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36STE VERGADERING 

VERGADERING VAN DONDERQAG 20 DECEMBER 1973 
(Bijeenroepingsuur 11.00) 

Ingekomen stukken 1787/8; 1874 
Aanneming van de wetsontwerpen nrs. 12 727, 12 728, 

12 729, 12 730, 12 731, 12 732, 12 734, 12 741, 
12 742, 12 743, 12 744, 12 745, 12 746 en van voor-
stellen van de Commissie voor de Verzoekschriften 1788 

Beantwoording van vragen gesteld door: 
het lid Van Gorkum over de eventuele verbouwings-
mogelijkheden van het Academisch Ziekenhuis 
Utrecht en het opschorten van de beslissing over 
eventuele nieuwbouw ' 7K8-1790 
de leden Van der Spek en De Gaaij Fortman over de 
eventuele erkenning van de onafhankelijke staat Gui-
nee-Bissau 1790-1795 

Voortzetting behandeling en aanneming (voor kennis-
geving) van: 
Wetsontwerp Machtiging tot het vaststellen van rege-
len betreffende inkomensvorming en bescherming 
van werkgelegenheid in 1974 (Machtigingswet inko-
mensvorming en bescherming werkgelegenheid 1974) 
12 723); (1874) 
Nota Beperking van de olie-aanvoer en de gevolgen 
daarvan (12 724); (1874) 
Wetsontwerp Wijziging van de Prijzenwet (12 054); (1856) 
Beleidsnota beperking gevolgen olieschaarste 
(12 739)(I874) 1795-1809; 1809-1874 

Aanneming van het voorstel van wet van de leden 
Fiévez en Franssen tot wijziging van de grens tussen 
de gemeenten Deventer en Diepenveen 1809 

Behandeling en verwerping van de motie van het lid 
Drees c.s. betreffende intrekking van de ontwerp-
Machtigingswet en het zo nodig voorstellen van wij-
zigingen en aanvullingen van bestaande wetten . 1854-1855 

Behandeling en intrekking van de motie van het lid 
Portheine c.s. betreffende de ingangsdatum van de 
benzinedistributie 1795; 1809; 1870 

Indiening, behandeling en aanneming van: 
een motie (gewijzigd) van het lid Portheine c.s. be-
treffende de maatregelen met betrekking tot de eta-
lage-, reclame- en feestverlichting 1818; 1854; 1871 
een motie van het lid Van der Mei c.s. betreffende 
het voeren van een evenwichtig beleid bij de be-
perking van de overheidsuitgaven 1823; 1871 
een motie van het lid Van der Hek c.s. betreffende 
het voeren van een gemeenschappelijk Europees 
energiebeleid 1828; 1871 

Indiening, behandeling en intrekking van: 
een motie van het lid Van Aardenne c.s. betreffen-
de verdere beperking van de overheidsuitgaven . 1817; 1869 
een motie van het lid Drees c.s. betreffende een aan-
tal systemen van benzinedistributie 1810:1869 

Indiening, behandeling en verwerping van: 
een motie van het lid Van Aardenne c.s. betreffen-
de verdere beperking van de overheidsuitgaven . 1817; 1869 
een motie (gewijzigd) van het lid Van Aardenne 
c.s. betreffende verdere beperking van de overheids-
uitgaven in de consumptieve sfeer 1869; 1871 

Voorzitter 

een motie van het lid Bakker c.s. betreffende uitstel 
van de inwerkingtreding van de Machtigingswet 1820:1871 
een motie van het lid Van der Mei c.s. betreffende 
het gebruik van de gegevens, verkregen op basis van 
de Machtigingswet 'x-^ 
een motie van het lid Roolvink c.s. betreffende uit-
stel van de ingangsdatum van de benzinedistributie 
tot 21 januari 1974 1854; 187 

871 

Voorzitter: het lid Vondeling 

Tegenwoordig zijn 136 leden, te weten: 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, Albers, Van Amels-

voort, Andriessen, Bakker, Barendregt, Ter Beek, Beekmans, 
De Beer, De Bekker, Berger, Beuker, De Boer, Boertien, De 
Brauw, Du Chatinier, Coppes, G. M. P. Cornelissen, P. A. M. 
Cornelissen, Van Dam, Dankert, Dees, Van Dis, Van der 
Docf, Dolman, Dragstra, Drees, Drenth, Van Dijk, Van Eisen, 
Epema-Brugman, Evenhuis, Fiévez, Franssen, De Gaaij Fort-
man, 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, Hoek-
stra, Honig van den Bossche, Van Houwelingen, Hutsche-
maekers, Imkamp, Jansen, Janssen, Joekes, Jongeling, Jur-
gens, Kappeyne van de Coppello, Keja, K. A. Keuning, S. Keu-
ning, Klaassens-Postema, Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolt-
hoff, Kombrink, Koning, De Koning (A.R.P.), De Ko-
ning (B.P.), Konings, De Koster, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krosse, Kruisinga, De Kwaadsteniet, Laban, Langedijk-de Jong, 
De Leeuw, Van Leeuwen, Van der Lek, Van Leijenhorst, Mas-
man, Van der Mei, Van Mierlo, Nagel, Notenboom, Van 
Ooijen Patijn, Peijnenburg, Ploeg, Poppe, Portheine, Roels, 
Roethof, Roolvink, Van Rossum, De Ruiter, Van der Sanden, 
Van Schaik, Schakel, Scherpenhuizen, W. Scholten, Schouten, 
Smit-Kroes, Van der Spek, Spinks, Terlouw, Van Thijn, Tila-
nus, Tolman, Tuijnman, Veder-Smit, Van Veenendaal-van 
Meggelen, Vellenga, Verbrugh, Vondeling, Vonhoff, Voort-
man, De Vries, Waalkens, Weijters, Wiegel, Wieldraaijer, Wie-
renga, Wilbers, Wisselink, Wolff, Ter Woorst, Van Zeil, 

en de heren Den Uyl, Minister-President, Minister van A1-
gemene Zaken, Van Agt, Vice-Minister-President, Minister van 
Justitie, De Gaay Fortman, Minister van Binnenlandse Zaken, 
Duisenberg, Minister van Financiën, Gruijters, Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Westerterp, Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat, Lubbers, Minister van Econo-
mische Zaken, Boersma, Minister van Sociale Zaken, Kooij-
mans, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Klein, Staats-
secretaris van Onderwijs en Wetenschappen, Van Dam, Staats-
secretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en 
Hazekamp, Staatssecretaris van Economische Zaken. 

De Voorzitter: De Minister van Binnenlandse Zaken heeft 
meegedeeld, niet aanwezig te kunnen zijn van 14.30 uur tot 
pl.m. 16.00 uur, in verband met een vergadering met de Com-
missarissen van de Koningin. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee, dat is ingekomen: 
een brief van de Minister-President, Minister van Algemene 

Zaken, over de aanstaande benoeming van drs. M. J. van 
Rooijen, te Oegstgeest, tot Staatssecretaris van Financiën. 

Ik stel voor, deze brief niet te doen drukken en voor ken-
nisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee, dat voorts de 
volgende brieven zijn ingekomen: 

een, van de Minister-President, Minister van Algemene Za-
ken, ten geleide van het perscommuniqué van de op 14 en 
15 december 1973 te Kopenhagen gehouden Topconferentie 
(12 750) ; 

een, van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide 
van het slotcommuniqué van de op 10 en 11 december 1973 
te Brussel geUouden ministeriële zitting van de Noordatlan-
tische Raad (12 600, hoofdstuk V, nr. 30) ; 

een, van de Minister van Binnenlandse Zaken, inzake open-
baarmaking van het advies van de Kiesraad d.d. 4 april 1973 
over uitstel van periodieke raadsverkiezing bij grenswijziging 
(10 575, nr. 7 ) . 

Deze brieven, die al zijn gedrukt en rondgedeeld, worden 
voor kennisgeving aangenomen. 

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

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Naturalisatie van Aguilera Gomez, Francisco en 23 anderen 

(12 727); 
Naturalisatie van Chlod, Wladijstaw en 22 anderen (12 728); 
Naturalisatie van Beeskow, Rudi Karl Albert en 26 anderen 

(12 729) ; 
Naturalisatie van Boldy, Victor en 26 anderen (12 730); 
Naturalisatie van Amas, Johan en 28 anderen (12 731); 
Naturalisatie van Aarts, Hendrika Maria en 27 anderen 

(12 732) ; 
Naturalisatie van Akiharv, Johannes en 29 anderen 

(12 734) ; 
Naturalisatie van Baginda, Frederik Daniel Hermanus en 

26 anderen (12 741); 
Naturalisatie van Ascli, Jean Marie Aloysius en 27 anderen 

(12 742) ; 
Naturalisatie van Appelman, Willem Antonius en 29 anderen 

(12 743) ; 
Naturalisatie van Leatemia, Izaac Martinus en 24 anderen 

(12 744); 
Naturalisatie van Bretschneider, Maria en 26 anderen 

(12 745); 
Naturalisatie van Adijongso, Alex en 21 anderen (12 746). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de Verslagen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften omtrent een aantal in 
haar handen gestelde adressen (12 624, nrs. 33 t /m 38, 40 
en 41). 

Overeenkomstig de voorstellen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften wordt achtereenvolgens besloten. 

Aan de orde is de beantwoording van de door het lid Van 
Gorkum, overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van 
Orde, gestelde vragen aan de Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, over de eventuele verbouwingsmogelijk-
hcden van het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het op-
schorten van de beslissing voor eventuele nieuwbouw ' ) . 

Staatssecretaris Klein 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de Voorzitter! Het antwoord 
op de eerste vraag van de heer Van Gorkum luidt, dat ik inmid-
dels kennis heb genomen van het desbetreffende artikel in 
. .Trouw". 

De tweede vraag bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
wordt gevraagd, of deze reactie mede in overleg met mij tot 
stand is gekomen. Die vraag kan ik ontkennend beantwoorden. 
De heer Van Gorkum zal het waarschijnlijk wel bekend zijn dat 
de gezagsverhoudingen in het wetenschappelijk onderwijs zoda-
nig zijn, dat woordvoerders van universiteiten of academische 
ziekenhuizen in het algemeen niet van te voren overleg plegen 
met bewindslieden. 

Het tweede deel van de vraag kan ik als volgt beantwoorden. 
In het desbetreffende artikel zijn voornamelijk anderen dan de 
heer Des Tombe aan het woord. Met de opmerkingen van de 
heer Des Tombe kan ik mij verenigen. Als lid van het bestuur 
van het academisch ziekenhuis zal hij uiteraard ook wel op de 
hoogte zijn van de vele verslagen die de laatste maanden zijn ver-
schenen van het mondeling overleg dat plaatsvindt tussen de 
\asie Commissies voor Volksgezondheid en voor Onderwijs en 
Wetenschappen en de beide bewindslieden. Dit geldt echter ken-
nelijk niet voor professor Schwartz die in dit artikel stelt dat het 
aantal van 1040 bedden vooral voor Onderwijs en Wetenschap-
pen nog steeds heilig is. in de drie zeer uitvoerige besprekingen 
met de vaste kamercommissie heb ik immers uitdrukkelijk en bij 
herhaling gesteld, dat zeker dat aantal van 1040 bedden niet als 
heilig dient te worden beschouwd. Hetgeen moet gebeuren -
daarover bestaat geen enkel verschil van mening tussen de 
Staatssecretaris voor Volksgezondheid en mij en, na het uitvoe-
rige overleg met de vaste kamercommissies, zal ook wel duide-
lijk zijn welke overlegstructuur ons voor ogen staat - is, dat wij 
gegeven de beginsituatie op het gehele terrein van de volksge-
zondheid, gezamenlijk (dus Volksgezondheid en Onderwijs en 
Wetenschappen) dienen te onderzoeken welke voorzieningen 
nodig zijn in de sfeer van de academische ziekenhuizen. Dat zijn 
die instellingen die een taak hebben als regionaal topziekenhuis 

') De vragen van het lid Van Gorkum luiden: 
1. Heeft de Staatssecretaris kennis genomen van de reactie 

van de voorzitter van het Academisch Ziekenhuis Utrecht 
(AZU)) mr. J. H. des Tombe in het dagblad „Trouw" van 
5 december op de open brief van dr. J. Mansfeld en drs. A. C. 
de Roon (resp. oud-voorzitter en vice-voorzitter van de 
Utrechtse Universiteitsraad) ? 

2. Kan de Staatssecretaris meedelen, of deze reactie mede 
in overleg met hem tot stand is gekomen en, zo niet, of hij 
zich met de daar weergegeven opvattingen kan verenigen? 

3. Is de Staatssecretaris bereid - gelet op de mededeling 
van mr. Des Tombe dat het huidige ziekenhuiscomplex aan de 
Catherijnesingel weliswaar nog in redelijke staat van onder-
houd is, maar dat het einde van de verbouwingsmogelijkheden 
in zicht is - de Kamer een nota te zenden welke verbouwings-
mogelijkheden de komende jaren nog aanwezig zijn resp. hoe 
lang deze verbouwingsmogelijkheden de voortzetting van het 
bestaande ziekenhuis kunnen waarborgen? 

4. Is de Staatssecretaris bereid, gezien de ernstige bezwaren 
van o.a. vele leden van de Utrechtse Universiteitsraad tegen de 
huidige nieuwbouwplannen in Utrecht en de financieel gewij-
zigde omstandigheden tengevolge van de oliecrisis, de beslis-
sing tot nieuwbouw tenminste een jaar op te schorten? 

5. Kan de Staatssecretaris in elk geval het hardnekkige ge-
rucht ontkennen, dat bij de Vogelenbos in het zuiden van het 
Uithofterrein binnenkort de eerste paal in de grond zal gaan? 

6. Wil de Staatssecretaris meedelen, welke bedragen thans 
gemoeid zouden zijn met het verplaatsen van de betrokken ge-
bouwen waarin de huidige medische faculteit van Utrecht 
functioneert? 
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Staatssecretaris Klein 

in de volksgezondheid en tegelijkertijd als instituut voor onder-
wijs en onderzoek. 

Wij zijn het erover eens dat dit een bijzonder gecompliceerde 
zaak is, met vele randvoorwaarden. Eén van die randvoorwaar-
den is, dat er gewoekerd dient te worden met de algemene mid-
delen. In dat kader vind ik opmerkingen zoals die de laatste tijd 
nogal eens worden gepubliceerd, namelijk dat Onderwijs en We-
tenschapren bezig zou zijn met een soort kapitaalvernietiging, 
ook niet slaan op de feitelijke situatie. 

Ik acht de toezeggingen, gedaan aan de kamercommissies, de 
uitstekende overlegstructuur tussen de beide bewindslieden en 
de ambtenaren van de beide departementen en de instructies aan 
de coördinator nieuwbouw academische ziekenhuizen, ir. Doets, 
even zovele garai:ties dat deze inderdaad bijzonder grote activi-
teit die zich over een periode van ongeveer 15 jaar uitstrekt, een 
degelijke, bijzonder flexibele en op de nieuwste inzichten aan te 
passen aanpak zal hebben. Bij al dit werk dat er gebeurt op aller-
lei niveaus in dit kader, heb ik bepaald bezwaar tegen de zoge-
naamde eenvoudige oplossingen die op het ogenblik aan de dag 
treden. Een voorbeeld van zo'n eenvoudige oplossing is dat men 
stelt: Er zijn te veel ziekenhuisbedden, dus geen academische-
ziekenhuisnieuwbouw. Op dat punt is de problematiek toch wel 
iets moeilijker. Het is misschien interessant in dit verband enkele 
getallen betreffende de situatie te geven. Als wij voor de cate-
gorieën academische-ziekenhuisbedden en bedden in overige 
ziekenhuizen de situatie van 1955 op 100 stellen, dan krijgen 
wij voor 1972 de situatie dat in de provincie Utrecht het acade-
mische ziekenhuis nu op 95 zit, zijnde 1183 bedden, dat de ove-
rige ziekenhuizen in de stad Utrecht nu op 175 zitten, zijnde 
2260 bedden en dat de overige ziekenhuizen in de provincie nu 
op 240 zitten, zijnde 2330 bedden. Dat is de beschrijving van de 
ontwikkeling van het aantal ziekenhuisbedden, welke ontwikke-
ling een bepaalde tendens vertoont. Het zou mijns inziens niet 
juist zijn. daaruit vergaande conclusies te trekken; sommigen 
menen dit wel te kunnen doen. 

In verband met het antwoord op de derde vraag wil ik vaststel-
len hoe de feitelijke geschiedenis van een en ander is. Op 29 au-
gustus 1960 heeft Minister Cals schriftelijk aan het college van 
curatoren bericht, zijn goedkeuring te hechten aan het feit dat de 
medische faculteit, inclusief het academische ziekenhuis, zou 
worden overgebracht naar de Johannapolder. de Uithof zoals het 
nu heet. In de afgelopen jaren is, mede gezien de wel bijzonder 
lange voorbereiding van de nieuwbouw, zeer veel zorg besteed 
aan het onderhoud van de huidige gebouwen, waardoor het eom-
plex aan de Catharijnesingel nog steeds in een redelijke staat is. 

Wij zien ons genoodzaakt interim-voorzieningen te treffen om 
ervoor te zorgen dat de voorzieningen adequaat blijven, ook in 
deze hele overgangsperiode, om te blijven voldoen aan de taak 
op het gebied van de volksgezondheid, het onderwijs en het on-
derzoek. Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat er niet 
zodanige investeringen plaatsvinden in de interim-voorzieningen 
dat daarmee weer zeer veel geld is gemoeid. Op dit punt kan ik 
stellen dat op het ogenblik nog voor circa 19 min. is gepland voor 
de meest noodzakelijke interim-voorzieningen. 

