willen maken 
over de algemene economische situatie van ons land, en die af-
sluiten met enkele opmerkingen over de Machtigingswet 

Bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken, 
ruim een maand geleden in deze Kamer, konden wij constateren, 
dat de economische situatie van ons land een aantal structureel 
zwakke plekken vertoont: 

a. een hoog en hardnekkig inflatietempo; 
b. een relatief hoge werkloosheid met sterk structurele trek-

ken; 
c. een ongunstig investeringsklimaat. 

Daarbij komen thans: 
a. in het algemeen veel hogere grondstof f enprijzen; 
b. energieschaarste met de zekerheid, dat wij om meer dan 

één reden met veel hogere energieprijzen te maken zullen krij-
gen; 

c. een vermindering van olietoevoer, die de structuur van de 
economie zal aantasten in dit grondstoffen arme land; 
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d. de kerngegevens met betrekking tot de ontwikkeling van 
onze economie in 1974. 

Dit alles levert een somber beeld op voor een grondstoffenarm 
land, dat zo sterk afhankelijk is van de export. Dit alles leidt tot 
de noodzaak de handen ineen te slaan, want alleen dan is een ef-
fectieve krachtsinspanning mogelijk. Dat geldt zowel nationaal 
als internationaal. 

Nationaal kan men heel simpel de vraag stellen: Hoe maken 
wij de Nederlandse economie structureel zo sterk mogelijk? 
Vóór alles is daartoe vereist een hechte samenwerking tussen 
overheid en bedrijfsleven. Het lijkt mij toe, dat ook juist daarin 
de SER een zinvolle taak kan vervullen. Zo zou ik mij kunnen in-
denken, dat de Regering op korte termijn aan de SER advies 
vraagt over de gevolgen - ook in de beleidssfeer - van de grond-
stoffenschaarste en de prijsstijging van grondstoffen voor onze 
economie. Ik wil hierop bij de Regering aandringen en wacht met 
belangstelling haar antwoord af. 

Vervolgens dwingt de nationaal economische situatie ons tot 
het intomen van wensen en verlangens in de collectieve en in de 
private sfeer. Het kabinet dient duidelijk te maken, waar het 
zwaartepunt van onze nationale inspanning moet liggen. Met een 
teruglopende produktieontwikkeling is het duidelijk, dat de pro-
duktie in onze maatschappij meer dan ooit het sterkste accent 
moet hebben. Daarop moet het regeringsbeleid gericht zijn. 

Internationaal zullen wij moeten blijven streven naar verster-
king van de economische samenwerking, niet alleen met de ont-
wikkelde landen, maar ook met de ontwikkelingslanden. 

Ik kom thans tot de beleidsnota „beperking gevolgen olie-
schaarste". Bij de indiening van de rijksbegroting voor 1974 ging 
het kabinet uit van onder andere een matiging in de loon- en 
prijsontwikkeling en een gezonde betalingsbalansontwikkeling. 
Beide factoren - om mij daar maar toe te beperken - zijn ingrij-
pend gewijzigd. In plaats van met een loon- en prijsstijging van 
10 en 6 pet. moet thans worden gerekend met een loonsomstij-
ging van 12 pet. en een prijsstijging van 10 a 11 pet. 

In een artikel in ,,De Tijd" zegt prof. Schouten, dat de Rege-
ring de zaak te rooskleurig voorstelt. Hij verwacht hogere per-
centages. Ik neem aan, dat hij daar goede gronden voor heeft, 
ondanks het feit, dat hij niet uitvoerig hierover is. Daarom zou ik 
de Regering dan ook willen vragen nader te verduidelijken, wel-
ke hypothesen aan haar berekeningen ten grondslag liggen. 

Ook de ontwikkeling van de betalingsbalans is bijzonder 
slecht. Een nadelige wijziging in het saldo van voorraadvorming 
en lopende rekening in één jaar met 8 mld. is ronduit buitenspo-
rig. De Regering acht de verslechteringen voor 1974 echter aan-
vaardbaar. Ik zou hierover een aantal vragen willen stellen. 

De Regering verwacht, dat de stijging van grondstoffenprijzen 
zich in volgende jaren niet zal handhaven. Dat standpunt zag ik 
graag nader verduidelijkt. Is het niet zo, dat juist de huidige stij-
ging van de olieprijzen leert, dat bij de prijsvorming van grond-
stoffen tot nu toe onbekende factoren plotseling een beslissende 
rol kunnen gaan spelen?Aan het einde van de nota laat de Rege-
ring zich betrekkelijk gunstig uit over onze concurrentiepositie. 
Het is mij niet duidelijk, waarop dat stoelt. In de kerngegevens 
vind ik daarvoor dan ook weinig grond. Op dit punt vraag ik dan 
ook graag een nadere verduidelijking. In de derde plaats zag ik 
ook graag een afzonderlijke vermelding van voorraadvorming en 
saldo lopende rekening. 

Voor 1974 acht de Regering de aanzienlijke verslechtering van 
de betalingsbalans aanvaardbaar. Het is nu te vroeg om te vragen 
hoe de Regering deze ontwikkeling voor 1975 ziet. Ik kan mij niet 
voorstellen, dat wij dan plotseling weer aan de goede kant zou-
den zitten. De klap, die wij thans gekregen hebben, zal nog een 
tijd lang voelbaar blijven. Niemand is er bij gebaat, dat te onder-
schatten. Hoe eerder het kabinet ons volk op de hoogte stelt van 
verantwoorde nieuwe gegevens met betrekking tot de ernst van 
de situatie, des te beter is het. 

Aansluitend hierop zou ik iets willen zeggen over het begro-
tingsbeleid. Indien in een situatie offers van ons volk gevraagd 
worden, zoals thans gebeurt, is het logisch en noodzakelijk, dat 
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ook de centrale overheid in haar eigen huishouding komt tot een 
beperking van haar uitgaven. Voor de omvang van die beperking 
heeft de regering 750 min. gekozen. Graag zal ik vernemen welke 
motieven tot die omvang hebben geleid. Kan de Regering duide-
lijk maken, dat het redelijk is de omvang tot dat bedrag te beper-
ken? 