Zoals bekend zal zijn, blijft het dan meestal toch bij een soort 
beter oplapwerk, wat relatief zeer kostbaar is. Bovendien is de 
exploitatie van dit soort gebouwen vaak relatief peperduur. Met 
veel passen en meten, gebruik makend van deze noodvoorzie-
ningen, dienen wij zo spoedig mogelijk - dit betekent nog steeds 
een overgangsperiode van 10 a 15 jaar - naar nieuwbouw toe te 
werken. 

Ik meen dat in dit kader, naast het zeer intensieve overleg dat 
wij met de betrokken vaste kamercommissies hebben - in de af-
gelopen vijf maanden die daarvoor beschikbaar zijn geweest, 
heeft dat inmiddels drie keer plaatsgevonden - geen behoefte is 
aan het zenden van een nota, waarin kennelijk op een spoor moet 
worden voortgegaan, waarbij wij alle verbouwingsmogelijkhe-
den welke er in principe aanwezig zouden zijn op een rijtje moe-
ten gaan zetten. Ik meen dat dit ook niet de probleemstelling is. 
De probleemstelling is, hoe wij ervoor kunnen zorgen dat het 
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overgaan van de ene situatie naar de andere met een minimum 
aan beslag leggen op de algemene middelen zo goed mogelijk kan 
worden gewaarborgd. 

Met betrekking tot de vierde vraag kan ik zeggen, dat tegen de 
nieuwbouw bezwaren worden ingebracht. In het totale proces 
wordt gepoogd om in iedere fase, op basis van de nieuwste gege-
vens en inzichten, tot de juiste beslissingen te komen. Daarbij is 
alle degelijke inbreng, uiteraard óók van de zijde van de leden 
van de Utrechtse universiteitsraden, van harte welkom. Er zijn 
echter bijdragen - overigens niet van de leden van de Utrechtse 
universiteitsraden - die wel eenvoudige oplossingen aangeven, 
maar waarbij helaas niet met een aantal randvoorwaarden reke-
ning is gehouden. 

Ik vraag hierbij in het bijzonder aandacht voor de erbarmelijke 
situatie, waarin de afdeling kinderpsychiatrie zich bevindt. De 
plannen hiervoor moeten met grote voortvarendheid worden uit-
gewerkt. De uitgebreide goedkeuringsprocedure kan ik als volgt 
samenvatten. Er gebeurt niets in de sfeer van de academische 
ziekenhuizen zonder dat de vaste Kamercommissies hiervan op 
de hoogte worden gesteld en zonder overeenstemming met de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid. De afdeling kinderpsy-
chiatrie zit thans ingeklemd tussen het academisch ziekenhuis en 
de spoorlijn; deze toestand verdraagt in feite geen langer uitstel. 

Geluiden, dat het allemaal niet zo'n haast heeft, gelden zeker 
niet voor alle sectoren. Er zijn beslist situaties, óók in Utrecht, 
die om een spoedige oplossing vragen. 

Wat betreft de oliecrisis zal de Regering - indien de crisis 
voortduurt - nóg scherpere prioriteiten moeten stellen. Daarbij 
zal zonder twijfel ook aandacht aan de sector onderwijs en we-
tenschappen worden besteed. Op basis van urgentie en nood-
zaak zal binnen die sector dan een keuze moeten worden ge-
maakt. Het gaat niet aan. er nu één activiteit uit te lichten en van 
deze omstandigheid gebruik te maken bij de bewijsvoering. Op 
deze wijze doorredenerend zou het vrijkomende geld ogenblik-
keiijk aan andere energieleverende activiteiten moeten worden 
besteed. 

Met betrekking tot vraag 5 kan ik zeggen, dat de laagbouw 
voor psychiatrie inderdaad in de voorbereidingsfase, waarin wij 
nu verkeren, is gepland als een overgang van een eventuele 
hoogbouw, die daar zal komen, naar het Vogelenbos. een laag-
bouw, die ook op harmonieuze inpassing in het landschap wordt 
bestudeerd. 

Dit alles geschiedt in de voorbereidende fase. in het raam van 
de procedure, die wij de laatste maanden met elkaar hebben af-
gesproken. Nogmaals, ik meen, dat hier sprake is van een grote 
urgentie; ik hoop dan ook, dat met de bouw van een adequaat en 
verstandig ontwerp snel kan worden begonnen. 

In antwoord op vraag 6 kan ik het volgende mededelen, mijn-
heer de Voorzitter. De oorspronkelijke raming in I969 voor de 
totale nieuwbouw van academische ziekenhuizen bedroeg 750 
min.; per ziekenhuis gold dus een raming van 250 min. Wat be-
treft de intussen opgetreden prijsontwikkelingen moet worden 
rekening gehouden met een factor van l,5, zodat men in een eer-
ste benadering uitkomt op een bedrag van 375 min. Ik hoop ove-
rigens, mijnheer de Voorzitter, dat de vragensteller heeft begre-
pen, dat de gehele benaderingswijze op het moment met alle be-
trokkenen is bepaald op het streven om niet meer geld te beste-
den dan strikt noodzakelijk is. Hierbij dient steeds rekening te 
worden gehouden met alle randvoorwaarden en de aanwezige 
voorzieningen. 

De heer Van (ïorkum (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Deelt 
de Staatssecretaris de mening van mr. Des Tombe, voorzitter 
van het bestuur van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, welke 
eergisteren heeft gestaan in ..Het Financieel Dagblad", dat de 
bouw van de pre-klinische instituten desnoods later kan plaats* 
vinden? 

Kan de Staatssecretaris meedelen, wat met het bestaande 
complex aan de Catharijnesingel gebeurt, indien tot nieuwbouw 
wordt besloten, gelet op de vele reeds plaatsgevonden hebbende 
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Van (iorkum e.a. 

verbouwingswerkzaamheden en de goede staat, waarin het com-
plex op dit moment verkeert? 

Is het juist, dat in Utrecht reeds een aanzienlijke overcapaci-
teit aan ziekenhuisbedden aanwezig is en dient deze omstandig" 
heid bij de besluitvorming niet een grotere rol te spelen dan tot 
nu toe het geval is geweest.' 

Is de Staatssecretaris bereid, voorlopige berekeningen die in 
Utrecht zijn gemaakt om met een investering van ongeveer 25 
min. voldoende voorzieningen te treffen om nieuwbouw zeker 
de eerstkomende jaren overbodig te maken te laten toetsen door 
een onafhankelijke commissie van ziekenhuiseconomen? 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog 
geen kennis genomen van het door de heer Van Gorkum zoeven 
vermelde interview dat de heer Des Tombe is afgenomen. Als de 
heer Des Tombe heeft gezegd, dat de bouw van de pre-klinische 
instituten desnoods later kan plaatsvinden, dan kan ik stellen, 
dat in de gehele planning de nieuwbouw van pre-klinische insti-
tuten nogal aan het einde van de gehele bouwfase is gedacht. Het 
gaat hierbij om periodes van 10 a 15 jaar. 

Op het ogenblik verkeren de ..opstallen", zoals wij dat plegen 
te noemen, de gebouwen aan de Catharijnesingel, in goede staat, 
maar vele gebouwen zullen over 10 a 15 jaar toch als ..krotbewo-
ning" moeten worden aangemerkt. Dit is een bijzonder groot ste-
debouwkundig probleem. Voor ons is tegelijkertijd een pro-
bleem, welke gebouwen en voorzieningen door ons in het kader 
van de totale volksgezondheid nog bruikbaar zijn. Daarvoor is 
het intensieve overleg met alle betrokkenen noodzakelijk. Op de-
ze wijze proberen wij een zo goed mogelijke oplossing te vinden. 

Wat de stedebouwkundige bestemming van het complex aan 
de Catharijnesingel betreft, kan ik zeggen, dat mij daarvan op het 
ogenblik niet alles precies bekend is. Eén ding is zeker: de gehe-
le rooilijn zal drastisch naar achteren moeten worden geschoven. 

Ten aanzien van de vraag naar de overcapaciteit merk ik op. 
dat het totale aantal bedden in de besluitvorming niet een nog 
grotere rol behoeft te spelen, omdat het reeds een der zeer druk-
kende randvoorwaarden is bij het bedenken van de oplossingen. 
De nog niet definitieve plannen wijzen reeds nu aan, dat het tota-
le beddenbestand in de stad Utrecht aanzienlijk zal verminderen. 
Dat is een van de opzetten daarbij. Wat daarbij de optimale com-
binatiemogelijkheden zullen zijn, is nog niet te voorzien. Het in-
tensief overleg met de desbetreffende kamercommissies zal er 
vooral voor moeten zorgen, dat op dit punt de communicatie ge-
optimaliseerd wordt. 

Ik heb uiteraard bijzonder veel belangstelling voor alle plan-
nen. die het wellicht mogelijk maken om de kosten op de begro-
ting van Onderwijs en Wetenschappen te reduceren. Gesteld is 
dat een investering van 25 min. nieuwbouw weer enige jaren kan 
opschorten. Zoeven heb ik het bedrag van 19 min. genoemd; ook 
dit bedrag is noodzakelijk omdat inmiddels de nieuwbouw al op-
geschort is. Ik hoop. dat het duidelijk zal zijn dat wij niet door 
kunnen gaan met per jaar bedragen in de orde van grootte van 20 
mln.-25 min. te investeren om dan uiteindelijk uit te komen op 
een totale investering van ongeveer 300 min. om dan vervolgens 
de beschikking te hebben over een opgelapt geheel, dat bepaald 
niet optimaal - met name qua exploitatie - functioneert. Op dat 
punt dient er ergens een cesuur te worden aangevraagd en duide-
lijk te worden overgeschakeld naar de nieuwbouw. Ik ben noch-
tans bijzonder belangstellend naar de informatie, die in het door 
de heer Van Gorkum genoemde rapport naar voren gebracht is. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Acht ook de Staatssecretaris het 
vanzelfsprekend dat de beslissende norm niet is eventuele volle-
dige overeenstemming tussen het Departement van Onderwijs en 
Wetenschappen en het Departement van Volksgezondheid, maar 
het voteren van gelden door de Staten-Generaal? 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen. dat ik 
dat reeds naar voren heb gebracht. Ken van de eerste voorwaar-
den hiervoor is. dat deze twee departementen met gezamenlijke 
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plannen komen, die aan de Staten-Generaal kunnen worden aan-
geboden. Dit laat uiteraard onverlet het hoogste gezag in dezen. 

De heer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Leidt de si-
tuering van het nieuwe academische ziekenhuis in de Uithof er 
niet toe, dat er een onderschikking ontstaat van de belangen van 
de patiënten aan de wetenschappelijke doeleinden? 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer dat 
het resultaat zou zijn, zou ik daartegen ernstige bezwaren ma-
ken. Ik vermag op het ogenblik niet in te zien op welke wijze de 
situering van een academisch ziekenhuis een bepalende factor is 
voor deze afhankelijkheidsrelatie. Ik wil mij daarover graag na-
der laten voorlichten maar ik meen dat, voor zover een dergelijk 
gevaar aanwezig zou zijn. dit met alle kracht zal moeten worden 
bestreden. Daarbij moet er wel van worden uitgegaan dat er in 
Utrecht nieuwbouw zal moeten komen voor een academisch zie-
kenhuis. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers (P.P.R.): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Staatssecretaris van mening dat de uitslag van 
het onderzoek naar de toeloop van patiënten, zoals dat in ,,Het 
Financieel Dagblad" werd gemeld, moet worden afgewacht, al-
vorens een beslissing kan worden genomen over de plaats van 
het nieuwe ziekenhuis? 

Staatssecretaris Klein: Ik heb nog geen kennis kunnen nemen 
van deze gegevens in ,,Het Financieel Dagblad". U refereert nu 
ook aan een verslag van . . . 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers (P.P.R.): Ik refereer nu 
aan een artikel in ..Het Financieel Dagblad" waarin een onder-
zoek naarde toeloop van patiënten wordt vermeld. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de Voorzitter! Hoewel ik 
poog alle artikelen, die verschijnen op het betreffende terrein, 
naar vermogen te volgen, moet ik u zeggen dat ik mij nu voorbe-
reid heb op een artikel in „Trouw". Ik zou graag willen ingaan 
op een artikel in ,,Het Financieel Dagblad", maar ik weet niet 
wat daarin is gesteld en dat maakt de beantwoording erg moei-
lijk. 

De heer Berger (DS*70): Mijnheer de Voorzitter! Na het ant-
woord van de Staatssecretaris op de vraag van de heer Jansen 
zou ik in het algemeen willen vragen of de Staatssecretaris niet 
van mening is dat de excentrische ligging van een academisch 
ziekenhuis met een bijzonder complexe gemeentebegrenzing in 
het algemeen een bezwaar is voor academische ziekenhuizen. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de Voorzitter! In zijn alge-
meenheid zou ik deze vraag ontkennend willen beantwoorden. 

Aan de orde is de beantwoording van de door het lid Van 
der Spek, overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van 
Orde, gestelde vragen aan de Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken de heer Kooijmans over de eventuele erkenning van de 
onafhankelijke staat Guinee-Bissau '). 

De Voorzitter: Ik stel voor, hierbij te betrekken de beant-
woording van de vraag van het lid De Gaaij Fortman, even-
eens over de eventuele erkenning van de onafhankelijke staat 
Guinee-Bissau 2). 

Daartoe wordt besloten. 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! De Minis-
ter bevindt zich momenteel aan de overzijde van het Binnenhof, 
maar de vragen zijn ook aan mij gesteld. Ik stel er prijs op om. 
vooraleer rechtstreeks antwoord te geven op de vragen van de 
geachte afgevaardigden de heren Van der Spek en De Gaaij Fort-
1 en2). Voorde noten ziehlz. 1791. 
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man, een kort ogenblik nader in te gaan op de politieke verwik-
kelingen, die zich de laatste jaren in toenemende mate hebben 
voltrokken in de Algemene Vergadering van de Verenigde Na-
ties ter zake van de geloofsbrieven van de verschillende delega-
ties. Ik wil onderstrepen dat dit een ontwikkeling is, die de Rege-
ring met de grootst mogelijke zorg vervult. 

Mijnheer de Voorzitter! Het beoordelen van geloofsbrieven is 
een formele zaak. Zo is het ook 20 jaar lang opgevat. De com-
missie, die met de beoordeling van de geloofsbrieven is belast, 
dient in beginsel, zoals dit is vervat in de „rules of procedure"' 
van de Algemene Vergadering, alleen na te gaan, of de geloof s-
brieven zijn ondertekend door het staatshoofd, de premier of de 
Minister van Buitenlandse Zaken van het desbetreffende land. 
In de laatste jaren is in deze benaderingswijze verandering geko-
men en wordt de kwestie van de geloofsbrieven aangegrepen om 
hetzij gehele delegaties, hetzij bepaalde leden van delegaties, in 
feite uit de Algemene Vergadering te verwijderen. De betrokken 
landen worden daarmee niet van het lidmaatschap beroofd, maar 
de uitoefening van hun lidmaatschap zou daarmee in grote moei-
lijkheden komen. Voor het eerst is dat enkele jaren geleden ge-
beurd, toen een aantal landen stelde dat de geloofsbrieven van 
Zuid-Afrika niet zouden deugen, omdat de Regering die deze had 
ondertekend, niet kon worden geacht, de gehele bevolking van 
Zuid-Afrika te vertegenwoordigen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering acht het een hoogst be-
denkelijke zaak, als geloofsbrieven, die formeel in orde zijn be-
vonden, desalniettemin om politieke redenen zouden worden 
verworpen. Immers, op deze manier zal aan landen de toegang 
tot de Algemene Vergadering kunnen worden geweigerd, als een 
meerderheid der landen zich niet met het door dat land gevoerde 
beleid kan verenigen. Voor de door de Regering nagestreefde 
universaliteit van de Verenigde Naties, ja, in laatste instantie 
zelfs voor het voortbestaan van de Verenigde Naties als mondia-
le organisatie, zou dit fataal zijn. Dit aspect is reeds in bespre-

l) De vragen van het lid Van der Spek luiden: 
1. Herinnert de Staatssecretaris zich een motie, tijdens de af-

gelopen behandeling van de begroting van zijn departement 
ingediend en met een grote kamermeerderheid aangenomen, 
waarin werd aangedrongen op zo spoedig mogelijke erkenning 
van Guinee Bissau, zo nodig te bereiken via diplomatiek over-
leg met enkele westerse landen? 

2. Betekent het stemmen van de Nederlandse delegatie 
tijdens de onlangs gehouden algemene vergadering van de 
Verenigde Naties tegen een amendement van Tanzaniaanse 
zijde betreffende de geloofsbrieven der delegaties, waarin na-
drukkelijk wordt gesteld dat de Portugese delegatie wordt 
geacht Portugal te vertegenwoordigen zoals het binnen zijn 
Europese grenzen bestaat (zulks tegen de wens der Portugese 
delegatie welke geacht wil worden ook de door Portugal 
overheerste gebieden Angola, Mozambique en de onafhanke-
lijke staat Guinee Bissau te vertegenwoordigen), dat de be-
windsman in feite de in vraag 1 genoemde motie naast zich 
neerlegt? 

3. Zo neen, kan de Staatssecretaris dan een verduidelijking 
geven van de kennelijk ondoorgrondelijke diplomatieke kreefte-
gang, die in dat geval aan een zo spoedig mogelijke erkenning 
van de onafhankelijke staat Guinee Bissau voorafgaat? 

2) De vraag van het lid DeGaaij Fortman luidt: 
Moet uit het stemmen van Nederland tegen het voorstel in 

de Verenigde Naties, Portugese vertegenwoordiging van de 
bevolking van Angola, Mozambique en Guinee Bissau uit te 
sluiten, worden afgeleid, dat de Regering van mening is, dat 
Portugal in de Verenigde Naties en andere internationale orga-
nisaties de bevolking van Angola, Mozambique en Guinee 
Bissau mag vertegenwoordigen? 
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king gekomen bij de behandeling van de begroting van Buiten-
landse Zaken. Ik moge in herinnering roepen dat toen ook is ge-
sproken over het Nederlandse stemgedrag met betrekking tot de 
geloofsbrieven van Zuid Afrika en dat toen onder anderen de ge-
achte afgevaardigde de heer Ter Beek voor dit standpunt, juist 
om de door mij genoemde redenen, begrip heeft gehad. 

De algemene instructie aan de delegatie luidt dan ook dat men, 
indien geloofsbrieven van een of meer staten worden aangeval-
len, in beginsel een tegenstem moet uitbrengen, daar deze kwes-
tie niet voor politieke doeleinden moet worden gebruikt. Als het 
gaat om het ontnemen van lidmaatschapsrechten aan lidstaten, 
kent het Handvest daarvoor een bepaalde procedure, nl. die van 
de uitstoting. Dit is geen eenvoudig toe te passen procedure, 
maar verwerping van geloofsbrieven op andere gronden dan de 
formele, die zijn genoemd in artikel 27 van de procedureregels 
van de Algemene Vergadering, is in strijd met het Handvest van 
de Verenigde Naties. 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik nu nader inga op de onderwer-
pelijke kwestie ter zake van de Portugese geloofsbrieven, moet 
ik allereerst een korte schets van de feitelijke omstandigheden 
geven. In de bijeenkomst van de commissie voor degeloofsbrie-
ven van 11 december jl. werd van Afrikaanse zijde bezwaar ge-
maakt tegen het feit, dat in de Portugese geloofsbrief de namen 
voorkwamen van gedelegeerden, die afkomstig zijn uit Angola, 
Mozambique en Guinee-Bissau. Door een aantal Afrikaanse lan-
den werd toen gesteld, dat het opnemen van deze personen in 
strijd zou zijn met de beslissing van de Algemene Vergadering 
met betrekking tot de status van de Portugese gebiedsdelen. Zij 
stelden toen voor. geen bezwaar te maken tegen de geloofsbrief 
van Portugal, voor zover deze Portugal in Europa betreft, doch 
daaraan de goedkeuring te onthouden, voor zover deze geloof s-
brief betrekking heeft op personen die geacht zouden kunnen 
worden, de Portugese overzeese gebiedsdelen te vertegenwoor-
digen. Dat voorstel werd in de commissie voor de geloofsbrieven 
verworpen. Daarna werd een resolutie aangenomen, waarin de 
commissie de geloofsbrieven, zoals de Portugese regering deze 
had afgegeven, aanvaardde. Daaraanvolgend kwam de zaak aan 
de orde in de plenaire vergadering. Op dat moment verwachtte 
de Nederlandse delegatie dat in de plenaire vergadering dezelfde 
amendementen zouden worden ingediend - amendementen, 
waarin de geloofsbrieven van bepaalde personen worden ver-
worpen - als in de vergadering van de commissie voor de ge-
loofsbrieven. Op basis daarvan vroeg de delegatie een nadere in-
structie. 

Op grond van hetgeen zich in de vergadering van de commissie 
voor de geloofsbrieven had afgespeeld, werd de delegatie geïn-
strueerd, tegen het amendement te stemmen en vóór de goed-
keuring van de Portugese geloofsbrief. 

In het weekend werd de Nederlandse delegatie een tekst over-
handigd door Afrikaanse gedelegeerden, met name gedelegeer-
den van Tanzania en Senegal, van het amendement dat zou wor-
den ingediend op het rapport van de commissie voor de geloofs-
brieven. In dat amendement stond: 

..approves the credentials of Portugal on the clear under-
standing that they represent Portugal as it exists within its 
frontiers in Europe, and rejects the credentials of those re-
presentatives purported to represent within the delegation 
of Portugal to the General Assembly at its present session, 
the Portuguese dominated territories of Angola and Mozam-
bique and the independent state of Guinea-Bissau.". 

Gelet op de tekst van dit amendement werd dezerzijds geen 
nadere instructie aan New York gezonden. Met andere woorden: 
de instructie, tegen dit amendement te stemmen, bleef gehand-
haafd, omdat daarbij geloofsbrieven van personen werden ver-
worpen. 

Op 17 december werd ter vergadering, waarin de stemmingen 
plaatsvonden, door Tanzania een herziene versie van het amen-
dement betreffende de geloofsbrief van Portugal ingediend, die 
als volgt luidde: 
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..approves the credentials of the representatives of Portu-
gal on the clear understanding that they represent Portugal 
as it exists within its frontiers in Europe and that they do 
not represent the Portuguese dominated territories of Ango-
la and Mozambique nor could represent Guinea-Bissau, 
which is an independent state.". 

Mijnheer de Voorzitter! Die tekst gaat dus minder ver dan die 
van het oorspronkelijke amendement, in die zin dat niet van ver-
werping van geloofsbrieven wordt gesproken. Omdat de betrok-
ken tekst tijdens de vergadering, waarin de stemmingen zouden 
plaatsvinden, werd ingediend, kon geen nadere instructie wor-
den gevraagd. De tekst is pas later in Den Haag aangekomen. De 
verklaring van de woordvoerder van dinsdag jl. had dus betrek-
king op de tekst, zoals die op zondag nog door de Afrikaanse af-
gevaardigde was ingediend, inde veronderstelling dat stemming 
daarover had plaatsgehad. Tijdens de vergadering is overhaast 
overleg gevoerd tussen de Negen in New York, waarbij de ver-
schillende gedelegeerden een mededeling hebben gedaan, waar-
uit bleek dat de meeste landen - ook Nederland - zich zouden 
onthouden, omdat de grote steen des aanstoots, de verwerping 
van geloofsbrieven, eruit verdwenen was. 

Het is de Kamer bekend, dat de Nederlandse delegatie een te-
genstem heeft uitgebracht en geen onthouding, zoals was mede-
gedeeld, aangezien de delegatie in de veronderstelling verkeerde 
- dit is op zichzelf tijdens de laatste dagen van de Algemene Ver-
gadering, waarin een avalanche van stemmingen plaatsvindt, 
niet zo vreemd - dat een ander amendement, waarover vóór het 
bewuste amendement zou worden gestemd, aan de orde was. Dit 
was echter inmiddels ingetrokken. Het uitbrengen van de Neder-
landse tegenstem berustte dus op een misverstand. 

Het is bekend dat het amendement werd aangenomen en de 
delegatie in New York heeft dan ook inmiddels in de notulen van 
de Algemene Vergadering laten aantekenen, dat de Nederlandse 
tegenstem op een vergissing berustte en dat het de bedoeling van 
Nederland was geweest, zich van stemming te onthouden. Dat 
is, zeker aan het einde van de Algemene Vergadering, een vrij 
frequent voorkomend verschijnsel. 

Een van de hoofdbezwaren tegen het oorspronkelijke amende-
ment is in het herziene amendement van Tanzania komen te ver-
vallen, daar in de herziene tekst niet meer wordt gesproken over 
verwerping van de geloofsbrief ten aanzien van de personen, die 
geacht worden, de Portugese gebiedsdelen in Afrika te vertegen-
woordigen. 

Het zou trouwens onjuist zijn; men vertegenwoordigt geen ge-
biedsdelen, maar landen. 

In antwoord op de vragen van de heren Van der Spek en De 
Gaaij Fortman wil ik opmerken, dat het in eerste instantie niet 
gaat om de vraag, of Portugal de betrokken bevolkingen mag 
vertegenwoordigen. Dat speelt hierbij geen rol. In de eerste 
plaats wijs ik erop, dat Portugal de feitelijke macht uitoefent 
over een aantal van deze gebieden en dat het daarvoor binnen 
het kader van de Verenigde Naties aansprakelijk moet kunnen 
worden gesteld. 

Uit het bepalen van het stemgedrag in de onderwerpelijke 
kwestie - dit wil ik met name ook tegen de heer Van der Spek 
zeggen - mag geenszins worden afgeleid, als zou de Regering de 
door de Kamer aanvaarde motie naast zich hebben neergelegd. 
Voor het stemgedrag is van primordiaal belang geacht het feit, 
dat de Regering met de grootste bezorgdheid ziet de ontwikkelin-
gen met betrekking tot de geloofsbrieven. 

Ik kan niet genoeg onderstrepen, dat. als op deze weg wordt 
voortgegaan, het betrekken van de geloofsbrieven in de politieke 
discussies, het voortbestaan van de Verenigde Naties als mondia-
le organisatie op het spel komt te staan. 

De wijze, waarop dit gebeurt, is in strijd met het Handvest en 
het eventuele effect ervan is in niemands belang. Ik hoop, mijn-
heer de Voorzitter, dat ik de vragenstellers thans voldoende heb 
beantwoord. 

Zitting I973-I974 

Van der Spek e.a. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
de volgende aanvullende vragen stellen. 

Is naar de mening van de Staatssecretaris het niet-stemmen 
door Nederland voor het amendement-Tanzania - ik laat in het 
midden de vraag, of bij vergissing is tegengestemd dan wel, of er 
in werkelijkheid een stemonthouding heeft plaatsgevonden - niet 
in strijd met de resolutie nr. 2918 dd. 14 november 1972 van de 
dekolonisatiecommissie, waarin alle regeringen en VN-organen 
is gevraagd, in zaken, de Portugese koloniën betreffende, de be-
vrijdingsbewegingen als vertegenwoordiger te laten optreden? 
Voorts is er in deze resolutie sprake van, dat de PAIGC de enige 
en authentieke vertegenwoordiger van Guinee-Bissau en van de 
Kaapverdische eilanden is. Dit is een resolutie, waarvoor des-
tijds ook Nederland - het was nota bene nog de regering-Bies-
heuvel - heeft gestemd. 

Is het niet-voorstemmen door Nederland in het geval van het 
amendement-Tanzania ook niet, materieel gezien, in strijd met 
het feit, dat in de Europese Commissie voor Afrika van de Ver-
enigde Naties de mogelijkheid om als geassocieerd lid toe te tre-
den voor landen die de buitenlandse betrekkingen van gebieden 
in Afrika behartigen, niet geldt - dit is uitdrukkelijk gestipuleerd 
- voor Portugal, waardoor wel het Verenigd Koninkrijk, Frank-
rijk en Spanje geassocieerd lid zijn van de ECA, maar niet Portu-
gal? 

Kan de Staatssecretaris precies vertellen in welk curieus ge-
zelschap van tegenstemmers Nederland zich deze keer weer 
heeft bevonden, met andere woorden welke 13 andere landen er 
met Nederland tegengestemd hebben? 

Is het standpunt van de woordvoerder van Buitenlandse Za-
ken, eergisteren in het kader van de beantwoording van vragen, 
door de pers over deze zaak gesteld, namelijk dat Nederland in 
het algemeen geen organisatie als authentiek vertegenwoordiger 
van een volk erkent, zolang er geen vrije verkiezingen zijn ge-
houden, niet enigszins vreemd, wanneer men bedenkt, dat Ne-
derland in bijna alle gevallen diplomatieke betrekkingen onder-
houdt met landen, die aan dat criterium niet voldoen, zowel in de 
Westerse als in de Oosteuropese als in de Derde Wereld? 

Ter toelichting merk ik op, dat ik meen, dat het standpunt van 
de Nederlandse Regering ten aanzien van de geloofsbrieven in 
het algemeen wel juist is. Alleen de amendering, die in dit geval 
voorlag, was in feite niet een aantasting van de geloofsbrieven in 
de zin van het niet-toelaten van gedelegeerden als zodanig. Por-
tugal moet uitmaken, welke lieden, uit welk gebied dan ook, men 
in de delegatie wil opnemen. Door de Algemene Vergadering 
wordt echter gestipuleerd, dat dezen door haar niet worden ge-
acht te vertegenwoordigen andere gebieden dan het Portugese 
gebied in Europa. Dat is mijns inziens een andere kwestie. 

De Staatssecretaris zal verder toch niet betwisten dat, wan-
neer door een lid-staat van de Verenigde Naties de feitelijke 
macht wordt uitgeoefend over een bepaald gebied, terwijl andere 
lid-staten vinden dat dit niet zou moeten, dat helemaal niet impli-
ceert dat die lid-staat ook wordt erkend als vertegenwoordiger 
van dat gebied. De Verenigde Naties bemoeien zich wel eens 
met conflicten! 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.). Mijnheer de Voorzitter! 
Moet het door Portugal inbrengen van Angolese Mozambiqua-
nen en inwoners van Guinee-Bissau in de Portugese delegatie 
naar de Verenigde Naties met de pretentie dat deze mensen die 
gebieden daar vertegenwoordigen, niet worden gezien als een 
politieke manipulatie van Portugal op het gebied van de geloofs-
brieven? 

Is het niet zo. dat het in deze kwestie helemaal niet ging om 
een beoordeling van het beleid van het land in kwestie, dus Por-
tugal, maar om de vraag van de pretentie: Wat pretendeert men 
te vertegenwoordigen? Ook als men zich op een formeel juri-
disch standpunt stelt, kan er dan niet een goede formulering wor-
den gevonden, zoals wij indertijd in Nederland, als het ging om 
inwoners van koloniën, onderscheid maakten tussen Nederland-
se onderdanen-niet-Nederlander en Nederlandse onderdanen-
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Nederlander'} Toen hadden wij zelfs nog de inheemse en de uit-
heemse Nederlandse onderdanen-niet-Nederlander. Dat soori 
formeel juridische oplossingen is toch wel te vinden? 

Mijnheer de Voorzitter! Is het niet algemeen internationaal ge-
bruik, om, als een bezetting weliswaar feitelijk is, maar weder-
rechtelijk, daaraan consequenties te verbinden, zoals men in de 
tijd van de Volkenbond internationaal niet heeft erkend dat Italië 
Abessinië vertegenwoordigde en zoals men ook weigerde te er-
kennen dat Japan Mantsjoekwo kon vertegenwoordigen? 

Welke politieke richtlijnen heeft de Nederlandse delegatie 
voor het optreden in zaken waarin ruggespraak niet meer moge-
lijk is? Beperkt zich dat uitsluitend tot overleg met de Negen? Zo 
ja, is het dan niet gewenst met name met de Scandinavische lan-
den, met wie wij ook contact hebben over de kwestie van de er-
kenning van Guinee-Bissau, in zulke spoedgevallen overleg op te 
nemen? Is het niet belangrijker, overleg te verplichten tussen 
vertegenwoordigers van regeringen met wie wij politiek grotere 
verwantschap hebben dan per se vertegenwoordigers van landen 
uit de Negen? 

Kan de Staatssecretaris zich voorstellen, dat het voor landen 
als Tanzania onverteerbaar is, dat Mozambiquanen en Angole-
zen in de Portugese delegatie zitten met de pretentie Afrika daar-
in te vertegenwoordigen en niet Portugal? Zou dat ook niet moe-
ten betekenen dat het voor Nederland zelf onverteerbaar is en 
dat ook Nederland zich daartegen keert? 

Mijnheer de Voorzitter! Evenals de heer Van der Spek ben ik 
ervan uitgegaan, dat Nederland zich van stemming heeft onthou-
den. Over dat ongelukkige misverstand moeten wij maar niet 
verder praten. 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! In ant 
woord op de vragen van de heer Van der Spek merk ik op, dat al-
leen staten lid van de Verenigde Naties kunnen zijn. Zelfs wan-
neer men erkent dat de bevolking van koloniale gebieden wordt 
vertegenwoordigd door bevrijdingsbewegingen, blijft de regel 
bestaan dat uitsluitend staten lid van de VN kunnen zijn. Dat be 
tekent dat in dit geval de vraag, of bevrijdingsbewegingen als 
vertegenwoordigers van koloniale gebieden kunnen worden ge-
zien, geen rol speelt, omdat het hier gaat om erkenning van ge-
loofsbrieven van vertegenwoordigers van staten. 

In veel resoluties - daar sloeg de uitlating van de woordvoer-
der op - wordt gezegd, dat de betrokken bevrijdingsbeweging 
"the authentic representative of the population of the territory" 
is. De bezwaren van Nederland zijn altijd gericht tegen het be-
grip, als zou het hier gaan om de enig mogelijke vertegenwoordi-
ging van de betrokken gebieden. Wij zijn bereid de bevrijdings-
beweging als gesprekspartner te accepteren. Dat is keer op keer 
duidelijk gemaakt. Of kan worden gezegd dat het de authentic re-
presentative van de betrokken bevolking is, is bijzonder moeilijk 
uit te maken. In een aantal gevallen zijn er ook verschillende be-
vrijdingsbewegingen. Ik geloof niet dat het in het kader van de 
geloofsbrievenkwestie, waarin van bestaande lid-staten slechts 
dient te worden vastgesteld of de betrokken geloofsbrieven door 
de bevoegde autoriteiten zijn getekend, zin heeft al deze elemen-
ten naar voren te brengen - ik denk ook aan de consequenties die 
het kan hebben als geloofsbrieven worden verworpen -, omdat 
je daarmee een politieke discussie die zich in tal van andere orga-
nen van de Verenigde Naties en in tal van commissies kan en 
moet afspelen, als het ware haalt naar een periode waarin dat 
nog niet zou dienen te geschieden. 