Bovendien vraag ik mij ook af, of het verstandig is de omvang 
tot dat bedrag van 750 min. te beperken en wel juist met het oog op 
de toekomstige ontwikkelingen. Nu mag het waar zijn, dat daar-
van nog niet veel met zekerheid kan worden gezegd, aan de an-
dere kant zijn er factoren, die nu toch reeds in beschouwing 
moeten worden genomen. Ik denk hierbij aan het structurele be-
grotingstekort en de budgettaire problematiek in verband met de 
stijging van de arbeidsinkomensquote. 

a. De stijging van de arbeidsinkomensquote. In de miljoenen-
nota 1974 is uiteengezet, dat de budgettaire problematiek bij 
voortgaande inkomensverschuiving verzwaard zal worden. Ik 
dacht, dat dit bij de thans verwachte ontwikkeling helemaal het 
geval zal zijn. Dat zal zijn consequenties ook voor het uitgaven-
beleid van de overheid moeten hebben. 

b. Structureel begrotingstekort. In de miljoenennota 1974 
wordt aan een vergroting daarvan en een verder groeien de voor-
waarde gesteld van een krachtig en duurzaam anti-inflatiebeleid, 
terwijl daarin ook uitgegaan kon worden van een andere beta-
lingsbalansontwikkeling, dan wij nu beleven. Aan beide voor-
waarden is niet langer voldaan en dat zal zijn consequenties voor 
het uitgavenbeleid moeten hebben. 

In de miljoenennota 1974 wordt duidelijk gemaakt, dat de be-
leidsherzieningen, die dit kabinet nastreeft, juist financieel mo-
gelijk gemaakt worden door de vergroting van het structurele be-
grotingstekort. Die mogelijkheden lijken mij - zacht uitgedrukt-
aanzienlijk gedaald. 

Zowel de voorwaarden, die aan de ontwikkeling van het struc-
tureel begrotingstekort ten grondslag liggen als de ontwikkeling 
van de arbeidsinkomensquote doen mij in sterke mate betwijfe-
len of de omvang van de beperking, nl. de 750 min., verstandig is. 
En of hier met betrekking tot de toekomstige mogelijkheden van 
ontwikkeling van overheidsuitgaven en dus van beleidsherzie-
ning, zoals oorspronkelijk gedacht, een juist beeld wordt gege-
ven, is eveneens de vraag. Met belangstelling zie ik het antwoord 
op dit probleem tegemoet. 

Een volgend punt in dit verband: de meerjarenramingen. Op 
welke termijn kunnen deze verwacht worden? 

Gezien het feit, dat de vooronderstellingen, waarop de begro-
ting 1974 berust fundamenteel gewijzigd zijn, neem ik aan, dat de 
voorjaarsnota ook een wat ander karakter dan gebruikelijk zal 
hebben en ons met name meer inzicht zal geven in de toekomsti-
ge mogelijkheden dan thans wordt gegeven. Wanneer dat inzicht 
eerder kon worden gegeven, dan zouden wij dat des te meer op 
prijs stellen. 

Na deze opmerkingen over de algemene economische situatie 
kom ik dan eindelijk bij de Machtigingswet terecht. De situatie, 
waarin ons land verkeert wordt zodanig ernstig geacht door dit 
kabinet, dat het zeer vérgaande bevoegdheden vraagt. In zo'n si-
tuatie kan men naar onze mening spreken van het vereiste van 
een nationaal beleid. Een beleid, waarin met achteruitzetting van 
eigen partijpolitieke opvattingen een typisch nationale krachtsin-
spanning van ons volk wordt gevraagd. Een zodanig beleid, 
waarin partijprogramma's naar de achtergrond moeten verdwij-
nen, maakt het gewenst, dat de programformule van dit kabinet 
wordt gewijzigd en de basis van het kabinet zo breed mogelijk 
wordt gemaakt. Naar onze mening is dat thans niet het geval. 

Uit de memorie van antwoord hebben wij echter begrepen, dat 
het kabinet onze opvattingen niet deelt. Het heeft dus weinig of 
geen zin daarover nu verder te spreken. Ik had er echter wel be-
hoefte aan, dit als onze opvatting naar voren te brengen. Met be-
trekking tot de Machtigingswet is van verschillende zijden de 
vraag gesteld of de overheid die vérgaande bevoegdheden eigen-
lijk wel nodig heeft. Geven de bestaande wetten niet voldoende 
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mogelijkheden om in de inkomensvorming in te grijpen, zo 
vraagt men zich af. 

Wij zijn van mening, dat het noodzakelijk is, dat ook bij deze 
mondelinge behandeling door de Regering op dit punt uitvoerig 
wordt ingegaan. Met meer dan gewone belangstelling wachten 
we die uiteenzetting af. 

Ik kom dan vervolgens tot de inhoud van het wetsontwerp. De 
Regering vraagt zeer vérgaande bevoegdheden, doch vergeet in 
de haast de parlementaire controle op deze machtsconcentratie 
op een verantwoorde wijze te regelen. Dat is naar onze mening 
een fout, die niet gemaakt had mogen worden. Wij zijn voor 
spreiding van macht - en daarin staan wij bepaald niet alleen -, 
maar indien in een bepaalde situatie machtsconcentratie moet 
plaatsvinden, is het regelen van de controle daarop een gebie-
dende eis. 

Gelukkig is de Regering op deze fout teruggekomen, zodat de 
parlementaire controle nu meer verantwoord is geregeld. 

De wet geeft vérgaande bevoegdheden aan de centrale over-
heid. Dat mag naar onze mening slechts voor een beperkte tijds-
duur gelden. De wet zal in de opvatting van de Regering één jaar 
van kracht zijn. Ook dat punt - de noodzaak van één vol jaar -
zagen we graag nader toegelicht. 

Wat de ontwikkeling van het looninkomen betreft wordt voor 
enkele maanden een rustpauze ingesteld, waarin geen onderhan-
delingen over materiële verbeteringen zullen plaatsvinden. Wel 
is het mogelijk, dat er onderhandelingen zullen plaatsvinden over 
voorzieningen in het immateriële vlak. Het is mogelijk, dat daar-
bij arbeidsconflicten ontstaan, die uiteraard een nadelige invloed 
op de ontwikkeling van de produktie zullen hebben. Gezien de 
ramingen m.b.t. de produktie hebben we daaraan allerminst be-
hoefte. Waarom heeft de Regering de mogelijkheid tot het ont-
staan van die arbeidsconflicten niet uitgesloten? 

Ik zou hierover graag de motieven van de Regering vernemen. 
Een volgend punt: de regel, dat de sterkste schouders de 

zwaarste lasten moeten dragen. Daar zal geen zinnig mens tegen 
zijn. Maar zoals meestal met dit soort regels: de moeilijkheden 
beginnen, zodra de regel wordt toegepast. Dan rijst de vraag: wie 
heeft de sterkste schouders en wat zijn de zwaarste lasten? In 
het stuk, dat we ontvingen van de Raad van Ned. Werkgevers-
verbonden wordt daarop ook gewezen. Het produktievermogen 
van onze economie staat onder zware druk; wil men die druk 
verlichten, dan moet men de rentabiliteit zo min mogelijk aantas-
ten. De Raad rekent uit dat, in verband met het stijgen van de ar-
beidinkomensquote tot 84l/2 pet. er een daling van winst met 
tenminste 25 pet. zal optreden. Ik dacht dat, indien deze cijfers 
juist zijn dit een ontwikkeling is, die ons zeer bezorgd moet 
stemmen. Die ontwikkeling zal het investeringsklimaat bepaald 
verder ongunstig beïnvloeden en dat is iets wat zoveel mogelijk 
vermeden moet worden. Ik zal dan ook graag van de Regering 
vernemen, wat haar visie is op deze problemen. 