De Nederlandse Regering is dus bereid om tot de periode, 
waarin de betrokken landen hun zelfstandigheid hebben gekre-
gen, de bevrijdingsbewegingen te beschouwen als gesprekspart-
ners die de bevolking van de gebieden vertegenwoordigen. Zij 
kan niet zeggen dat dit dan dé vertegenwoordiger is die in een in-
tergouvernementele organisatie anders dan als waarnemer of ob-
server op de punten waar het van belang is die plaats kan overne-
men. 

De heer Van der Spek heeft gevraagd naar het curieuze gezel-
schap waarin wij ons bevonden. Het zijn de volgende landen: 

Zitting 1973-1974 
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Bolivia, Canada, Costarica, Griekenland, Honduras, Israël, Ne-
derland, Nicaragua, Portugal, Spanje, Uruguay, Engeland. 
Amerika en Zuid-Afrika. Tot degenen die zich onthielden be-
hoorden vrijwel alle andere westelijke landen. 

Ik ben het geheel met de heer Van der Spek eens dat een feite-
lijke toestand niet betekent, dat dan ook de legale pretenties van 
het betrokken land op het gebied daarmee worden geïmpliceerd. 
Waar het echter om gaat is dat door het ontkennen van het verte-
genwoordigingsrecht aan het betrokken land van de betrokken 
bevolking - nogmaals, daarvan is hier geen sprake, want men 
komt als land daar - veel te gemakkelijk het excuus zou kunnen 
worden geleverd, dat men voor de betrokken gebieden dan ook 
geen verantwoording meer schuldig is aan de Verenigde Naties. 
Dat is onjuist, maar het argument kan op goede gronden daaraan 
worden ontleend door de betrokken landen. Het is hetzelfde ar-
gument dat voortdurend aan de andere kant van de zijde van de 
Verenigde Naties wordt aangevoerd. Portugal is het land dat het 
feitelijk gezag uitoefent en op grond daarvan aansprakelijk is. 
Daardoor moet het worden gezien als het land, dat binnen het ka-
der van de Verenigde Naties verantwoordelijk is voor hetgeen 
zich daar afspeelt en als zodanig dan ook de positie in de Ver-
enigde Naties inneemt. 

Het is heel moeilijk om het zich anders in te denken. Met be-
trekking tot Angola en Mozambique is er geen onafhankelijke 
staat, omdat ook door de betrokken bevrijdingsbewegingen nog 
niet de onafhankelijkheid is uitgeroepen. De Algemene Vergade-
ring heeft uitgemaakt dat Portugal voor deze gebieden het zelf-
beschikkingsrecht behoort te erkennen. Zolang dat nog niet zo 
is, is het staatsverband van Portugal nog met deze gebieden aan-
wezig. De lege ferenda is dat onjuist, de lege lata is dat nog wel 
zo, helaas. Met Guinee-Bissau is het anders, omdat dit al door 
een zeventigtal staten is erkend. 

De heer De Gaaij Fortman heeft gevraagd of het inbrengen 
door Portugal van de betrokken gebieden niet kan worden gezien 
als politieke manipulatie, met de pretentie die gebieden te verte-
genwoordigen. Portugal gaat uit van de, van Portugese kant ge-
zien, correcte gedachte dat het het hele Portugese Gemenebest 
vertegenwoordigt en dat het dan ook vertegenwoordigers van de 
bevolking van dat gehele gebied moet opnemen. Dat is de achter-
grond van de politieke visie van Portugal op die situatie. 

De heer De Gaaij Fortman heeft gevraagd of hiervoor nu geen 
andere formuleringen te vinden zijn, zodat deze mensen als uit-
heemsen, of iets dergelijks, worden opgenomen. Die formulerin-
gen zijn er op dit moment niet. Ieder land is vrij - dat is van groot 
belang - zijn delegatie zo samen te stellen als dat hem goed-
dunkt. Het komt ook meermalen voor dat personen met een an-
dere nationaliteit in de delegatie van een land worden opgeno-
men. Daarvoor zijn geen regels en het zal ook erg moeilijk zijn ze 
te formuleren. 

De heer De Gaaij Fortman heeft ook gewezen naar het prece-
dent binnen de Volkenbond dat de erkenning wel feitelijk is, 
maar dat de wederrechtelijkheid daarvan wordt gestipuleerd. 

In het kader van de politieke besluitvorming van de Algemene 
Vergadering is voortdurend gezegd, dat het beheer van Portugal 
over de betrokken gebieden een einde dient te nemen. De heer 
De Gaaij Fortman vroeg zich nu af of in dit geval niet hetzelfde 
had moeten gebeuren en dus een stem vóór had moeten worden 
uitgebracht. 

In mijn antwoord in eerste instantie heb ik reeds opgemerkt 
dat de overwegende zorg van de Nederlandse Regering is ge-
weest de ontwikkelingen die zich met betrekking tot geloofsbrie-
ven voordoen. 

In dit kader heeft het binnen de Volkenbond ook nooit ge-
speeld. Indien men van de zuiver formele benadering van de ge-
loofsbrieven afstapt, dan komt men op de slippery slope. Het 
wordt dan erg moeilijk op andere punten, waar dat niet gewenst 
zou zijn, de politieke elementen weg te bannen. 

De heer De Gaaij Fortman heeft voorts nog gevraagd welke 
politieke richtlijnen de delegatie heeft als ruggespraak met Den 
Haag niet langer mogelijk is. De delegatie moet dan handelen te-
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gen de achtergrond van haar algemene instructie en dan altijd 
naar bevind van zaken in de situatie van dat moment. 

Die algemene instructie had, omdat ervan uitgegaan was. dat, 
zoals de ervaring was, die amendementen betrekking hadden op 
de verwerping van geloofsbrieven, eventueel een tegenstemmen 
kunnen inhouden. De delegatie heeft zich uiteindelijk onthou-
den, gezien het feit dat het in het onderhavige geval niet ging om 
verwerping van geloofsbrieven, maar om een bepaalde kwalifi-
catie daarvan. 

De heer De Gaaij Fortman heeft gesuggereerd, dat de COnsuN 
tatie met een aantal landen mede bepalend is voor het stemge-
drag. Dat is op zichzelf geen wonder, dat gebeurt in iedere interna-
tionale organisatie waarin men in bepaalde groepen verkeert. De 
heer De Gaaij Fortman heeft zich echter enigermate bezorgd ge-
toond over het feit dat die consultatie selectief plaatsvindt en 
niet met, bij voorbeeld, de Scandinavische landen. 

Normaliter vindt de consultatie bij de VN niet alleen binnen de 
Negen plaats, maar ook binnen de Westerse groep. Er bestaat 
dus over het algemeen nauw overleg met de Scandinavische lan-
den. De algemene benadering van de zaak van de geloofsbrieven 
is bij alle Scandinavische landen dezelfde als bij ons: het onder-
kennen van de gevaarlijke ontwikkelingen die zich voordoen 
door politieke bespiegelingen daarbij in te voeren. Ik meen, dat 
in het onderhavige geval ook de Scandinavische landen zich bij 
de betrokken resolutie van stemming hebben onthouden. Dat 
geldt in ieder geval voor Denemarken, dat tevens lid van de Ne-
gen is. 

Ten slotte heeft de heer De Gaaij Fortman mij gevraagd of 
ik het mij kan voorstellen dat het voor Afrikanen intolerabel is, 
dat men bewoners van Portugese koloniale gebieden opneemt in 
de delegatie van Portugal. Ik kan mij dat heel goed voorstellen. 
Ik heb daarvan ook zelf horen getuigen door vertegenwoordigers 
van Afrikaanse landen. 

Wanneer men echter uitgaat van de gedachtengang, dat de lan-
den nu eenmaal vrij zijn in hun delegatie op te nemen wie zij wil-
len, dan kan zoiets ethisch of politiek onaangenaam zijn, maar 
het zou een enorme doorbreking van het systeem van de Ver-
enigde Naties betekenen als men landen zou gaan voorschrijven 
wat voor mensen men in delegaties mag opnemen. Dat is het 
punt waarom het hier gaat. 

De heer Coppes (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Kan de 
Staatssecretaris in dit verband meedelen of er al vooruitgang 
wordt geboekt in de onderhandelingen met de Scandinavische 
landen inzake de erkenning van Guinee-Bissau, die is toegezegd 
door de Regering en waarop met groot ongeduld wordt gewacht? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Er vinden 
consultaties plaats. Ik kan nog geen uitspraak doen over het re-
sultaat, maar wij onderhouden voortdurend nauwe contacten. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Hebben 
de correctie in de Handelingen van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties en de uitleg van het misverstand aan de 
pers plaatsgehad, onmiddellijk nadat het misverstand was geble-
ken? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Op het 
moment dat de woordvoerder sprak, was het misverstand nog 
niet in Den Haag bekend. De woordvoerder ging ervan uit, dat 
een tegenstem was uitgebracht op het Tanzaniaans-Senegalees 
amendement, zoals dit zondag aan de permanente vertegenwoor-
diging was overhandigd. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Meent 
de Staatssecretaris dat een staat, die feitelijk verantwoordelijk is 
voor gebeurtenissen in een gebied dat door deze staat bezet 
wordt gehouden, niet voor die gebeurtenissen verantwoordelijk 
gesteld zou kunnen worden in de VN wanneer hij daar niet te-
vens formeel is erkend als vertegenwoordiger van dat gebied? 
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Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Ik moet 
deze vraag ontkennend beantwoorden. Het is wel degelijk moge-
lijk een staat aansprakelijk te stellen voor het feitelijke beheer 
dat hij over een bepaald gebied uitoefent, wanneer een andere 
staat daarover de soevereiniteit heeft. Dit is in deze kwestie niet 
het geval. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! 
Heeft de Nederlandse delegatie zich gedistantieerd van de kwali-
ficatie „independent state" in het amendement met betrekking 
tot Guinee-Bissau? Zo neen, is Nederland volgens het beginsel 
..wie zwijgt, stemt toe" inmiddels dan toch tot erkenning over-
gegaan? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Er is 
überhaupt geen stemverklaring afgelegd. Ik verwijs naar de 
stemverklaring van de heer Fack bij een eerdere behandeling van 
de kwestie Guinee-Bissau in de Algemene Vergadering. Met de-
ze stemverklaring is de uitgebrachte stem geenszins op gespan-
nen voet komen te staan. 

De heer Wilbers (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Kan de 
Staatssecretaris meedelen op welke wijze binnen en buiten de 
VN door de Nederlandse Regering, dan wel door de wellicht aan 
vakantie toe zijnde Nederlandse delegatie bekendheid is gegeven 
aan het feit dat de tegenstem werkelijk een vergissing was? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Ik neem 
aan dat hetgeen ik hier heb gezegd zijn weg naar de pers zal vin-
den. In New York is van deze vergissing kennisgegeven aan het 
secretariaat van de VN. Voorts zal er nog algemene bekendheid 
aan worden gegeven. Of dit al is gebeurd, kan ik op dit moment 
nog niet zeggen. 

De heer Beekmans (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Welk 
amendement was er in de gedachtengang van de delegatie aan de 
orde, toen in werkelijkheid het amendement-Tanzania in stem-
ming kwam? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Dat was 
een sub-amendement van de zijde van Saoedi-Arabië op de ge-
loofsbrieven van de Khmer-republiek. 

De heer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Was het 
voorstel, de Portugese vertegenwoordiging in de VN te ontdoen 
van de pretentie gebiedsdelen in Afrika te vertegenwoordigen, 
niet het logisch gevolg van de indirecte erkenning van de onaf-
hankelijke republiek Guinee-Bissau in een onlangs aanvaarde re-
solutie? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! In het ka-
der van de behandeling van geloofsbrieven is niets logisch, om-
dat in geloofsbrieven niet wordt gesproken over hetgeen men 
vertegenwoordigt. Bij het onderzoek van deze geloofsbrieven 
wordt de tekeningsbevoegdheid van degene die de brief heeft on-
dertekend nagegaan. Dit punt kan bij allerlei andere amendemen-
ten aan de orde worden gesteld. Zoals ik al heb gezegd, heeft de 
connectie met de geloofsbrievenkwestie voor ons de nodige be-
denkingen opgeleverd. 

De heer Franssen (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Als in de 
Zuidafrikaanse delegatie Namibiërs zouden worden opgenomen, 
hoe zou Nederland dan stemmen over een resolutie, die de Zuid-
afrikaanse geloofsbrieven goedkeurt met de clausule, dat de le-
den van die delegatie alleen geacht worden de republiek Zuid-Af-
rika te vertegenwoordigen? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Het is erg 
moeilijk, daarop op voorhand een antwoord te geven. 
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De Voorzitter: Ik wil de Staatssecretaris even onderbreken. 
Het is niet de gewoonte om vanuit veronderstellingen vragen te 
stellen. Het is gebruikelijk, dat dergelijke vragen niet door de 
Voorzitter worden toegestaan. 

De heer Patijn(P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Waren in de 
vorige delegaties van Portugal ook Angolezen, Mozambikanen 
of inwoners van Guinee-Bissau opgenomen? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Deze 
vraag van de heer Patijn kan ik bevestigend beantwoorden. 

De heer Vonhoff (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Kan de 
Staatssecretaris mijn indruk bevestigen, dat de ambtelijke leden 
van de delegatie naar de Verenigde Naties daar met grote inzet, 
ijver en bekwaamheid hebben gewerkt? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Deze 
vraag van de heer Vonhoff kan ik zonder enige reserve bevesti-
gend beantwoorden. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers (P.P.R.): Mijnheer de 
Voorzitter! Begrijpt de Staatssecretaris, dat het op formele gron-
den stemmen tegen VN-resoluties, die op hun materiële gron-
den, zoals het recht op zelfbeschikking van de volkeren van Mo-
zambique, Angola en Guinee-Bissau, gesteund dienen te wor-
den, in Nederland en in Afrika slecht overkomt? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij 
dat voorstellen. Waaraan de Nederlandse Regering keer op keer 
uitdrukking heeft gegeven is, dat zij juist dit soort zaken los wil 
maken van de kwestie van de geloofsbrieven. Zij wil dit soort za-
ken in de politieke context, waarin zij thuishoren, bespreken. 
Juist vanwege het negatieve effect, dat kan uitgaan van het be-
trekken van politieke zaken in de geloofsbrievenkwestie, vindt 
de Nederlandse Regering deze benaderingswijze onjuist. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Deelt 
de Staatssecretaris de mening, dat de effectieve controle van de 
bevrijdingsbewegingen in de Portugese koloniën over het totale 
gebied belemmerd wordt door de aanwezigheid van Portugese 
militairen en de daar gebruikte methoden? 

Staatssecretaris Kooijmans: Mijnheer de Voorzitter! Ik deel 
deze mening, vertolkt door de heer Van Gorkum. Dat is precies 
het punt, waarom de moeilijkheden eaan. 

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

betreffende inkomensvorming en bescherming van werkgelegen-
heid in 1974 (Machtigingswet inkomensvorming en bescher-
ming 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 olieschaarstc (12 739). 
De (algemene) beraadslaging wordt hervat. 

Hierbij is tevens aan de orde de beraadslaging over de motie 
van het lid Portheine c.s. betreffende de ingangsdatum van de 
benzinedistributie (12 739, nr. 5). 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! ik zal trachten in 
zeer snel tempo de belangrijkste vragen te beantwoorden. Gis-
teravond zijn enkele Kruimels blijven liggen. Ik zal proberen de-
ze nu op te vegen. Gelukkig komt een welgevulde bezemwagen 
nog achter mij aan voor wat ik nog laat liggen. 

Zitting 1973-1974 
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Ik kom in de eerste plaats aan de vragen inzake hel structurele 
begrotingsbeleid. 

De heren Vermaat, Peijnenburg en Van der Mei hebben ge-
vraagd, wat er nu gebeurt, nu er blijkbaar of schijnbaar aan de 
veronderstellingen voordat structurele begrotingsbeleid voorde 
optrekking van het begrotingstekort niet is of niet zal worden 
voldaan. Zoals men weet, hebben wij het verantwoord geacht 
om het begrotingstekort op te trekken in 1974 op basis van een 
rapport van de studiegroep begrotingsruimte. Daaraan was de 
voorwaarde van een effectief anti-inflatiebeleid verbonden. Wij 
hopen dat dit beleid nog zeer zeker effectief zal blijven, hoewel 
wij helaas de teleurstelling hebben, dat door externe omstandig-
heden de inflatie veel groter zal zijn dan eerder viel te voorzien. 

Belangrijker is evenwel dat het hier om een structureel begro-
tingsbeleid gaat. Zoals de Minister-President gisteren heeft ge-
zegd, leven wij in zeer grote onzekerheid. Het is volstrekt niet te 
voorzien, hoe lang de huidige crisis zal duren en in hoeverre het 
beleid daarop zal moeten worden afgestemd. Wel laat zich aan-
zien dat zich belangrijke andere prijsontwikkelingen zullen voor-
doen, hetgeen ook geldt voor ruilvoetveranderingen. Ook daar 
zit overigens een groot stuk onzekerheid in, want wij hebben wel 
een vermoeden hoe de in- en uitvoerprijzen zich zullen ontwik-
kelen -dat vermoeden vormt de basis van onze veronderstellin-
gen nopens de ruilvoet - maar het is niet gezegd dat dit ook alle-
maal zo zal gebeuren. 

Als dus wordt gevraagd, of het niet wat voorbarig is geweest 
om het tekort op te trekken, antwoord ik daarop in de eerste 
plaats ontkennend; op basis van de gegevens die wij hadden bij 
het opstellen van de miljoenennota, moest dit wel, zoals ik des-
tijds ook heb verdedigd. Het is strijdig met het karakter van het 
structurele begrotingsbeleid om, telkens wanneer zich verande-
ringen voordoen, dan onmiddellijk weer te reageren door een 
aanpassing daarvan. De grondslagen moeten worden afgeleid 
van het lange-termijnperspectief voor onze economie; dat moet 
niet incidenteel gebeuren. 

Op dit ogenblik kan ik dus ook nog geen gefundeerd antwoord 
geven op de vraag, in welke richting en in welke mate het struc-
tureel aanvaardbare tekort zal moeten worden aangepast, nadat 
duidelijkheid zal zijn verkregen omtrent de ontwikkelingen in de 
loop van het volgende jaar. Men moet daarbij ook in aanmerking 
nemen dat, als de toestand zich zou ontwikkelen zoals dat zich 
thans laat aanzien, er dan ook - dat geldt voor West-Europa als 
geheel - een fundamenteel andere positie zal zijn van onze beta-
lingsbalans, zoals die zou kunnen worden afgeleid uit de waar-
schijnlijke betalingsbalansontwikkeling van de Arabische lan-
den. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
gaarne een vraag ter verduidelijking stellen. Als de Minister stelt 
dat het onmogelijk is om op dit ogenblik te zeggen, in welke rich-
ting het tekort zal moeten worden aangepast, betekent dit dan 
ook dat hij nog de mogelijkheid voorziet, dat het in opwaartse 
richting zal worden aangepast? 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb daarover 
op dit ogenblik nog geen definitief oordeel, omdat, zoals ik al 
heb gezegd, ook onze betalingsbalansvooruitzichten fundamen-
teel anders kunnen zijn. Dit heeft betrekking op de structurele 
verandering die zich naar mijn oordeel zal moeten voordoen van 
met name West-Europa en ook de Verenigde Staten ten opzichte 
van de olie-exporterende landen. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
niet gevraagd, of de Minister nu al precies kon zeggen wat er met 
het begrotingstekort zou moeten gebeuren. Ik heb alleen ge-
vraagd, of hij deze zaak opnieuw wilde laten bestuderen door de 
commissie begrotingsruimte. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! De commissie 
begrotingsruimte is bijna gereed met haar rapport over de totale 
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ruimte. Ik wil overwegen, maar niet op dit ogenblik - daarvoor is 
de toestand op dit ogenblik te onzeker - om een nieuwe opdracht 
te verstrekken aan de commissie begrotingsruimte. Ik wil echter 
niet nu al zeggen dat het rapport dan binnen een paar maanden 
gereed moet zijn; daarvoor zijn de gegevens op dit ogenblik naar 
mijn oordeel te onzeker. Het is echter volstrekt juist - daar zal ik 
ook de consequenties uit trekken - dat zich een fundamentele 
verandering in onze economie waarschijnlijk aan het voltrekken 
is en dit zal natuurlijk ook consequenties moeten hebben voor 
het begrotingsbeleid. Een nieuwe opdracht ter zake aan de stu-
diegroep kan dan ook een goede zaak zijn. 

De heer Peijnenhurg (K.V.P.): En dat kunnen wij dan bij de 
behandeling van de voorjaarsnota horen? 

Minister Duisenberg: Daarop durf ik niet „ja" en niet ..neen" 
te zeggen. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Maar wilt u daarnaar streven? 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er wel 
naar streven, voor zover de externe omstandigheden het dan zul-
len toelaten. 

Wat betreft de afremming van de overheidsuitgaven stellen 
naar mijn oordeel zowel de heer Vermaat als de heer Peijnenburg 
terecht, dat de in de beleidsnota aangekondigde 750 min. niet al-
les is. Daarnaast is er immers het stringente begrotingsbeleid dat 
inderdaad tot een volume-afremming, ook van de overheidsuit-
gaven, zal leiden. Zoals de heer Vermaat ons heeft voorgere-
kend. zal dit al met al betekenen dat de overheid een van de be-
stedingscategorieën vormt die het meest de gevolgen van de cri-
sis zal ondervinden. Ik ben het dan ook niet eens met de conclu-
sie van de heer Van der Mei dat het te weinig zou zijn. Men mag 
niet alleen naar het bedrag van 750 min. kijken, men moet in dit 
verband naar het hele beeld kijken. 

In de stukken heb ik reeds aangegeven dat ik op dit moment 
nog geen uitspraken kan doen omtrent de uitgaven die precies in 
aanmerking zullen komen en zullen moeten worden gebracht. 
Men kan nu slechts - wij zijn dat aan het voorbereiden - aansluU 
ten bij de criteria die hiervoor voor de hand liggen; deze zullen 
energie-intensief moeten zijn en werkgelijkheids-extensief. Zij 
zullen zoveel mogelijk effect moeten sorteren in de eerste helft 
van I974, ten einde het mogelijk te maken dat het ex ante even-
wicht tussen middelen en bestedingen, dat wij nu voorzien zich 
inderdaad ook zal voltrekken. 

In de loop van de debatten is er nog aan aantal criteria bij ge-
noemd. De heer Van der Hek heeft gezegd, dat de sociaal zwak-
ken zullen moeten worden ontzien. Dat is een vanzelfsprekend 
criterium, maar er zijn nog meer criteria genoemd. Dat maakt het 
naar mijn oordeel volstrekt duidelijk dat zich ook hierbij een af-
wegingsproces zal moeten voor doen. Dat was ook wel duidelijk. 
Het is echter een pijnlijk proces, maar het is onmogelijk om ook 
maar een uitgavencategorie te vinden die tegelijkertijd aan alle 
daaraan gestelde criteria zal voldoen. Wij zullen de Kamer dus 
vóór 15 januari inlichten, waartoe dit pijnlijke afwegingsproces 
heeft geleid. Of de blokkering, de met het oog op de vereiste 
flexibiliteit in het beleid gekozen weg, zal leiden tot suppletoire 
begrotingen, is thans nog niet met zekerheid te zeggen. Als in de 
loop van I974 geen deblokkering zou plaatsvinden -dat is, zoals 
ik reeds heb gezegd, afhankelijk van de feitelijke ontwikkeling -
dan zal nader worden overwogen of het indienen van incidentele 
suppletoire begrotingen nodig zal zijn dan wel of kan worden 
volstaan met de daarvoor in aanmerking komende begrotings-
posten op te nemen in de ontwerp slotregularisatiewetten. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Mei heeft gevraagd 
op welke termijn de meerjarenramingen tegemoet zouden kun-
nen worden gezien. Tot mijn spijt is, mede in verband met de ge-
beurtenissen van de afgelopen maanden, enige vertraging opge-
treden bij de voorbereiding van de meerjarenramingen. Wij zijn 
er evenwel nog steeds volop aan bezig en ik hoop in de loop van 
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het voorjaar tot een afronding hiervan te kunnen komen. Ik heb 
heel erg gehoopt dat het afgerond zou kunnen zijn voordat de 
voorbereiding voor de begroting voor 1975 zou beginnen. Ik 
weet niet of ons dat helemaal zal gelukken, maar er wordt wel 
naar gestreefd. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): U spreekt van mede door de 
energiecrisis. Kunt u ook zeggen wat de andere oorzaken zijn? 

Minister Duisenberg: Een andere oorzaak ligt bij mij, omdat ik 
wellicht in een te geforceerd tempo heb getracht om die cijfers 
op tafel en boven water te krijgen. De doelstelling om alles af ge-
rond te hebben voordat de voorbereiding voorde begroting voor 
1975 zal beginnen, zou vereisen dat wij ons welhaast iedere week 
met de meerjarenramingen in het kabinet zouden moeten bezig-
houden en dat iedere week daarvoor beslissingen zouden moeten 
worden genomen. Ik vrees dat dit, te zamen met alle andere ta-
ken die het kabinet heeft, een iets te ambitieuze doelstelling was. 

Wat betreft de lagere overheid wil ik stellen dat het bedrag van 
250 min. niet al te absoluut moet worden genomen. Vóór 15 janu-
ari zullen wij precies meedelen, hoe groot het zal zijn. Gezegd is 
dat het ongeveer een derde deel zal zijn van het totale door de 
overheid te temporiseren bedrag. Het zal verwezenlijkt worden 
via het instrument van de centrale financieringen dezelfde crite-
ria zullen moeten worden aangelegd die moeten worden aange-
legd aan de rijksuitgaven. 

De heer Van Aardenne heeft gevraagd, of de Regering niet kan 
overwegen om hetzelfde evenwicht tussen middelen en bestedin-
gen te bereiken via andere instrumenten. Hij heeft daarbij ge-
dacht aan een belastingverlaging en een sterkere uitgavenbe-
snoeiing. Mijnheer de Voorzitter! Voor het antwoord op deze 
opmerking zou ik willen verwijzen naar de bijdrage van de heer 
Van der Hek, waarin ik mij geheel kan vinden. Het punt is. dat er 
wel degelijk keuze mogelijkheden zijn. Het is echter een politie-
ke keuze, die in belangrijke mate is ingegeven door de maat-
schappelijke realiteit inzake de haalbaarheid van doelstellingen 
ten aanzien van loonontwikkelingen, prijzen, doorberekening 
van belastingmaatregelen, die voor prijzen van belang zijn enz. 

Als de heren Vermaat en Van der Mei vragen, wat de Regering 
voor 1975 voorziet, waarbij bezorgdheid wordt uitgesproken 
over.de ontwikkeling van de betalingsbalans en van de spaarquo-
te in 1974, moet ik daarop een concreet antwoord schuldig blij-
ven. Daar 1974 nog niet of nauwelijks valt te overzien, is het uit-
gesloten, nu verwachtingen te uiten over de waarschijnlijke ont-
wikkelingen in 1975. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De 
Minister heeft mij een duidelijk antwoord gegeven, zij het dat het 
zeer kort was, op mijn stellingname ten aanzien van de rol van 
het overheidsbudget. Hij meent, dat het een politieke keuze is, 
het overheidsbudget weinig te laten meespelen; hij sloot zich aan 
bij de opmerkingen van de heer Van der Hek ter zake. 

Houdt dit nu in, mijnheer de Voorzitter, dat het financieel wèl 
kan en wordt dit straks het antwoord van de Minister op de op-
merkingen van de heer Terlouw? 

Minister Duisenberg: De laatste vraag begrijp ik niet. Ik heb 
immers al betoogd, dat ik het met de heer Vermaat eens ben, dat 
de bijdrage van de overheid in ons pogen om een evenwicht te 
hervinden tussen de mogelijke bestedingen en de zeer sterk inge-
krompen middelen voor het komende jaar, een zeer belangrijke 
rol heeft gespeeld. Het zou onjuist zijn, alleen te kijken naar die 
750 min. Daarbij moet in aanmerking worden genomen de doel-
stelling van het stringente begrotingsbeleid. Dit beleid staat ove-
rigens, gegeven de omstandigheden, zonder enige twijfel aan he-
vige spanningen bloot. Het is niet juist, te stellen, dat van de zij-
de van de overheid slechts een bescheiden bijdrage zou zijn gele-
verd aan de beperking. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Ik neem aan. mijnheer de Voor-
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zitter, dat de Minister later in zijn beantwoording zal ingaan op 
de vraag, of het wel juist is om onder de huidige omstandigheden 
vast te houden aan het stringente begrotingsbeleid. 

Minister Duisenberg: Dit is een vraag, mijnheer de Voorzitter, 
die mij in de eerste termijn niet was opgevallen. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Het gaat om de vraag, of de om-
standigheden niet zodanig zijn, dat het veeleer is aangewezen, 
méér overheidsuitgaven te doen - maar dan zeer specifieke - zo-
als investeringen. 

Minister Duisenberg: Ik wijs in dit verband op de vereiste her-
structurering van de totale uitgaven binnen onze Nederlandse 
economie. Men denke daarbij aan de investeringen in verband 
met het aardgas, die vereist zullen zijn; in dit verband is een be-
drag van 2 mld. genoemd. Het zou niet verantwoord zijn, het to-
taal van de bestedingen sneller te doen oplopen dan wij nu voor-
zien. Daarbij hebben wij immers rekening te houden met de fy-
sieke bottle-neck, die nu eenmaal aan de Nederlandse economie 
is opgelegd. Een sneller doen oplopen van de uitgaven zou bete-
kenen, dat wij inflatoir boven het ,.gegeven" uitgaan. Uiteinde-
lijk zal er in volume niet meer kunnen uitkomen dan nu valt te 
voorzien. 

De heer Van Aardenne (V. V.D.): Maar die fysieke bottle-neck 
vindt zijn begrenzing in de politieke wenselijkheden. 

Minister Duisenberg: Neen, de politieke wenselijkheden rich-
ten zich op de vraag, hoe de bottle-neck moet worden opgevuld. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ja, maar ik heb ook gewezen 
op de kapitaalmarkt, de dalende spaarquote en het gelijke beslag 
aan investeringen. Hieruit vloeit de noodzaak voort, het begro-
tingstekort te verminderen. Dit tekort stijgt nu alleen maar. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Ik wijs er nog op - dit sluit aan 
bij wat de heer Van Aardenne stelt, maar er is een geheel andere 
conclusie aan verbonden - dat het mogelijk moet zijn, middelen 
te verkrijgen voor de grotere investeringen door het gevreesde 
verschijnsel van de ontsparing tegen te gaan. Ook daarvoor heb 
ik een suggestie gedaan; ik weet niet, mijnheer de Voorzitter, of 
de Minister daar nog op zal reageren. 

Minister Duisenberg: Om de middelen voor verhoogde investe-
ringen te krijgen, moet het consumptievolume nog sterker wor-
den beperkt. Dit alleen zal middelen vrij kunnen maken, aange-
zien naar mijn oordeel een verdere teruggang van de externe po-
sitie van de Nederlandse economie niet aanvaardbaar zal zijn. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Die consumptiebeperking zal 
naar mijn mening in de overheidsconsumptie moeten worden ge-
zocht; dat is het politieke geschilpunt. De Minister wil die beper-
king zoeken in de particuliere consumptie. Ik blijf erg benieuwd 
naar het antwoord op de opmerkingen van de heer Terlouw, die 
mijns inziens een juiste analyse op dit punt heeft gemaakt. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): In het licht van het antwoord 
van de Minister begrijp ik niet. waarom in de kerngegevens 
wordt verwacht, dat de spaarquote van een groei van 21,5 tot 17 
zal teruglopen. Men kan dit weliswaar verwachten, maar dan 
klopt het antwoord van de Minister niet. 

Minister Duisenberg: Het teruglopen van de spaarquote wordt 
in belangrijke mate veroorzaakt door het teruglopen van het re-
eel beschikbare inkomen, waarbij men niettemin zijn consump-
tieniveau zal trachten te handhaven. Dat betekent, dat zich in het 
komende jaar ontsparing zal voordoen. Daarnaast blijft de parti-
culiere consumptie mede op peil door het voortbestaan van de 
overdrachtsuitgaven. 
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De heer Van der Lek (P.S.P.): De terugloop van het aanbod is 
toch een van de knelpunten van dit ogenblik? 

Minister Duisenberg: Er is inderdaad sprake van een terugloop 
van het aanbod. Het nationaal produkt zal in het komende jaar 
niet stijgen. Het beschikbare inkomen en de beperkte winstont-
vvikkeling, dat wil zeggen de reflexie van de oplopende arbeids-
inkomensquote heeft automatisch tot gevolg, dat de spaarquote 
terugloopt met daaraan gekoppeld het feit, dat de mensen bij een 
teruglopen van het inkomen in eerste instantie zullen trachten, 
het uitgavenniveau, het consumptieniveau op peil te houden, 
hetgeen men dan ten koste van de besparingen zal laten gaan. 

De heer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
baseert zijn voorspelling van de spaarquote helemaal op het ge-
drag van de consumenten, zoals dat tot nog toe altijd was. Is nu 
juist als gevolg van de veranderende situatie niet een ander ge-
drag mogelijk, waardoor die gehele voorspelling over de spaar-
quote nogal in de lucht komt te hangen? 

Minister Duisenberg: Het is al moeilijk om de structuurbreu-
ken, die zich in de ontwikkeling van een economie voordoen, 
achteraf vast te stellen. Als het gaat om het vooraf vaststellen -
daarom vraagt de heer Jansen in feite - van een structuurbreuk 
en een ander gedragspatroon lijkt het mij volstrekt onmogelijk 
verantwoorde uitspraken te doen. Dat zou volstrekt speculatief 
zijn. Alles wat wij hebben om de toekomst te voorspellen, is kij-
ken naar de situatie van het verleden. Als de toekomst geheel an-
ders zal zijn. dan zullen wij onze conclusies in de toekomst mis-
schien moeten herzien. Het lijkt mij volstrekt onmogelijk, hierop 
van tevoren in te gaan. 

De heer Jansen (P.P.R.): Ik zeg ook niet meer dan dat de Mi-
nister scherp, scherper dan in het verleden, rekening zal moeten 
houden met afwijkingen van de voorspellingen die hij doet. 

Minister Duisenberg: Zeker, de onzekerheidsmarges zijn be-
paald groter dan in het verleden; dat is volstrekt juist. 