Een volgend punt: de wet zal een uitwerking hebben op alle in-
komenscategorieën. Nu is wel - en heel begrijpelijkerwijs - de 
vrees geuit, dat de Regering van de Machtigingswet misbruik zou 
maken in het kader van de inkomensnivellering. 

De memorie van antwoord stelt, dat de Regering niet beoogt 
de gevraagde tijdelijke machtiging te gebruiken om rechtstreeks 
inkomenspolitieke doeleinden na te streven. Ik zou hier een na-
dere verduidelijking van het woord „rechtstreeks" willen heb-
ben. De Machtigingswet vindt zijn oorzaak in de oliecrisis, of-
schoon de considerans eveneens omvat de omstandigheid, dat 
we in een tomeloze inflatie zijn terechtgekomen. Ik wijs hierop, 
omdat elders in de stukken te lezen staat, dat elke afzonderlijke 
maatregel niet het gevolg hoeft te zijn van de verstoring van onze 
nationale economie. Wanneer we dit dan weer lezen neemt onze 
twijfel aan de bedoelingen van de Machtigingswet weer toe. 

Vandaar, dat wij bij onze standpuntbepaling met betrekking 
tot dit wetsontwerp zekerheid willen hebben over de bedoelin-
gen, die dit kabinet met deze wet heeft. Daarop verwachten wij 
een duidelijk antwoord. 
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Komend tot het prijsbeleid zou ik het volgende willen opmer-
ken. 

Wat de doorberekening der loonkosten betreft, geldt thans de 
regel, dat die voor Vb mogen worden doorberekend. De Regering 
wil nu echter sectorsgewijs de zaak gaan aanpakken. In dit ver-
band zou ik ervoor willen pleiten, dat zij daarbij begint bij die be-
drijfstakken, die de laagste arbeidsproduktiviteit hebben. De af-
wijking van de Vb-doorberekeningsregel heeft men daar het hard-
ste nodig. Kan de Regering toezeggen, dat zij bij de toepassing 
van het prijsbeleid aan die bedrijfstakken de hoogste prioriteit 
zal geven? 

In het stuk van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbon-
den wordt er terecht voor gepleit, dat het feitelijke prijsbeleid 
niet mag leiden tot een aantasting van de continuïteit van de on-
derneming, ook met het oog op de werkgelegenheid. In dit ver-
band wordt gewezen op de noodzaak de onderbezettingskosten 
door te berekenen. Ook dit zou ik in de aandachtvan de Regering 
willen aanbevelen. 

Wat het loonbeleid aangaat zouden ook wij graag een verdui 
delijking krijgen met betrekking tot de f 15 en de f 30 problema-
tiek. Is er door de Regering een uitspraak gedaan, die met name 
de vakbeweging de zekerheid heeft gegeven, dat er per 1 januari 
a.s. f 30 verhoging zou worden gegeven? Verder zou ik willen 
vragen, dat de Regering ons meer zekerheid geeft, dat de mini-
mumloontrekkers inderdaad een gelijkblijvende reële positie ge-
waarborgd krijgen. 

Over de positie van de kleine zelfstandigen wordt met name in 
het stuk van de Centrale Organisaties voor het Midden- en Klein-
bedrijf, dat de Kamer ontving, nogal kritisch geschreven. Ik ci-
teer daaruit: 

,,De passage waarin ingegaan wordt op mogelijkheden 
van verruiming van de kinderbijslagen op basis van de KKZ 
ademen dezelfde negatieve geest, die op het stuk van de 
kinderbijslag regelmatig te proeven is." 

Naast de vele aandacht die hiervoor reeds is gevraagd, beveel 
ook ik dit vraagstuk nog eens met klem in de belangstelling van 
de bewindslieden aan. 

Wij zijn het verder eens met hen die hebben gezegd dat de Wet 
selectieve investeringsregeling, vooropgesteld dat de Eerste Ka-
mer het wetsontwerp aanneemt, niet dient te werken gedurende 
de werkingsduur van de Machtigingswet. 

De heer Jansen (P.P.R.): Doelt de heer Van der Mei op de ge-
hele selectieve investeringsregeling of alleen op het heffings-
deel? 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Ik meen dat het heffingsdeel 
min of meer uitgezonderd is. Het blijkt uit de tekst van de Mach-
tigingswet. Ik doel echter op de gehele investeringsregeling. 
Naar aanleiding van de Machtigingswet wil ik ook spreken over 
het vraagstuk van de privacy. 

De voorgestelde bepalingen van de artikelen 24 en 25 ten aan-
zien van het verkrijgen van inlichtingen en het geven van inzage 
in alle bescheiden waarvan raadpleging redelijkerwijs voor de 
vervulling van de taak van de aangewezen ambtenaren nodig is, 
vervullen mijn fractie met zorg. Wordt op deze wijze de privacy 
van de burger niet onevenredig aangetast? Deze Machtigingswet 
omvat zoveel onderwerpen, dat bijzonder veel bescheiden onder 
deze bevoegdheid zullen vallen. 

Bovendien zijn wij verontrust door het antwoord van het kabi-
net in de memorie van antwoord op de door de K.V.P.-fractie 
gestelde vraag in hoeverre de krachtens deze artikelen verzameN 
de gegevens gebruikt zullen worden voor andere doeleinden bui-
ten deze wet liggende. Ik citeer: 

„Evenbedoelde bepalingen verhinderen de centrale over-
heid echter niet, bij de vervulling van een van haar taken op 
globale wijze gebruik te maken van statistische gegevens, 
die zij verkrijgt bij de vervulling van een andere taak." 
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Van der Mei e.a. 

Wij vinden dit toch wel een gevaarlijke zaak, te meer waar ik 
het moeilijk vind hier een onderscheid te maken tussen ,,glo-
baal"en „specifiek". 

Alvorens akkoord te gaan met dit wetsontwerp zullen wij van 
de Regering graag de verzekering ontvangen, dat bij de toepas-
sing van de artikelen 24 en 25 alle bewindslieden met de grootst 
mogelijke zorg dit aspect van de privacy van de burger zullen be-
handelen. 

Het antwoord van de Regering over het brengen van de pach-
ten onder de werkingssfeer van de Machtigingswet vinden wij ui-
terst merkwaardig. De memorie van toelichting vermeldt dat de 
Machtigingswet materieel met betrekking tot de pachtprijs niets 
kan regelen wat nog niet geregeld is. Daarom lijkt ons alles wat 
men nu voorneemt volmaakt overbodig. 

In de tweede nota van wijzigingen wordt tegemoetgekomen 
aan het verlangen het parlement in de gelegenheid te stellen de te 
nemen maatregelen te beoordelen. Daarbij stel ik nog twee vra-
gen: 

In het tweede lid van artikel 23 wordt vastgelegd, dat de zake-
lijke inhoud van een voorgenomen besluit of maatregel schrifte-
lijk wordt medegedeeld aan de Tweede Kamer. Waarom is hier 
niet de Staten-Generaal genoemd, zodat ook de Eerste Kamer 
van een voorgenomen maatregel of besluit kan kennis nemen? 
Volgens het 4e lid wordt wel aan de gehele Staten-Generaal me-
dedeling gedaan van deze maatregelen of besluiten. Wat is de lo-
gica van dit onderscheid? 

Het is blijkbaar de bedoeling volgens het 2de lid van artikel 23 
en volgens de toelichting daarop, dat de Tweede Kamer besluit 
al of niet verdere inlichtingen te vragen. Dit kan betekenen, dat 
een meerderheid een minderheid belemmert nadere inlichtingen 
te vragen. Dit lijkt mij in onze parlementaire democratie onjuist. 
Bij verschillende andere wetten is de mogelijkheid tot discussie 
geboden, indien daartoe tenminste een gekwalificeerd aantal le-
den de wens te kennen geven. Ik zou deze figuur beter vinden 
dan de voorgestelde procedure. Ik hoor gaarne daarover de me-
ning van het kabinet. 

Aan het einde van mijn betoog gekomen zijnde wil ik stellen, 
dat mijn fractie met betrekking tot dit wetsontwerp en het beleid, 
dat zich rondom dit wetsontwerp gaat afspelen, uiterst grote zor-
gen heeft. Of wij aan dit wetsontwerp uiteindelijk onze stem al 
dan niet zullen gaan onthouden, zal met name bepaald worden 
door het antwoord van de Regering alsmede door de uiteindelijke 
tekst van het wetsontwerp na amendering. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! Als laat-
ste spreker op deze avond zal ik praktisch niet op details ingaan. 
Ik zal mij beperken tot enkele hoofdlijnen die ik van belang acht. 

Ik spreek mijn waardering uit voor de ambtenaren en de ver-
antwoordelijke bewindslieden voor de zeer snelle beantwoording 
van vele detailvragen in de diverse schriftelijke stukken. Ik ga er 
nu in de meeste gevallen niet op in. 

De Regering ziet terecht dat ons economisch leven straks vlug 
door de bocht gaat. Wat moet een Regering onder zulke omstan-
digheden doen? Het Nederlandse volk is eigenlijk een beetje ver-
wend. Wat dat betreft mogen wij wel aan zelfkritiek doen. 

Vuil en eenvoudig werk uitvoeren, ook als dit in de nationale 
gemeenschap nu eenmaal moet worden gedaan, is er voor de Ne-
derlanders niet meer bij. Ik denk ook aan de zeer dure vakanties, 
die worden doorgebracht in het buitenland, of aan sommige stu-
denten aan universiteiten, die nog steeds aan alles denken behal-
ve aan studeren. 

Onder die omstandigheden is het dubbel moeilijk een harde 
economische stoot van grondstoffenschaarste en -duurte op te 
vangen. De vraag is, wat moet worden gedaan als 13,5 min. Iand-
genoten gewend zijn te rekenen op elk half jaar meer welvaart en 
er zich plotseling schaarste voordoet, zodat de reële inkomens 
dalen. De kans bestaat dan, dat er landgenoten zijn, die het be-
staande kabinet, dat werd gevormd onder andere omstandighe-
den, met een progressief program, dat sprak over welvaartsver-
deling in Nederland, willen vervangen door een ander. 

Zitting 1973-1974 

Verbrugh 

Ik moet toegeven, dat ik tot die landgenoten behoor. Onze 
fractie gelooft, dat een nationaal kabinet past in de situatie, die 
nu is ontstaan. Dit geldt zowel uit een oogpunt van nationale po-
litiek als uit een oogpunt van christelijke politiek. 

Mijn fractie betreurt het, dat niemand er een vin naar heeft uit-
gestoken om een nationaal kabinet te vormen. Dit hoeft namelijk 
niet bij voorbaat onrealistisch te zijn. In de kabinetten Drees-
Van Schaik en Drees heeft de V.V.D.-Minister Stikker samen 
met socialisten gezeten. In 1963 probeerde dr. De Kort zelfs een 
kabinet met steun van alle vijf toenmalige grote fracties te vor-
men, ook zonder dat er een buitengewone toestand heerste als 
nu. Omdat er toen geen buitengewone toestand was, leek mij die 
poging destijds onjuist. Ze is ook niet gelukt. Vandaag betreur ik 
het, dat het kabinet geen poging heeft gedaan om zich in een nati-
onaal kabinet te transformeren, terwijl ik het eveneens betreur, 
dat van de kant van de grootste partij die niet tot de regeringspar-
tijen behoort in het publiek geen vinger is uitgestoken om tot een 
nationaal kabinet te komen. 

Het is mijns inziens jammer, dat ons staatsrecht tegenwoordig 
zo is, dat als vandaag de transformatie van een kabinet in een an-
der kabinet met meer nationale samenstelling niet goedschiks 
lukt, namelijk vrijwillig, het kwaadschiks, namelijk door opzeg-
gen van het vertrouwen door het parlement, helemaal niet zal 
lukken. Immers een paar jaar na de crisis, die aan het kabinet-
Marijnen een eind maakte, hebben we een mijns inziens ongeluk-
kige nieuwe regel ingevoerd, die zegt, dat een tussentijdse kabi-
netscrisis alleen mag worden opgelost door middel van kamer-
ontbindingen nieuwe verkiezingen. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Misschien 
mag ik op dit nogal belangrijke punt ingaan. Er zijn ongetwijfeld 
partijen, die zo denken. Ik meen, dat de linkse drie dit doen. Als 
u de programma's van de confessionele partijen zou lezen, dan 
zult u naar mijn mening constateren, dat zij hun les hebben ge-
leerd en dat zij in hun laatste program van eind 1972 die beruchte 
zin niet meer hebben opgenomen. Zij hebben die zin maar één 
keer opgenomen en dat was voor hen genoeg. Ik laat daar, wat er 
in feite zou gebeuren bij een votum van wantrouwen, maar de 
stelling, dat er nu een nieuwe regel van staatsrecht is ingevoerd, 
wil ik bestrijden. Ik meen, dat slechts een minderheid in deze 
Kamer en in het land een dergelijke regel in de verkiezingspro-
gramma's heeft opgenomen. Ik weet niet hoe het is met de 
V.V.D. Ik dacht, dat ook de V.V.D. op dit moment die regel niet 
kent en dat die alleen is voorbehouden aan de groep van de link-
se drie. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, 
dat de geachte afgevaardigde de heer Drees gelijk heeft. Ik 
dacht, dat ook in een van de rapporten van de commissie-Cals 
/Donner die regel is opgenomen, niet zozeer met mijn instem-
ming, maar ik ben de commissie-Cals/Donner niet. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Het is toch 
een misverstand om rapporten te beschouwen als regels of als 
wetten. Het rapport van de commissie-Biesheuvel „Openheid en 
openbaarheid" werd verleden jaar zomer ook niet nageleefd. Zo 
kunnen we doorgaan. Er zijn een heleboel rapporten, overabor-
tus, over drugs enz. Ik weet niet, waar dit kabinet rapporten en 
moties deponeert, maar daar hebben ze ook allerlei opberg- en 
wegwerpplaatsen voor. Men kan rapporten toch niet beschou-
wen als een soort van geldend recht! 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, 
dat de geachte afgevaardigde de heer Drees een grote campagne 
kan openen, waarin hij hier weer voorgaat pleiten. Ik zal op klei-
ne bescheiden schaal, mij eigen, dat steunen, want ik meen, dat 
deze hele zaak is ontstaan, doordat men te weinig heeft gelet op 
de betekenis, die ook de Koning bij de kabinetsformatie heeft. 
Dat is wel een achtergrond hierbij. 
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Verbrugh 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Daar zal de heer Drees het 
ongetwijfeld mee eens zijn. 