Mijnheer de Voorzitter! De Kamer heeft veel zorg geuit over 
de dividenden, omdat zij een ongenuanceerd effect vreesde door 
de bevriezing te relateren aan een vijfjaarsperiode, voorafgaan-
de aan het jaar, waarover het dividend moet worden vastgesteld. 
De heer Van Aardenne heeft zijn zorg over deze methode uitge-
sproken, de heren Peijnenburg en Drees hebben er vragen over 
gesteld. 

Het voordeel van het hebben van slechts één criterium was 
naar mijn mening vooral gelegen in de eenvoud van de regeling, 
die slechts voor een beperkte periode zal gelden. Niettemin - ik 
zal om der wille van de tijd niet op alle argumenten ingaan - wil 
ik, in het licht van de reacties hierop, met name de reacties, die 
impliceerden, dat deze regeling kan inhouden, dat ondernemiiv 
gen zijn gedwongen tot drastische dividendverlagingen over te 
gaan, nominaal gezien, na een jaar, waarin de dividenden nogal 
aanmerkelijk zijn gestegen, graag toezeggen, dat een eventuele 
uitvoeringsregeling zodanig zal zijn - dit is in een eerder stadium 
ook al te kennen gegeven -, dat de dividenden over het boekjaar 
1973 niet hoger zullen mogen zijn dan het gemiddelde over de 
aan dat boekjaar vijf voorafgaande boekjaren dan wel naar keu-
ze van de onderneming niet hoger dan het vastgestelde dividend-
percentage over het voorafgaande boekjaar. Als het boekjaar 
dus zou samenvallen met het kalenderjaar - hetgeen niet altijd 
het geval is - dan zal de keus zijn of het niveau van 1972 óf het 
gemiddelde van de jaren 1968 tot en met 1972. 

De heer Peijnenburg heeft gevraagd of er niet een stijging zou 
kunnen worden ingebouwd. Over de jaren 1967 tot 1971 is het di-
videndpercentage per aandeel constant gebleven. Eerst in het 
jaar 1972 heeft zich een aanmerkelijke stijging voorgedaan. De 
door mij geïndiceerde regeling geeft de mogelijkheid aan dat men 
aan dat hogere percentage van 1972 vasthoudt. Het is een per-
centageregeling en als bijdrage in de matiging van de inkomens 
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lijkt het mij verantwoord een stijging af te wijzen. Dit heeft bo-
vendien het voordeel, dat wat niet aan dividend wordt uitgekeerd 
in de onderneming zal blijven; dit zal op zichzelf een gunstig ef-
fect hebben op de macro-economische spaarquote. 

De heer Drees heeft gevraagd wat de zin is van een dividend-
bevriezing als de prijzen van de ondernemingen reeds worden 
beheerst. 

Mijnheer de Voorzitter! De ontwikkelingen van de totale win-
sten en de uitgekeerde winsten van ondernemingen behoeven 
niet identiek te zijn. Het is dus denkbaar, dat bij matige winst 
toch dividend wordt uitgekeerd en ook omgekeerd. Nogmaals, 
het betreft bij de thans voorgenomen maatregel de dividenden 
over het voor vele ondernemingen niet ongunstige jaar I973; 
maar ook het jaar 1972 was een zeer gunstig jaar en dat heeft dan 
ook voor het eerst in jaren tot een aanmerkelijke stijging van de 
dividenden geleid. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Bakker vroeg zich af, of dit 
niet zo'n slappe maatregel was. dat er slechts een vlieg op de 
schouders van de sterken werd gezet. Het was mij opgevallen 
dat op dezelfde dag waarop de heer Bakker dit zei - men zou ook 
van een mug kunnen spreken - een hoofdartikel in ,,De Tele-
graaf" sprak van de olifant, die hierbij in het geding zou zijn. 

De heer Bakker (C.P.N.): U gelooft ,,De Telegraaf" natuur-
lijk! 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! U ziet, dat ik 
niemand geloof. 

Mijnheer de Voorzitter! Onder anderen de geachte afgevaar-
digde de heer Wieldraaijer heeft gevraagd of op de een of andere 
manier gedacht kan worden aan het afzuigen van ongerechtvaar-
digde vermogenswinst bij ondernemingen of bij aandeelhouders. 

Dit stuit op de belangrijke moeilijkheid dat door de overheid 
nooit op voldoende betrouwbare wijze zal kunnen worden vast-
gesteld wat het verschil is tussen het gereguleerde dividend en 
het dividend, dat zou zijn vastgesteld indien er geen plafond zou 
zijn geweest. Dat laatste is dan de beurswaarde, zoals die onder 
invloed kan staan van dividenduitkeringen als één van de invloe-
den, die daarop inwerken. Die zijn immers bepalend voor de ac-
tuele vermogenssituatie van de aandeelhouders. Dan kan ik niet 
anders dan erkennen dat de aandeelhouders er in de afgelopen 
tijd wat betreft de vermogenssituatie bepaald niet op vooruit zijn 
gegaan gezien de koersontwikkeling op de beurs. 

De heer Wieldraaijer heeft ook nog gevraagd of het dan niet 
mogelijk zou zijn een aparte regeling voor de hypotheekrente te 
maken. Ik wil er in dat verband op wijz&n dat ook voor de hypo-
theekrnarkt geldt, dat dit een markt is, die in een zeer open ver-
binding met andere financiële markten staat. Ik herinner slechts 
aan mededelingen in de pers van gisteren^ waaruit bleek dat het 
aanbod van hypotheekgelden op het ogenblik drastisch terug-
loopt in verband met de hoge tarieven, die op markten voorkor-
tere termijn kunnen worden gemaakt. Ik denk dan met name aan 
de geldmarkt. Dat kan op zichzelf ongewenste consequenties 
hebben voor langlopende projecten, die met hypotheken zouden 
moeten worden gefinancierd. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Drees heeft een vraag gesteld 
over de leeftijdsopbouw van de dividendgenieters. Ik heb daar-
over helaas geen precieze cijfers. De gepensioneerde dividend-
genieters vormen ongeveer 10 pet. van het totale aantal gepensi-
oneerden. Het dividendinkomen van deze gepensioneerden is 
ongeveer 40 pet. van het totale dividendinkomen van alle divi-
dendgenieters. Dit zijn dan enkele gegevens, die ik in dit verband 
relevant acht. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Dat 
zijn zeer interessante cijfers. Kan de Minister ook aangeven, hoe 
groot de invloed van de dividenden via de pensioenfondsen op 
de pensioeninkomens is? 

Minister Duisenberg: Daarop kan ik op dit moment geen ant-
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woord geven. Ik zal mijn bronnen moeten raadplegen om te 
trachten daarop een antwoord te vinden. Ik heb deze vraag geno-
teerd, maar ik kan niet garanderen dat hierop een antwoord kan 
worden gegeven. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Kan de Minister ook zeggen - mis-
schien is dit in tweede termijn mogelijk - wat het gemiddelde in-
komen van deze pensioengenietenden is? 

Minister Duisenberg: Van alle pensioengenietenden? 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Neen, van de groep, waarop het 
percentage van 40 slaat. 

Minister Duisenberg: Ik wil dit voor de tweede termijn bewa-
ren. Dan hoop ik hierop een antwoord te hebben. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dat hangt dan samen met 
mijn vraag, die zal worden bewaard voor de tweede termijn. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! De heren Van 
Gorkum en Van der Lek hebben een vraag gesteld over de moge-
lijkheid om de ontvangsten van dividenden uit het buitenland te 
beperken door een heffing op de stijging te leggen. Een dergelij-
ke regeling heeft bezwaren. Dit zou een heffing betekenen op 
een specifieke opbrengstencategorie, die dan gedifferentieerd 
zou worden belast. Dat zou geen onderdeel van de inkomstenbe-
lasting kunnen vormen. De inkomstenbelasting gaat van geheel 
andere grondgedachten uit. Men kan zelfs de vraag opwerpen, of 
dit grondwettelijk toegestaan zou zijn, wat het zou moeten gaan 
om een afzonderlijke buiten-fiscale heffing. Afgezien voorts van 
de vraag, of een dergelijke heffing niet in strijd komt met de be-
ginselen, die aan de vorming van een gemeenschappelijke Euro-
pese markt ten grondslag liggen, zou deze heffing tot een ver-
schil leiden tussen de behandeling van buitenlandse lonen en an-
dere opbrengsten en dividenden. Het gaat voorts om een gering 
financieel belang. Indien men de totale stijging zou wegbelasten, 
zou dit een bedrag van ongeveer I min. opleveren op een totaal 
van 100 000 genieters. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): De Minister weet blijkbaar op 
grond van het feit dat hij dit cijfer geeft het aandeel van de bui-
tenlandse dividenden in het totaal van de dividenden. Heeft hij 
daarover ook nog een cijfer? 

Minister Duisenberg: Ik weet dit niet uit mijn hoofd. Ik zou dit 
ook naar de tweede termijn willen verwijzen, zo het al mogelijk 
is, dit cijfer te geven. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Het is natuurlijk wel interessant 
om dit te weten, omdat daaruit volgt wat de opbrengst van de 
rest zou zijn. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! De heerTerlouw 
heeft een vraag gesteld over de mogelijkheid van het introduce-
ren van indexleningen. Hij meent dat dit kalmerend zou kunnen 
werken op het inflatieproces, mede doordat deze de besparingen 
zouden bevorderen. Het vraagstuk van de leningindexatie is bij-
zonder moeilijk. Dit is op het ogenblik op mijn departement in 
studie. Onderzocht wordt wat de voor- en nadelen hiervan zijn. 
Het is niet uitgesloten dat, als indexleningen een geaccepteerde 
of misschien zelfs zeer verbreide beleggingsvorm zouden wor-
den, verschuivingen in de allocatie van de besparingen en de in-
vesteringen zou optreden. Wij kunnen niet van tevoren met ze-
kerheid vaststellen, wat het daaruit resulterende economische 
effect zal zijn. Ik wil over deze zaak nog goed nadenken. Ik zal 
hierop binnenkort wel terugkomen. Ik wil hieraan slechts toe-
voegen, dat er landen zijn, die ervaringen met indexleningen 
hebben opgedaan. Ik wijs bij voorbeeld op Finland. Dit systeem 
heeft daar niet in alle opzichten bevredigend gewerkt. Finland is 
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uiteindelijk zo ver gegaan, dat praktisch alle markten waren geïn-
dexeerd. Men heeft dit systeem toen in een klap afgeschaft. 

De heren Van Gorkum en Van der Lek hebben ook vragen 
gesteld over de controle op de naleving van de wel, met name 
met betrekking tot de beoefenaren van vrije beroepen. Die con-
trole zou krachtiger moeten worden onderbouwd. Zij hebben 
hierbij de suggestie, die ook van de kant van de vakbeweging is 
gedaan, betrokken, hierbij het fiscale instrument te hanteren. Ik 
weet niet precies, wat men met „het fiscale instrument" bedoelt. 
Er zijn hierbij om verschillende redenen grote moeilijkheden. 
Het gaat bij de heffing van de inkomstenbelasting - daaraan 
moeten wij hierbij denken - niet om de tarieven die beoefenaren 
van vrije beroepen voor hun diensten bedingen, het gaat uitslui-
tend om de vaststelling van het belastbare inkomen. Er bestaat 
geen rechtstreeks verband tussen de gehanteerde tarieven en het 
fiscale inkomen. Het belastbare inkomen is de resultante van een 
complex van veelal subjectieve factoren. De een heeft een grotere 
produktie, de ander heeft meer beroepskosten. De subjectieve 
factoren verschillen sterk. Sommigen hebben bij voorbeeld 
een verplichting tot het uitkeren van alimentatie, die ertoe leidt, 
dat ondanks hogere tarieven het belastbaar inkomen niet ver-
andert. Zo zijn er vele voorbeelden te vermelden, waaruit blijkt 
dat het inkomen, dat voor de inkomstenbelasting als belastbaar 
inkomen geldt, niet het aanknopingspunt oplevert dat ons voorde 
wet, waarover wij vandaag spreken, voor ogen staat. 

Het aansluiten bij het belastbare inkomen voorde inkomensbe-
lasting heeft ook het bezwaar, dat voor deze categorie van belas-
tingplichtigen het door hen aangegeven inkomen pas lange tijd na 
afloop van het desbetreffende jaar bekend wordt, namelijk met 
een vertraging van gemiddeld een half a één en een kwart jaar na 
afloop van dat jaar. Voordat men dan zou kunnen optreden, gaat 
veel te veel tijd voorbij om in het kader van deze machtigingswet 
nog slagvaardig te kunnen optreden. Dit betekent evenzeer, dat 
extra belastingheffingen die de heer Van Gorkum ook heeft ge-
suggereerd, op de inkomens van beoefenaren van vrije beroepen, 
afgezien van de vraag, of men hiertoe zou willen overgaan - ik 
meen dat dit strijdig zou zijn met het gelijkheidsbeginsel dat in de 
belastingwetgeving op basis van de Grondwet is besloten - in ie-
der geval in 1974 geen effect zouden sorteren. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Het betekent natuurlijk we! dat 
de Minister op dit moment de gehele Machtigingswet een beetje 
op losse schroeven zet, als hij zegt dat bij dividenden, renten en 
vrije beroepen de inkomens voor het komende jaar best behoor-
lijk kunnen stijgen. 

Minister Duisenberg: Op welk punt heeft dit nu betrekking, op 
de controle op de ontwikkeling van de inkomens of de heffing op 
de ontwikkeling van inkomens? Ik heb de indruk dat de heer Van 
Gorkum nu spreekt over de controle op de fiscale gegevens voor 
1974. Die hebben echter niet betrekking op het inkomen dat in 
1974 wordt genoten. Als wij hiervan in een of ander stadium ge-
bruik zouden willen maken, dan zou dit toch slechts een zeer be-
perkte bijdrage kunnen leveren aan een effectieve controle. Het 
gaat om de beheersing van de tarieven. Wij hopen hiervoor ande-
re middelen te vinden in overleg met de desbetreffende catego-
rieën. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Als de tarieven leiden tot een 
sterke stijging van het inkomen in 1974, moet er toch wel een 
controlemogelijkheid van het matigingseffect dat ook van overi-
ge inkomenscategorieën wordt verwacht, aanwezig zijn. 

Minister Duisenberg: Dan moeten de tarieven worden be-
heerst. Het is ook de opzet om die sterke stijging niet te doen 
plaatsvinden, welke door de heer Van Gorkum wordt gesugge-
reerd. Voordat dit neerslaat in de fiscale uitkomsten, zijn wij ja-
ren verder en dan nog zijn uit de fiscale gegevens niet de tarieven 
af te leiden, dan nog is het niet te traceren, waaraan het ligt, dat 
er een eventuele inkomensstijging plaatsvindt. Misschien heeft 

de betrokkene harder gewerkt, misschien heeft hij op grond van 
geheel andere omstandigheden andere aftrekmogelijkheden ge-
had. 

De Voorzitter: Het interruptierccht mag niet worden gebruikt 
als een soort verhoor op punten. Dat lijkt mij niet juist. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Wel om een bepaald punt 
te verduidelijken, zodat ook het antwoord duidelijker wordt. 

De Voorzitter: Dat is ook in tweede termijn mogelijk. 

De heer De Gaai.j Kortman (P.P.R.): Ik meen toch dat de Minis-
ter niet geheel begrepen heeft, wat de bedoeling is. 

De Voorzitter: Ik moet toch wel bezwaar maken tegen deze 
gang van zaken. De heer Roolvink greep het eerst naar de inter-
ruptiemicrofoon. De leden moeten hierbij een beetje collegiali-
teit in acht nemen. 

De heer Roolvink (A.R.P.): De Minister sprak van subjectieve 
factoren. Is het om misverstand te voorkomen niet beter te spre-
ken van: individuele factoren? De woorden „subjectieve facto-
r en" spreken mij niet zo aan, wanneer het gaat om alimentatie en 
hogere kosten. 

Minister Duisenberg: Ik bedoel het in die zin: gelegen bij het 
subject, mijnheer de Voorzitter. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Het kwam op mij enigszins anders 
over. 

Minister Duisenberg: Ten slotte moet ik er nog aan toevoegen 
- het betreft een opmerking, die wellicht niet altijd evenzeer aan-
spreekt, maar die bij mij hoe langer hoe zwaarder gaat wegen - . 
dat bij de behandeling van deze zaak niet mag worden vergeten, 
dat het apparaat van de belastingdienst in feite reeds zeer zwaar 
is belast en dat het geven in het kader van de Machtigingswet van 
nieuwe taken op grote schaal aan deze dienst de uitvoering van 
de eigenlijke taak daarvan kan belemmeren. Wij zullen moeten 
afwegen, wat wij willen. Willen wij een scherpere controle in het 
kader van een voor één jaar voorgestelde wet, of willen wij meer 
energie besteden, als deze al beschikbaar is, in de vorm van man-
kracht om de effectuering van de bestaande belastingheffing 
scherper te doen controleren en scherper te doen naleven? Mijn 
indruk is. dat een grotere inspanning bij de belastingdienst, ook 
in de vorm van meer mankracht, tot aanmerkelijk meer inkonv 
sten kan leiden en dat daarzonder een rechtvaardige belasting-
heffing in gevaar zal komen. Dit is een punt. dat ik thans toch 
even in het midden wil brengen. 

De heer Van Corkum (P.P.R.): Acht de Minister het punt van 
de effectieve controle niet zeer belangrijk? Het zal preventief 
werken, wanneer men weet, dat ook achteraf bij controle van de 
belastingen bepaalde boetebepalingen of extra heffingen het ge-
volg kunnen zijn van het over 1974 toegenomen inkomen. 

De preventieve werking, dat men achteraf toch zal worden ge-
pakt, kan er nu al voor zorgen, dat men in 1974 niet beduidend, 
wat het inkomen betreft, vooruitgaat. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): De heer Van Gorkum be-
doelt: dat men in 1974 vooral niet meer inspanningen zal leveren. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Dat is de enige prikkel, waarop 
de V.V.D. reageert. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Er kan preventie 
uitgaan van de bestaande belastingwetgeving. Deze preventie 
kan er alleen maar zijn, wanneer ook het gevoelen aanwezig is. 
dat er sprake is van een zeer effectief en krachtig werkend belas-
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tingapparaat en dal alle regels tot de laatste letter volledig zullen 
worden nageleefd en gecontroleerd. Dit is op zich zelf een moei-
lijk punt. 

Nogmaals wil ik aan het adres van de heer Van Gorkum op-
merken, dat de gedachte aan extra heffingen voor bepaalde be-
roepscategorieën mij wezensvreemd lijkt aan het Nederlandse 
belastingstelsel. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Ja, mijnheer de Voorzitter, 
maar de overbelasting, waarover de Minister spreekt, geldt toch 
ook voor de Economische Controle Dienst en deze heeft men 
nodig, wanneer men aan de tarievenkant begint. Ik vind het dan 
ook geen argument. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Het is wel een 
argument, dat ik met de beschikbare mankracht moet roeien. 

De heer Drees (DS'70): Ik meende, dat er zelfs sprake was van 
een scherpe scheiding tussen de fiscus en de controle op tarieven 
en uurlonen. Voor zover mij bekend is, wordt ook zwart loon, 
wanneer dit door de fiscus wordt geconstateerd, belast. Het leidt 
mijns inziens echter niet tot een actie tegen de werkgever, die de 
wet heeft overtreden. Ik meen, dat het gescheiden zaken zijn en 
dat dit ook de rapportage aan de belastingdienst bevordert, om-
dat werkgevers daardoor beter meewerken aan hel openleggen 
van hun boeken voor de fiscus. Als men het idee krijgt, dat het 
wordt doorgegeven en dat het leidt tot een actie tegen een werk-
gever of misschien tegen de werknemers, die zwart loon hebben 
geïnd, komt het mij voor, dat dit tot een geheel andere situatie in 
Nederland zal leiden. Misschien kan de Minister even zeggen, 
hoe het precies in elkaar zit. Is de fiscus gescheiden van de acties 
van de looncontroledienst met het oog op zwart loon, of is het nu 
gecombineerd? 

Minister Duisenberg: Er is geen combinatie, mijnheer de Voor-
zitter. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Men zou de belastingheffing 
ook bijzonder schaden, wanneer men de door de heer Van Gor-
kum aangegeven richting zou inslaan. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Als de heer 
Scholten dit zegt, wat kan ik er dan nog aan toevoegen? 

De Voorzitter: Ik wil de leden aansporen, niet te veel gebruik 
te maken van het interruptierecht, omdat anders vaststaat, dat 
wij op deze dag nog zeer lang zullen moeten vergaderen. 

Minister De Gaay Fortman: Mijnheer de Voorzitter! Het is wel 
duidelijk, dat Binnenlandse Zaken in dit debat niet de trend 
„zet", maar de trend volgt. Dit is in overeenstemming met de 
bescheiden positie, die dit departement in de rij van de departe-
menten inneemt. Ik zal slechts enkele vragen beantwoorden. 
Hierbij denk ik namelijk aan de vragen, die rechtstreeks op het 
voor ons liggende wetsontwerp betrekking hebben. 

De geachte afgevaardigde de heer Drees vraagt, of de bestaan-
de mogelijkheden om te bevorderen dat de lagere organen, zoals 
men deze noemt, wat het personeelsbeleid daarvan betreft, het 
beleid volgen, dat voor het rijkspersoneel geldt, niet voldoende 
zijn en of het strikt nodig is, een rechtstreeks ingrijpen van de 
Regering daarin mogelijk te maken. 

Mijnheer de Voorzitter! In het algemeen gesproken, volgen de 
provincies, de gemeenten en de waterschappen het salarisbeleid 
van de rijksoverheid, zij het dan ook, dat zich zo nu en dan afwij-
kingen voordoen, die ons wel eens met zorg vervullen. Er kan al-
leen worden ingegrepen langs de repressieve weg van vernieti-
ging van de desbetreffende besluiten van de lagere overheden 
door de Kroon. Als de Machtigingswet niet tot stand komt, blijft 
alleen de mogelijkheid van repressief optreden, hetgeen naar de 
mening van de Regering niet past in de gedachtengang die aan 
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het wetsontwerp ten grondslag ligt, namelijk dat het wenselijk is, 
dat de centrale overheid de mogelijkheid krijgt tot een direct en 
slagvaardig beleid onder andere op het stuk van het arbeidsvoor-
waardenbeleid, ongeacht de aard van de arbeidsverhouding, 
krachtens welke de betrokkenen werkzaam zijn. 

Vervolgens heeft de geachte afgevaardigde gemeend, in mijn 
opvattingen omtrent het stakingsrecht van ambtenaren een keer-
punt te onderkennen. Ik wil proberen, de zaak nog een keer in de 
juiste proporties te zetten. 

Ik ben voorstander van het vervallen van het strafrechtelijk 
stakingsverbod voor ambtenaren en spoorwegpersoneel. Ik ben 
tegenstander van het vervangen van dat verbod door een disci-
plinair stakingsverbod. Ik heb nooit gezegd, dat stakingsrecht 
van ambtenaren of van anderen onbeperkt zou zijn. Ik heb eral-
tijd op gewezen, dat geen grondrecht onbeperkt is en dat dus ook 
ten aanzien van het stakingrecht beperkingen gelden. Dat klopt 
ook met de redactie van het Europees Sociaal Handvest dat in 
artikel 31 er zeer uitdrukkelijk van uitgaat, dat in voorkomende 
gevallen het stakingsrecht kan worden beperkt. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Roolvink heeft gevraagd naar de zin van het overleg achteraf, als 
bedoeld in artikel 13. Ik meen, dat men daar wel degelijk een zin 
in kan vinden, want de mogelijkheid bestaat, dat men op grond 
van uitkomsten van dat overleg achteraf - dat geldt niet alleen 
voor het overleg met de Centrale Commissie voor Georganiseerd 
Overleg in Ambtenarenzaken, maar het geldt ook voor het over-
leg met de Stichting van de Arbeid - komt tot wijzigingen in de 
aanvankelijk vastgestelde regeling. 

De geachte afgevaardigde de heer Terlouw heeft de ambte-
naren „trendsetters" genoemd, wat de ontwikkeling van hun ar-
beidsvoorwaarden betreft. Op één punt heeft de geachte afge-
vaardigde gelijk, namelijk op het punt van de pensioenwetgeving 
die sinds 1966 geldt en die in deze Kamer met een overweldigen-
de meerderheid is aangenomen. Wat de overige arbeidsvoor-
waarden betreft, zoals salarissen, arbeidstijdverkorting, vakan-
tie-uitkeringen en vakantiedagen, volgen de ambtenaren de ont-
wikkelingen in het bedrijfsleven. 

De geachte afgevaardigde heeft ook nog een opmerking ge-
maakt over het niveau van de salarissen van hogere ambtenaren 
en van vergelijkbare functionarissen in het bedrijfsleven. Dat 
strookt echter niet met de laatst bekende uitkomsten van onder-
zoekingen met betrekking tot inkomensvergelijkingen in die sec-
tor. Die onderzoekingen zijn verricht door het Centraal Bureau 
van de Statistiek en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte, lest best, kom ik op de op-
merking van de geachte afgevaardigde mevrouw Epema, over de 
spreiding van het spitsverkeer. Met het oog op het belang van de 
spreiding van het spitsverkeer met ingang van 7 januari 1974, heb 
ik een circulaire verzonden aan mijn ambtgenoten met deaanbe-
veling om, waar dat mogelijk is, het begin van de dienst per de-
partement of per dienst, te spreiden tussen half acht en negen 
uur 's morgens en zo mogelijk ook tot afspraken te komen met 
provinciale en gemeentelijke diensten in Den Haag. De bespre-
kingen daarover zijn aan de gang. Het zal er waarschijnlijk op 
neerkomen dat 25 pet. van de ambtenaren om half acht begint, 25 
pet. om negen uur en de rest op de gebruikelijke uren. Om alle 
misverstand te voorkomen, merk ik op, dat wanneer men later 
begint, men ook later zal moeten ophouden. 

Ik heb een circulaire laten uitgaan naar de provincies, de ge-
meenten, de voorzitter van Rijnmond en de landdrost van de 
zuidelijke Usselmeerpolders om voor hun gebieden dezelfde 
maatregelen te bevorderen als voor de rijksoverheid beoogd 
worden. 

Staatssecretaris Hazekamp: Mijnheer de Voorzitter! Vele ge-
achte afgevaardigden hebben gesproken over het beleid ten aan-
zien van zelfstandige ondernemers en midden- en kleinbedrij-
ven. De beschouwingen, opmerkingen en vragen zijn in te delen 
in de groepen: prijsbeleid; sociale maatregelen ter verbetering 
van de inkomens, met name voor de kleinsten onder de zelfstan-
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digen; het behoud van de bedrijvigheid voor de zelfstandige on-
dernemer en van de werkgelegenheid voor werknemers. Na de 
beschouwingen van de Minister van Economische Zaken over 
het prijsbeleid en van de Minister van Sociale Zaken over inko-
mensmogelijkheden en verbeteringen in die sfeer voor de klein-
sten. rest mij de laatste groep. 

Velen hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de ontwik-
keling in die sfeer. De Regering deelt die bezorgdheid, zoals 
blijkt uit de aandacht die in de nota aan deze ontwikkeling is ge-
geven. Terecht heeft de heer Peijnenburg hierop gewezen. Met 
name ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf ligt een van de 
grote problemen in het signaleren van de bedrijven waar de pro-
blemen zich voordoen. Grotere bedrijven weten over het geheel 
genomen beter de weg en vinden hem ook gemakkelijker. Voor 
het midden- en kleinbedrijf moet echter een signaleringssysteem 
worden opgezet - daarover wordt met de centrale organisaties en 
waar nodig met brancheorganisaties overleg gepleegd - om te ko-
men tot een zodanige benadering en informatie van bedrijven, 
dat zij tijdig weten waar zij op een bepaald moment hulp kunnen 
vinden voor de specifieke problemen die zij ontmoeten. 

Het woord ,,specifieke" geeft reeds aan, dat het een benade-
ring van geval tot geval moet worden. Een algemene regeling ten 
aanzien van schadevergoeding is in de huidige situatie uiteraard 
ondenkbaar; dat kan zelfs niet per branche. Een voorbeeld dat 
duidelijk maakt dat dit niet redelijk zou zijn, vindt men in de ho-
reca, waar heel duidelijk van bedrijf tot bedrijf een geheel andere 
situatie optreedt en waarbij ook andere maatregelen aangewend 
kunnen worden. 

Uit het contact met centrales en bedrijfstakken zou de indivi-
duele signalering kunnen voortkomen, waarbij ook gebruik kan 
worden gemaakt van de mogelijkheden die bestaan. Dat is ge-
woon de weg die men vindt via de fiscale dienst, de gewestelijke 
arbeidsbureaus en eventuele borgstellingsfondsen en bestaande 
consulentendiensten. In dit verband heeft de heer Portheine erop 
gewezen dat de reorganisatie van borgstellingsfondsen buiten de 
agrarische sector niet veel soelaas zou kunnen bieden. Ik ben het 
daarin voor een deel met hem eens. Met name voor de kleinere 
zelfstandigen is het echter een adres dat men kent en dat wij juist 
in deze situatie via een versnelde reorganisatie zouden willen 
hanteren. Overigens geef ik onmiddellijk toe dat het alleen enig 
soelaas kan geven in die streken, waar die reorganisatie versneld 
van de grond kan komen. Van enkele borgstellingsfondsen heb-
ben wij al het verzoek gekregen, aan die reorganisatie versneld 
deel te kunnen nemen. 

De heer Portheine (V.V.D.): Dat was ook de zin van mijn op-
merking. Als je spreekt over reorganisatie in verband met het 
snel nemen van integrale maatregelen, denk je natuurlijk: Zo'n 
reorganisatie komt niet al te snel van de grond. Een paar maan-
den zal er toch zeker mee gemoeid zijn. De acute gevallen zou-
den dan in dat kader moeilijk kunnen worden geholpen. 

Staatssecretaris Hazekamp: Daar ben ik het helemaal mee 
eens. 

Het komt heel sterk neer op de informatie van de betrokkenen 
zelf. Op het ogenblik is er een onderling contact, ten einde via de 
vakpers en ook via de andere instellingen waar men in eerste in-
stantie terechtkomt tot een zodanig gecoördineerde informatie te 
geraken, dat men hulp kan krijgen die is toegespitst op de proble-
matiek die men ervaart. 

Ik geloof dat ik, in verband met de lengte van het debat, er 
goed aan doe op dit moment niet uiteen te zetten hoe de bestaan-
de regelingen werken. Het gaat hierbij dus om de fiscale regeling 
uitstel en afstel, de garantiekredieten, de short-time situatie, 
waarover de Minister van Sociale Zaken heeft gesproken en de 
rijksgroepsregeling zelfstandigen. 

De aanvullende maatregel, het overbruggingskrediet, verdient 
nog wel enige aandacht. Het is duidelijk dat de garantiekredieten 
gebaseerd zijn op normale situaties. De toekomstkansen van een 
bedrijf zijn daarbij richtinggevend voor het al of niet toestaan 

Zitting 1973-1974 

Staatssecretaris Hazekamp e.a. 

van het krediet. In de huidige situatie zit een te overbruggen peri-
ode waarin juist de beoordeling van die toekomstkansen proble-
men kan geven. Daarvoor zou een soepele toepassing nodig zijn. 
Binnen de mogelijkheden van de huidige garantiekredieten is dat 
niet uitvoerbaar. Daarom wordt gedacht aan een speciaal over-
bruggingskrediet, waarbij andere richtlijnen en bepalingen moge-
lijk zijn. De modaliteiten van die regeling moeten nog uitgewerkt 
worden. Op zeer korte termijn zal dat het geval zijn. In het begin 
van het volgend jaar kan de regeling met betrekking tot de mid-
denstandsgarantiekredieten rond zijn. Voor de landbouw wordt 
in de sfeer van de landbouwkredieten een zelfde procedure ge-
vonden. Voor het grootbedrijf moeten bepaalde agreements ge-
troffen worden met de Nederlandse Investeringsbank. 

Natuurlijk blijft ook bij deze kredieten de levensvatbaarheid 
van de bedrijven voorop staan. Steeds moet worden overwogen 
of na de overbrugging het bedrijf intact kan blijven. 

In het kader van het werkgelegenheidsprogram functioneert 
reeds een afweging van de diverse facetten. Voor de zich nieuw 
voordoende gevallen, met name bij midden- en kleinbedrijven, 
zal een coördinatie nodig zijn om ervoor te zorgen dat niet uit-
sluitend wordt gedacht aan het opvangen van de gestegen kosten 
door prijsverhogingen, hetzij via sociale voorzieningen, hetzij 
via shorttime-regelingen, maar dat zal worden afgewogen wat in 
een concreet geval de meest doeltreffende en best gerichte op-
lossing kan zijn. 

Voorop staat het streven naar een snelle procedure en een 
snelle beslissing. Aan de hand van de ervaring die zal worden op-
gedaan zullen de regelingen daar waar nodig worden aangepast. 

De heer Van Gorkum heeft nog gevraagd of het mogelijk is in 
het verband van de stimulering van produkties ook rollend mate-
rieel te betrekken. Hierop kan ik bevestigend antwoorden. Dit 
wordt geheel in de coördinatie betrokken. 

Minister (.mijters: Mijnheer de Voorzitter! In tegenstelling 
met de Minister van Binnenlandse Zaken mag bij mij niets om-
trent de bescheiden rol van mijn departement worden afgeleid uit 
het bescheiden antwoord dat ik nu gageven. Dit komt ook omdat 
ik over artikel 65 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. waar-
over een groot aantal vragen is gesteld, graag wat langer wil 
uitweiden bij gelegenheid van de bespreking van de oriënterings-
nota ruimtelijke ordening, waarin een hoofdstuk wordt gewijd 
aan het instrumentarium. Als ik nu kort ben, dan is dat niet om-
dat ik het belang van die aangelegenheid onderschat. Dat doe ik 
noch procedureel, noch wat betreft het terrein waar die procedu-
re moet worden toegepast. 

Allereerst wil ik wat zeggen over het karakter van de aanvul-
ling van artikel 65. Ik zeg uitdrukkelijk aanvulling, omdat het 
geenszins de bedoeling is in de waarborgen die dit artikel biedt 
met betrekking tot de advisering door de Rijks Planologische 
Commissie en door gedeputeerde staten in geval van toepassing 
van dit artikel, iets te veranderen. Het gaat er slechts om dat 
wanneer de Minister van Ruimtelijke Ordening volgens artikel 65 
een vrijstelling wil verlenen van bepalingen uit artikel 46 van de-
ze wet en uit artikel 50 van de Woningwet, de Minister ook in 
staat moet worden gesteld effect te geven aan zijn vrijstelling. Er 
is een juridisch manco. Wanneer de vrijstelling wordt verleend, 
wordt de aanleg- of bouwvergunning, waarop de verzoeker ex 
artikel 65 recht meent te hebhen. niet zonder meer door de be-
trokken gemeente verleend. Het behoort een sequeel van de 
vrijstelling te zijn dat daarbij ook de bijpassende vergunning 
wordt verleend. Dat is de enige betekenis van de aanvulling. Het 
is juridisch noodzakelijk. Ieder zal het ermee eens zijn dat, wan-
neer een minister vrijstelling kan verlenen, dit ook effect moet 
hebben. Het strekt er in het geheel niet toe. het bestaande artikel 
ook maar enigszins te veranderen. 