De heer Verbrugh (G.P. V.): Als de heer Drees de situatie goed 
weergaf, dan zal het anders liggen. Ik geloof, dat als het tegenge-
stelde het geval is, de zaak muurvast zit, omdat wij het volgende 
jaar staten- en gemeenteraadsverkiezingen hebben en er niet nog 
eens kamerverkiezingen bij kunnen. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Gemakkelijk! 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Het lijkt mij vrij moeilijk te ver-
wezenlijken. 

De Kamer heeft in elk geval niet gehandeld en wij staan voor 
het feit, dat dit kabinet de moeilijkheden van de nu ingetreden 
buitengewone toestand moet opknappen. Ik wil in dit verband 
een vraag aan het kabinet stellen. Het buitengewone van de toe-
stand bestaat hierin, dat de lijn van de stijging van de welvaart, 
die al 20 jaar naar boven loopt, thans ineens ombuigt tot iets, wat 
op zijn best horizontaal loopt, maar in de eerste tijd ook wel naar 
beneden kan lopen. Dan is het ook mogelijk, dat een deel van de 
mensen ontzettend wrevelig wordt, teleurgesteld en ieder ander, 
inclusief het kabinet, als zondebok wil aanwijzen. Dan kunnen er 
Engelse toestanden van arbeidsonrust ontstaan, met als gevolg 
een verdere ontwrichting van de economie, met acties en onlus-
ten, die het leven ernstig verstoren. Het kabinet zou mijns in-
ziens moeten beginnen met te overwegen of het wenselijk is, de 
toestand van verhoogde waakzaamheid in te stellen. Er zijn 
mijns inziens argumenten van uiteenlopend gewicht, die hier-
voor pleiten. In de eerste plaats is het beter die toestand preven-
tief in te stellen, als er alleen nog maar ernstige vrees voor onlus-
ten zou zijn dan wanneer er reeds onlusten zouden zijn ontstaan. 
Dan zou uiteraard niet de Minister van Sociale Zaken dè persoon 
zijn, die alle aandacht krijgt, maar de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Dan is er echter nog geen sprake van - en dit is belangrij-
ker - dat het parlement, de Stichting van de Arbeid of de SER in 
een van zijn bevoegdheden beknot wordt. Alles kan gewoon 
doorgaan. Ik geef toe, dat wij met deze uit 1952 daterende Wet 
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag nog geen enkele 
ervaring hebben. Mijn vraag is: Heeft het kabinet toepassing van 
deze wet overwogen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans tot de Machtigingswet. 
Ik wil voor de beoordeling ervan uitgaan, dat de regelmaat in het 
land verzekerd is, dat wij derhalve in een maatschappij leven, 
waarin wij niet zeggen: Ach, hadden wij maar op tijd de Wet bui-
tengewone bevoegdheden burgerlijk gezag toegepast. Ons uit-
gangspunt is een samenleving, waarin de kern normaal mar-
cheert. In dat geval betreur ik het, dat het kabinet een wets-
ontwerp indient, dat de naam inkomensvorming bij zijn eerste 
aanduiding heeft. Door alleen al die naam te kiezen, en dat is 
vanmiddag duidelijk gebleken, maakt het kabinet, dat velen dit 
wetsontwerp direct associëren met de woorden van de Minister-
President bij zijn eerste verklaring op 28 mei in deze Kamer, na-
melijk: ,,Er zal bewust worden gestreefd naar een herverdeling 
van inkomens en vermogens." Welnu, de voorgestelde Machti-
gingswet geeft de Regering bevoegdheden om de inkomens zeer 
bewust te herverdelen en wel met het argument, dat hierdoor de 
inflatie wordt tegengegaan, die als gevolg van de grondstoffen-
en oliecrisis dreigt. Nu heeft de Minister zeer duidelijk gezegd: 
Van de gevraagde machtiging zal geen gebruik worden gemaakt 
voor rechtstreekse inkomens-politieke doeleinden. De heer 
Peijnenburg heeft een amendement op de beweegreden inge-
diend, zodat het gaat om , .inkomensvorming voor een rechtvaar-
dige verdeling van lasten." 

Gisteravond hoorde ik de heer Van Thijn voor zijn vrienden 
publiek verklaren, dat nu de inkomensverschillen zullen worden 
verkleind en dat de kruimels gelijk zullen worden gedeeld onder 
alle Nederlanders. Is dat inkomenspolitiek of niet? Gisteravond 
zei de heer Terlouw, ook al publiek, dat het volkomen onjuist is. 
als een partij machtigingen vraagt om haar eigen politieke doel-

Zitting 1973-1974 

stellingen te verwezenlijken. Ik ben het geheel en al met de heer 
Terlouw eens, maar ik las dat ,.de Groene" schreef: Je zult maar 
regeren en de mogelijkheid tot een socialistische samenleving op 
een dienblaadje krijgen aangeboden! Nu kan men terecht zeg-
gen, dat ,,de Groene" de Regering niet is. Maar toen de vorige 
week de Minister van Sociale Zaken te zamen met de Minister 
van Economische Zaken voor de televisie werd gevraagd wat zij 
dachten van de opmerking van de heer Drees, dat het kabinet de 
energiecrisis gebruikte om hobby's erdoor te jagen, antwoordde 
de Minister van Sociale Zaken: Hobby's erdoor jagen? Neen, wij 
willen een politieke beleidskeuze maken. Allicht, wij zijn een po-
litiek kabinet. 

De Minister zal het zich herinneren. Dezelfde Minister zei bij 
een andere gelegenheid voor de televisie, dat het kabinet nu in al-
lerijl met een inkomenspolitiek moet gaan opereren, terwijl het 
eerst dacht hiermee stapvoets verder te moeten gaan. Als onder 
deze begeleiding de Minister-President een machtigingswet 
maakt, waarin onder andere regelen betreffende inkomensvor-
ming worden vastgesteld, moet je wel bedrogen willen worden 
als je gelooft dat het niets met elkaar te maken heeft. 

De uitdrukking die wij nu steeds meer horen is, dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Daardoor worden 
de inkomenspolitieke en inkomensnivellerende trend en het ka-
rakter van de machtigingswet niet geneutraliseerd. Natuurlijk 
heeft niemand er bezwaar tegen dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. 

De heer Van Aardenne heeft vandaag als eerste gezegd, dat dit 
het draagkrachtbeginsel van de belasting is. Er bestaat echter 
een groot verschil tussen het heffen van belasting naar draag-
kracht en een politiek van inkomensnivellering. Achter elk daar-
van zit een heel verschillende filosofie. 

Het ene is in de verte verwant met een christelijke barmhartig-
heidsgedachte. Men kan misschien ook zeggen: Met een daarvan 
afgeleid middeleeuws ridderideaal, waarbij de sterken de zwak-
ken beschermen, zodat zij hun eigen leven en hun universele roe-
ping voor God kunnen blijven volgen. Achter het andere zit een 
socialistische nivelleringsfilosofie, die op de werkelijkheid botst 
en daarom enorme weerstanden oproept. 

Nu staat in de nota naar aanleiding van het eindverslag, dat 
een structurele inkomenspolitiek echt iets anders is dan de last 
op de sterke schouders. Inderdaad kan een machtigingswet voor 
een jaar ook slechts een inkomenspolitiek voor een jaar opleve-
ren en dus nog geen structurele betekenis hebben. In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag staat echter ook, dat de Re-
gering structurele veranderingen voorziet op het punt van de 
grondstoffenvoorzieningen en daarbij maatregelen wil aanpas-
sen. Dan ontstaat toch een structurele inkomenspolitiek, want 
dan zullen de sterkste schouders er op structurele wijze telkens 
aan te pas komen. Die sterkste schouders worden „afgetopt" en 
afgezaagd, zodat iemand als hij die operatie overleeft er na een 
bepaalde tijd misschien uitziet als een rondwandelend heupbeen. 
Er gaat steeds meer af. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat in 
die nota wel wordt gezegd, dat de beperking van de olieaanvoer 
misschien permanent is, maar het kabinet ontkent, dat de stijging 
van de invoerprijzen zich ieder jaar zal herhalen. Het kabinet 
spreekt zelfs de hoop uit, dat de invoerprijzen over een jaar wat 
gaan dalen. In ieder geval verwacht het voor 1975-1976 niet op-
nieuw een stijging met 15 pet. De Machtigingswet, waarover de 
geachte afgevaardigde nu spreekt, heeft meer betrekking op de 
grondstof f enprijzen. Ik meen dat hij een onderscheid moet ma-
ken tussen de volume-kwestie, die misschien een permanente 
kwestie is en onze energiepolitiek en produktiehuishouding beïn-
vloedt, en de kwestie van de prijsstijging, waarvan het kabinet 
nergens heeft gesteld dat die zich van jaar tot jaar zal herhalen. 
Dat is toch een heel andere zaak. De Machtigingswet heeft wei-
nig te maken met de energiecrisis, al wordt dat vaak gesugge-
reerd. Die wet heeft alleen te maken met de prijssituatie op de 
wereldmarkt. 
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Verbrugh 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Het punt is, dat in verband met de 
huidige energiecrisis een aantal sterke maatregelen nodig zijn. 
Nu voorziet men - dat voorziet het kabinet ook - dat er een prijs-
stijging zal zijn. die misschien, na een periode van een jaar of na 
de afloop van de politieke moeilijkheden in het Midden-Oosten, 
zich in gematigde vorm zal voortzetten. In de nota's staat, dat er 
in de aanstaande periode een ontwikkeling is waartegen de Rege-
ring maatregelen moet riemen. Die betreffen onder andere de in-
komenspolitiek of de sterke schouders, hoe men het wil noemen. 
Na afloop van die periode zal hoogstwaarschijnlijk daarvan nog 
wat overblijven. Van de maatregelen moet dus ook wat overblij-
ven. Er wordt dus nog wat verder ,.afgetopt", met een pen mis-
schien ook wel met een b. 

Ik kom tot een ander onderwerp, namelijk de werkgelegen-
heid. Ik had graag gezien, dat de naam van de machtigingswet 
was begonnen met „bevordering van de werkgelegenheid" en 
nog iets anders. Dat andere, dat ik anders zou hebben willen noe-
men, komt dan in de tweede plaats. 

Ik meen dus, dat de voorgestelde wet in de eerste plaats had 
moeten gaan om de werkgelegenheid. Zoals in het voorlopig ver-
slag is vermeld, hebben wij daarbij onder meer gedacht aan de re-
latief betere betaling en de bevordering van een eerherstel van de 
ongeschoolde arbeid. De overheid kan hiermee in haar eigen 
diensten beginnen. Ik denk hierbij ook aan een project als de 
vaste oeververbinding over de Westerschelde, waarvan het be-
stek gereed is. 

Daarnaast zal moeten worden gezocht naar weinig kapitaalin-
tensieve vormen van werk- of studiegelegenheid, die ook in het 
voorlopig verslag zijn genoemd. De Regering schreef dat zij wil 
terugkomen op de structurele aspecten van de ontstane werk-
loosheid. Zal ons daarover nog een nota bereiken voor de zomer 
van volgend jaar? 

Ik wil nog enkele opmerkingen over de inflatie maken. Naast 
de zo goed mogelijke verzekering van werkgelegenheid voor ie-
dereen is de bestrijding van de geldinflatie zeer belangrijk. Wij 
geven echter de voorkeur aan globale middelen. Daarom hebben 
wij in het voorlopig verslag voor kredietrestricties gepleit. Het 
consumptief krediet en de hypotheekleningen hadden direct be-
perkt moeten worden door verhoging van de eigen bedragen. Het 
had een matigende invloed op het prijsniveau gehad. Hoewel ik 
in de nota naar aanleiding van het eindverslag las, dat het con-
sumptieve krediet door de Regering wordt onderzocht, heb ik 
niet de indruk, dat zij het betaalmiddel krap wil maken. 

Als de overheid van haar bevoegdheid op het gebied van het 
geld en de kredietverlening gebruik maakt, zal het ingrijpen in de 
sfeer van de inkomens veel terughoudender kunnen zijn en dui-
delijk vanuit een andere achtergrond kunnen geschieden. Dan is 
namelijk duidelijk, dat inflatiebestrijding en niet nivellering het 
oogmerk is. Door het nu voorgestelde middel van het bij machti-
ging voorstellen van regels betreffende de inkomensvorming tast 
de Regering onnodig persoonlijke vrijheden aan, waardoor men 
eraan gewend raakt, dat men in een maatschappij leeft, waarin 
men overal de hand van de Minister van Sociale Zaken zal tegen-
komen. Als een aantal ingediende amendementen worden aange-
nomen, zal men ook nog andere ministers tegenkomen. 

Ik kom nu op het punt van de verhouding tot het parlement. 
De bevoegdheden van de Machtigingswet reiken veel verder dan 
het gebruik dat hiervan in de beleidsnota is gemaakt. De be-
windslieden schrijven in de memorie van antwoord dat de be-
voegdheden ex artikel 3 van de voorgestelde wet zeer ver reiken 
en zelfs tot een loonsverlaging en tot een vaststelling van het be-
gin en eind der werktijden de bevoegdheid kunnen geven. Zij 
schrijven er dan bij, dat zoiets niet zal worden toegepast. Waar-
om blijkt dit nu niet uit de begrenzing van de toepasbaarheid van 
artikel 3 van de Machtigingswet? Een toepassing van de Loon-
wet lijkt mij in dezen dan ook voldoende, althans vrijwel vol-
doende om hoofdstuk I van de Machtigingswet te vervangen. 
Mocht nog een klein verschil aanwezig zijn, bij voorbeeld bij ar-
tikel 6, dan is het mijns inziens eleganter, indien dit artikel als 
een tijdelijke wijziging in de Loonwet wordt opgenomen. 

Zitting 1973-1974 

Ik wil van de gelegenheid nog gebruik maken om op te merken 
dat in artikel 4 helaas een bekende eenzijdigheid voorkomt, 
doordat slechts het oordeel van organisaties van werkgevers en 
werknemers wordt gehoord, die in de Stichting van de Arbeid 
zijn georganiseerd. Is de Minister bereid, dit artikel zo te wijzi-
gen, dat ook andere organisaties dan die van werknemers en 
werkgevers met voldoende representativiteit volgens de richtlij-
nen van de SER hun inzicht kunnen kenbaar maken bij toepas-
sing van Hoofdstuk I van de Machtigingswet? 

Ook voor het artikel van Hoofdstuk II kan een kleine aanvul-
ling van het BBA van 1945 in de plaats treden. Zo kan men het 
gehele wetsontwerp langs gaan; de heer Drees en anderen heb-
ben dit vóór mij al gedaan. Aan de Prijzenwet behoeft mijns in-
ziens niets te worden veranderd. 

Echter niet alleen de zeer verstrekkende bevoegdheden van de 
voorgestelde Machtigingswet wekken de verwondering, maar 
ook de afstand die tussen deze wet en het parlement is blijven 
bestaan, valt op. Van een Machtigingswet mag men toch wel ver-
wachten, dat het gehele parlement er praktisch achter zal staan. 
Als ik echter het begin van de memorie van antwoord lees, zie ik, 
dat de Regering slechts bij de regeringsgezinde fracties principië-
le instemming kan constateren. Dat is voor een machtigingswet 
wat mager. Bovendien begon dit wetsontwerp met een werkelijk 
ver gaande uitschakeling van het parlement; hieraan is bij tweede 
nota van wijziging tegemoet gekomen, maar het is allemaal nog 
erg mager. Wanneer in artikel 23, lid I, wordt gezegd, dat een be-
sluit krachtens artikel 20 over de huren achteraf naar de Staten-
Generaal wordt gezonden, dan wordt de Tweede Kamer een in-
stituut als de Eerste Kamer, namelijk een instituut dat volgens 
ons staatsrecht meer beperkte bevoegdheden bezit, omdat het 
geen amendementen kan indienen. 

In de memorie van antwoord wordt gezegd dat het parlement 
ook bij de toepassing van de artikelen 3, 11 en 16 invloed heeft 
omdat het bij voorbeeld door een interpellatie van de Minister in-
vloed op de gang van zaken kan krijgen. Maar deze invloed is 
toch erg gereduceerd. Hooguit kan de Kamer een motie indie-
nen. Wat gebeurt er echter als het kabinet de motie naast zich 
neerlegt? Dan zou de Kamer een motie van afkeuring over het 
beleid van de Minister kunnen indienen. Als deze motie een 
breuk in het kabinet tot gevolg zal hebben, zal dit middel ook niet 
kunnen werken op de gronden, waarover ik zojuist met de heer 
Drees in discussie was. 

De heer Drees (DS'70): In het kader van de energiebeperking 
zou het toch reuze praktisch zijn staten-, raads- en parlements-
verkiezingen te combineren? 

De heer Verbrugh (G.P. V.): Maar daarvoor is ons land weer te 
groot. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik betreurde het bovendien dat in de 
nota naar aanleiding van het eindverslag stond, dat de bewinds-
lieden ook niet te vinden zijn voor een wet, die bij voorbeeld op 1 
april 1974 afloopt en alleen de maatregelen bevat, die in de be-
leidsnota voorkomen. Eventueel kan voor een tweede trimester 
een soortgelijk wetsontwerp aan de Kamer worden voorgesteld. 
De Regering achtte dit systeem echter nog niet slagvaardig ge-
noeg. Ik begrijp dit niet, want de Regering zou dan een instru-
mentarium hebben, bestaande uit de Loonwet, de Prijzenwet, de 
bekende mogelijkheden tot monetaire operaties en de regelingen, 
die de beleidsnota in het vooruitzicht stelt. Is dit nog niet vol-
doende? Ik zou van de Regering graag aan de hand van een voor-
beeld willen vernemen, waarom dit nog niet genoeg slagvaardig-
heid zou opleveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte wil ik nog kort toelichten, 
waarom ik gisteren bezwaar had tegen het uitbrengen van het 
eindverslag. Het was niet de bedoeling, de datum van de eventu-
ele inwerkingtreding van de wet uit te stellen. De Eerste Kamer 
had echter reeds besloten pas op 8 januari met de openbare be-
handeling te beginnen. Het schriftelijk vooronderzoek van het 
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wetsontwerp liet mijns inziens veel te wensen over. Tijd om de 
vaak waardevolle details te lezen, die in de loffelijke schriftelijke 
beantwoording van de gestelde vragen voorkwamen, was er 
soms niet. De stukken betreffende de ontwerp-machtigingswet 
en de beleidsnota kruisten elkaar in de afgelopen dagen op een 
naar mijn mening onverantwoordelijke manier. Om dit te voor-
komen en met het oog op een meer degelijke behandeling van de-
ze veelomvattende wet waren enige fracties bereid geweest, in 
de Kerstweek te vergaderen. De behandeling in de Eerste Kamer 
zou er geen uur later om hebben behoeven te beginnen. Ook de 
heer Broeksz van de fractie van de P.v.d.A. in de Eerste Kamer 
zei vanmiddag in de Eerste Kamer: Breng in het belang van het 
land een offer en vergader op 27 december. Oud-Minister De 
Jong van de K.V.P.-fractie zei vanmiddag in de Eerste Kamer 
dat een snel afdoen van dit wetsvoorstel geen gedegen behande-
ling is. Er is redelijk aangetoond dat de wet niet per se op 1 janu-
ari klaar behoeft te zijn en zulke ingrijpende zaken mogen niet 
„roef-roef" worden afgedaan. Dit zei de K.V.P."Woordvoerder 
in de Eerste Kamer. Wat de Eerste Kamer aan wijsheid op-
brengt, hadden ook wij hier kunnen gebruiken. 

De (algemene) beraadslaging wordt verdaagd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag bedoeld in artikel 47 
van het Reglement van Orde goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 
De vergadering wordt te 0.16 uur gesloten. 

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door 

de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 

1°. drie Koninklijke boodschappen, ten geleide van de vol-
gende wetsontwerpen: 

Naturalisatie van Aguilera Gomez, Francisco en 23 anderen 
(12 727); 

Naturalisatie van Chlod, Wladijstaw en 22 anderen (12 728); 
Wijziging van de Waterleidingwet met het oog op fluori-

dering van het drinkwater (12 738). 
Deze Koninklijke boodschappen zijn, met de erbij be-

horende stukken, al gedrukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Minister-President, ten geleide van 
het advies van de Raad van State inzake de Machtigingswet 
(12 723, nr. 8). 

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld; 

3°. een brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat, 
ten geleide van het rapport van de commissie-Reinoud (12 600, 
hoofdstuk XII, nr. 8). 

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld; 

4°. een brief van de Minister van Economische Zaken, ten 
geleide van een notitie inzake een reactivering van de Neder-
landse steenkolenmijnbouw (12 739, nr. 4). 

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld; 

5°. de volgende telegrammen: 
een, van de personeelsleden van KSH te Koog aan de Zaan; 
een, van het produktiepersoneel van Optilon te Winschoten; 
een, van bouwvakarbeiders werkzaam aan het object Van 
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der Meijden-Woningbouw te Amsterdam, over de ingediende 
machtigingswet; 

een, van de bedrijfscontactcommissie Van Borg Warner B.V. 
te Amsterdam, over de minimumeisen van de vakbonden in 
de nieuwe c.a.o.; 

een, van de Vereniging Effectenbescherming, over de voor-
genomen dividendstop. 

Deze telegrammen liggen op de griffie, ter inzage van 
de leden; 

6°. van het centrum voor Europese vorming in het Neder-
landse onderwijs (CEVNO) een motie over de positie van de 
thans in Nederland aanwezige buitenlandse werknemers in 
relatie tot de eventueel te nemen maatregelen in het kader 
van de energiecrisis. 

Deze motie ligt op de griffie, ter inzage van de leden; 

7°. van de Stichting Wereldwinkel Den Helder, een petitie 
inzake Griekenland. 

Deze petitie ligt op de griffie, ter inzage van de leden; 

8°. de volgende brieven: 
een, van de drie oudercommissies van de Gemeentelijke 

Scholen voor H.N.O. te Amsterdam, over de subsidiëring van 
de toezichthoudsters voor overblijvende schoolkinderen; 

een, van C. B. W. Dalderup te Nijmegen, over de prijs-
compensaties voor de gepensioneerden; 

een, van de gemeente Den Ham (O.), ten geleide van een 
motie inzake de rijkswegen; 

een, van I. A. van Royen te Baarland, over een politie-
optreden te Goes; 

een, van Mr. F. J. Lisman te Oss, ten geleide van reacties 
en commentaar op zijn artikel: „Waar zetelt Uw stem?"; 

een, van A. J. Valkenburgh te 's-Gravenhage, over de pen-
sioenfondsen; 

een, van klasse 2 C van de Christelijke Nijverheidschool te 
Goes, over het Oosterscheldevraagstuk; 

een, van de gemeente Westdongeradeel, ten geleide van een 
motie over de werkzaamheden aan het dijkvak Paesens-
Wierum; 

een, van W. Bergmans te Amsterdam, ten geleide van een 
nota over bepaalde aspecten van een deel van de Nederlandse 
dierenhandel; 

een, van het Havenschap Delfzijl, ter toezending van een 
aantal stukken; 

een, van het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs, ten 
geleide van een motie over de luchthaven Zestienhoven; 

een, van de P.v.d.A.«Afdeling Dordrecht, met betrekking 
tot de inspraakprocedure bij de benoeming van een nieuwe 
burgemeester voor de gemeente Dordrecht; 

een, van J. C. Kohier te Poeldijk, over de voorgestelde maat-
regelen inzake de oliecrisis; 

een, van drs. P. de Lezenne Coulander te Rotterdam; 
een, van Leefbare Wereld 1970, te Amsterdam en een, van 

de Nederlandse Centrale van Hoger Personeel te Utrecht, 
alle, over de Machtigingswet. 

Al deze brieven liggen op de griffie, ter inzage van de 
leden; voor zoveel nodig is kopie gezonden aan de be-
trokken commissies; 

9°. de volgende afschriften van brieven: 
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een, van J. Ludo de Jongh te Wassenaar, gericht aan o.a. 
de Minister-President, over de benzinedistributie en met be-
trekking tot boetes bij verkeersovertredingen; 

een, van W. de Haart te Amsterdam, gericht aan de Volks-
krant, over de verklaringen en uitspraken door of namens de 
Minister van Buitenlandse Zaken; 

een, van de Mixed Hockey Club „Barneveld", gericht aan 
de gemeenteraad van Barneveld, over de sluiting op zondag 
van het aan de vereniging verhuurde sportveld. 

Deze stukken worden nedergelegd ter griffie, ter inzage 
van de leden. 

De verslagen zijn al gedrukt en rondgedeeld over de wets-
ontwerpen: 

Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs en 
van de Wet universitaire bestuurshervorming 1970 (toegang 
h.e.a.o.-abituriènten en herziening colloquium doctum en toe-
gang gymnasium-B tot de klassieke taal- en letterkunde) 
(12 475); 

Wijziging van de artikelen 7 en 45 van de Veewet (12 623); 
Machtigingswet tot het vaststellen van regelen betreffende 

inkomensvorming en bescherming van werkgelegenheid in 
1974 (Machtigingswet inkomensvorming en bescherming 
werkgelegenheid 1974) (12 723), en over de Nota beperking 
van de olie-aanvoer en de gevolgen daarvan (12 724) en de 
Beleidsnota beperking gevolgen olieschaarste (12 739). 
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