In de tweede plaats wil ik enkele opmerkingen maken over de 
betekenis van het artikel in zijn huidige vorm. Zoals de Minister 
van Economische Zaken al heeft opgemerkt, is het van groot be-
lang, ons te realiseren dat het afwegen van nationaal belangrijke 
factoren in de ruimtelijke ordening op passend - dat wil zeggen 
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nationaal - niveau dient te geschieden. Men zal dit terugvinden 
in de desbetreffende uiteenzettingen in de oriënteringsnota. 
Naar mijn mening komt het een gemeente toe, inspraak te heb-
ben in een nationale beslissing, voor zover die effect krijgt in die 
gemeente, bij voorbeeld in een bestemmingsplan van die ge-
meente. Het komt de gemeente echter niet toe, die nationale af-
weging zelf te verrichten. 

Wanneer het er in concreto om gaat, inzake de energievoorzie-
ning het belang daarvan af te wegen tegen het belang - de Rege-
ring acht dit belang hoog, men zie de regeringsverklaring - van 
het natuurbehoud, dan dient dit op landelijk niveau te geschie-
den. De vrijstelling die de Minister ex artikel 65 kan geven is dan 
ook een vrijstelling ten dienste van het algemeen belang, wan-
neer dit een spoedeisend karakter heeft. Deze werkwijze zal niet 
worden ingeperkt, maar eerder worden uitgebreid. Dit blijkt ook 
uit de procedure van de planologische kernbeslissing die binnen-
kort in de vaste commissie en daarna in de Kamer ter discussie 
staat. Op deze manier wordt getracht deze nationale beslissingen 
op democratische wijze te nemen. 

Hoe zal dit alles nu op nationaal niveau tot stand komen? Wel-
ke beleidslijn zal de Regering volgen, met name ter zake van het 
afwegen van energievoorziening tegen natuurbehoud? De Minis-
ter van Economische Zaken heeft al opgemerkt dat er op dit punt 
lang niet altijd een tegenstelling bestaat. Deze mag ook niet wor-
den geconstrueerd. In de gevallen waarin deze tegenstelling wel 
zou rijzen, zal de Regering in de eerste plaats diligent onderzoe-
ken of de energievoorziening inderdaad een ingreep vereist en in 
de tweede plaats vasthouden aan de grondgedachte dat onver-
vangbare natuurgebieden behouden dienen te worden. Indiebe-
leidslijn is niets veranderd. 

Bij de aanvulling en toepassing van artikel 65 in deze situatie 
gaat het vooral om het volgende. Waar er een goede afweging 
heeft plaatsgevonden, mogen er geen belemmeringen op plaatse-
lijk niveau blijven bestaan, die het onmogelijk maken, om deze 
goede afweging ook te effectueren. 

De heer Van Dis heeft een puhlikatie van het Algemeen Ver-
bond Bouwbedrijven aangehaald, waarin werd geschreven dat 
bij een toevoervermindering van olie in de bouw van 25 pet. op 
den duur zal moeten worden gerekend met 65 000 werklozen. 
Naar aanleiding hiervan wil ik twee opmerkingen maken. In de 
eerste plaats zal de Regering bij toewijzing van olie natuurlijk re-
kening houden met de werkgelegenheidseffecten. Na alles wat 
hier is gezegd, is dit welhaast vanzelfsprekend. In de tweede 
plaats heeft de Regering in de laatste nota ter zake van de ener-
giecrisis duidelijk naar voren gebracht dat zij op korte termijn 
streeft naar de totstandkoming van een programma van vervan-
gende werkgelegenheid. Genoemd zijn de isolatie van woningen 
en werkruimten, in de eerste plaats ten dienste van de bespa-
ring van energie, maar mede als steun voor de werkgelegenheid. 
Verder is de vernieuwbouw genoemd, uitbreiding van dat pro-
gramma en versterking ervan door passende overheidsmaatrege-
len. 

Nadat een gerichte energietoewijzing en een aanvullend werk-
gelegenheidsprogramma effectief zijn geworden, kan pas beoor-
deeld worden, of het aantal werklozen in de bouw het aantal van 
65 000 zal bereiken. Ik kan wel voorspellen dat dit bij die maat-
regelen in de bouw beslist niet het geval behoeft te zijn en het 
mag dat ook niet zijn. De heer Wieldraaijer heeft terecht opge-
merkt, dat omscholingsproblemen kunnen vastzitten aan een 
programma van verschuiving in de bouw van bepaalde projec-
ten, die nu worden uitgevoerd, in de richting van projecten, die 
wij in ons vervangend programma voor de werkgelegenheid wil-
len stimuleren. Op het ogenblik wordt zowel een onderzoek ge-
daan naar de omvang, die deze projecten kunnen krijgen, als 
naar de omvang van het aanbod van geschoold, ongeschoold en 
geoefend personeel. Aan de hand van de resultaten van dat on-
derzoek zal worden bezien in welke mate een omscholingspro-
gramma dient te worden uitgevoerd. Daarbij wordt nu al met op-
leidingsorganen contact opgenomen. Bezien zal worden of ook 
de centra van vakopleiding kunnen worden ingeschakeld. 

Zitting 1973-1974 

Minister (iruijters e.a. 

De heer Kombrink (P.v.d.A.): Mag ik de Minister vragen op 
welke termijn hij denkt dat het onderzoek naar de mate, waarin 
een programma in de richting van isolatiewerkzaamheden en 
dergelijke kan worden uitgevoerd, door hem zal worden afge-
rond? 

Minister Gruijters: Het mag niet meer dan een zaak zijn van 
een paar maanden, waarna wij zo'n programma kunnen voorleg-
gen. De reden daarvan is, dat wij in het geval van de isolatie na-
tuurlijk al in het vroege voorjaar een start met zo'n programma 
moeten kunnen maken. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer de Voorzitter! Verschil-
lende geachte afgevaardigden - de heren Van Dis, Van der Gun 
en Terlouw - hebben gevraagd, wat de zin nog is van het opne-
men van de huren in de Machtigingswet nu bij tweede nota van 
wijzigingen wordt voorgesteld, alsnog een bekrachtiging bij wet 
in te voeren van de maatregelen, die op grond van de Machti-
gingswet worden genomen. De gedachte, die er bij de heer Van 
Dis achter zit, is dat die maatregelen rustig genomen zouden 
kunnen worden bij wijziging van de bestaande wetgeving. Hij 
doelt dan op de Woningwet, de Huurwet en de Wet jaarlijkse 
huurverhogingen. In de eerste plaats merk ik op, dat niet alle hu-
ren door de drie wetten worden geregeld. De huren van bedrijfs-
ruimten worden bij voorbeeld geregeld in het Burgerlijk Wet-
boek. Er zouden dan daarvoor afzonderlijke maatregelen moe-
ten worden genomen. Hetzelfde geldt voor het ongebouwd on-
roerend goed, voor zover dat niet onder de Pachtwet valt. Men 
zou voor die categorieën dus toch weer maatregelen moeten ne-
men. Het heeft naar zijn mening verre de voorkeur om deze za-
ken op een overzichtelijke wijze in hun onderlinge samenhang in 
de Machtigingswet te regelen en deze als zodanig onder één 
huurregime te brengen. 

In de tweede plaats merk ik op. dat er tussen de normale pro-
cedure van regeling bij wet en bekrachtiging achteraf nog wezen-
lijke verschillen bestaan. De voorzieningen bij eventuele gewone 
wet op latere termijn zouden ondoeltreffend zijn. Bij velen 
heerst het misverstand, dat alle huurverhogingen per I april in-
gaan. Dit geldt eigenlijk alleen maar voor die woningen, waarvan 
de huur uiteindelijk door de overheid wordt vastgesteld. Decon-
tracten inzake huren van woningen in geliberaliseerde gebieden 
eindigen - meestal afhankelijk van het tijdstip waarop die gebie-
den zijn geliberaliseerd, maar ook door het grote aantal mutaties 
per jaar van huur en verhuur - op elk willekeurig tijdstip. Het bij 
normale wet regelen hiervan zou inhouden, dat bij voorbeeld de 
huren, die overeen zijn gekomen in de eerste periode van het 
jaar, niet meer onder die maatregel zouden kunnen vallen, het-
geen in strijd zou zijn met het principe: gelijke monniken, gelijke 
kappen. 

De heren Vermaat, Van Aardenne en Van der Gun hebben ge-
vraagd hoe het gaat met bestaande contracten en met contracten, 
waarin een fasering is opgenomen. Ik meen, dat de heer Vermaat 
vroeg hoe het dan gaat met de doorberekening van tussentijdse 
lastenstijgingen van gebouwd onroerend goed. Wat het laatste 
betreft, wijs ik erop dat dat systeem ook in de Huurwet onbe-
kend is. Ook thans mogen lastenstijgingen die tijdens het verloop 
van de contractperiode optreden, niet tussentijds worden door-
berekend. Dit soort bepalingen in contracten in het geliberali-
seerde gebied zijn mij ook onbekend. 

Wat de bestaande contracten betreft, is het inderdaad de be-
doeling om reeds in overeengekomen of vastgestelde huurverho-
gingen in te grijpen. Wanneer men over de gehele linie de huur 
wil matigen, is het moeilijk om tegelijkertijd allerlei uitzonderin-
gen te gaan maken. Bovendien is het streven om ervoor te zor-
gen, dat de inkomensstijging uit verhuur voor iedereen gelijk zal 
zijn. Trouwens, na het vervallen van de Machtigingswet kunnen 
weer nieuwe contracten worden gesloten. 

De heren Vermaat. Van Aardenne en Van der Gun hebben ook 
nog een nadere motivering gevraagd voor die 7 pet. en die 3 pet. 
Laat ik vooropstellen dat ieder percentage altijd enigszins arbi-
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trair is. Ik heb wel gemerkt dat de 6 pet. bij de huren langzamer-
hand voor iedereen normaal is geworden; men vermoedt dat er 
ongetwijfeld een diepe filosofie achter zit waarom dat percenta-
ge van 6 is gekozen. In wezen is dat echter ook maar een percen-
tage dat op een gegeven ogenblik gekozen is. 

Toch hebben wij ernaar gestreefd, de percentages zodanig op 
elkaar af te stemmen, dat voor woningen met een gelijk woon-
comfort de huren zoveel mogelijk nominaal met een gelijk be-
drag omhoog gaan. Nu lukt dat met een zo divergerende prijs na-
tuurlijk nooit helemaal, maar dit is de achterliggende gedachte. 
Bovendien, het percentage van 7 is mede gekozen om ervoor te 
zorgen, dat bij oudere woningen een goed onderhoud niet in ge-
vaar komt. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! De Staats-
secretaris heeft zojuist gesproken over die 6 pet. en heeft ge-
zegd, dat iedereen daaraan gewend is, maar dat het vrij willekeu-
rig gekozen is. Destijds is dit percentage een paar jaar lang 4 ge-
weest, maar er zat - en zit misschien nog - een zeer duidelijke 
gedachtengang achter om het op 6 te brengen, namelijk om de 
huren die minder stegen dan de algemene prijsontwikkeling in 
Nederland, waardoor men bij de nieuwbouw ook zat met hoge 
subsidies, op te trekken in een tempo dat zou liggen boven de 
stijging van het algemene prijspeil, ten einde ten slotte te komen 
tot een in het algemeen ongesubsidieerde woningvoorziening. 
Men kan dit terugvinden in allerlei SER-adviezen en allerlei no-
ta's uit het midden van de jaren zestig. De Staatssecretaris wekt 
nu even de indruk dat, wat er ook met het algemene prijspeil en 
met subsidies gebeurt, dit percentage van 6 een keer is gekozen, 
vrij willekeurig. Er zit echter het streven achter om terug te ke-
ren naar een normale woonmarkt. Er is bij voorbeeld een nauwe 
samenhang met de ontwikkeling van het algemeen prijspeil. 

Staatssecretaris Van Dam: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het 
wel met de heer Drees eens, maar ook in dat verband blijft dat 
percentage van 6 tamelijk arbitrair. Als men met dat percentage 
van 6 immers een normale woningmarkt had kunnen bereiken, 
was bij voorbeeld de hele wetgeving inzake huurharmonisatie 
overbodig geweest. Men heeft dus juist geconstateerd dat 6 pet. 
te weinig was om voor de oudere categorieën van woningen de 
normale marktsituatie te bereiken. Daarom heeft de Minister 
ook de bevoegdheid gekregen om het percentage te verhogen tot 
meer dan 6. 

De heer Van der Gun heeft ook nog gevraagd, of niet het ge-
vaar bestaat dat, wanneer men een maximum van 7 pet. invoert, 
dat tevens als minimum gaat fungeren, dus dat men zal gaan re-
deneren: de overheid vindt 7 pet. goed, dus de huur kan met 7 
pet. verhoogd worden. Op zich zelf is dit natuurlijk geen nieuw 
probleem, want bij verschillende soorten huurverhogingen be-
staat er allang een maximeringsbevoegdheid. Ook daar is wel ge-
bleken dat verschillende huren worden vastgesteld op een lager 
niveau dan het maximum. Ik neem ook aan dat, waar nu in geli-
beraliseerd gebied het maximum zal worden bepaald op 7 pet., 
woningen die een dergelijke verhoging niet waard zijn, ook niet 
met dit maximumpercentage in huur zullen worden verhoogd. 

De heer Van Aardenne is bang dat de verhoging met 3 procent 
voor woningen, gebouwd in de laatste vijf jaren, anti-harmonise-
rend zal werken zodra de bouwkosten met meer dan drie procent 
stijgen. Ik mag erop wijzen dat in ieder geval de harmonisatie 
tussen de huren van oudere en nieuwere woningen door deze in-
greep verder gaat: de oudere woningen met maximaal 7 procent 
en de nieuwere woningen met 3 procent. Wat dit betreft is er dus 
van harmonisatie sprake. Dat eventuele anti-harmonisatie effect 
dat hij op het oog heeft, zou optreden als de subsidieregeling al-
tijd gelijk zou blijven, maar bij de aanpassing van de subsidiere-
geling voor een nieuwe periode pleegt zowel met de ontwikkeling 
van de huren als met die van de kosten rekening te worden ge-
houden. Indien de bedoelde elementen goed worden ingeschat, 
dan doet dat gevreesde anti-harmonisatie effect zich niet voor. 
Ik mag erop wijzen dat bij die herziening, naast de ontwikkeling 

enz. 36ste vergadering - 20 december '73 1803 

van de huren, ook die van de rente, de grondkosten, de bouw-
kosten en de beheerskosten een rol spelen. Over die herziening 
vindt nog beraad plaats. Ten aanzien van de financiële conse-
quenties van de aanpassing kan ik op dit ogenblik nog geen me-
dedelingen doen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dat is jammer, maar het is 
wel duidelijk dat er nu al een claim wordt gelegd op het over-
heidsbudget, waarvan de Minister van Financiën zojuist heeft 
gezegd dat wij het daarmee in de komende jaren moeilijk zullen 
hebben. 

Staatssecretaris Van Dam: Goed, regeren is het voortdurend 
leggen van claims. 

De heer Van Aardenne (V. V.D.): O, is dat de interpretatie van 
dit kabinet van het woord „vooruitzien"? 

Staatssecretaris Van Dam: Vooruitzien is ook een claim leggen 
op de toekomst; dat betekent het woord. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Het hangt er maar van af of 
men denkt dat men die claims kan waar maken. Vooruitzien is 
ook rekening houden met externe factoren en gegevens van bui-
ten. Dat is juist wat dit kabinet te weinig doet. 

Staatssecretaris Van Dam: Daar hebt u volkomen gelijk in, dat 
men alleen maar een claim op de toekomst kan leggen als men 
ook denkt dat men het waar kan maken. De heer Van Aardenne 
mag er dan ook van uitgaan dat wij, omdat wij de maatregel heb-
ben genomen, het gevoel hebben dat wij dit zullen kunnen waar 
maken. Zo zie je maar weer: Als men een zin formuleert waarin 
een komma zit en als men het eerste deel heeft gehad, dan denkt 
men automatisch dat het slaat op de laatste interruptie, maar 
sommige denkprocessen verlopen gecompliceerder. 

De heren Vermaat en Van der Gun zijn bang voor de doorbre-
king van het structurele volkshuisvestingsbeleid. Bij de behande-
ling van de begroting van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning vorige week in deze Kamer, hebben wij als de drie bewinds-
lieden uitvoerig gesproken over een aantal structurele kanten 
van het volkshuisvestingsbeleid. Het gaat nu over maatregelen in 
het kader van de machtigingswet die voor één jaar worden geno-
men. De Kamer krijgt uitgebreid gelegenheid om over het struc-
turele volkshuisvestingsbeleid te praten naar aanleiding van de 
nota over het nieuwe huur- en subsidiebeleid, die in het komende 
voorjaar in deze Kamer zal worden behandeld. Het is juist de be-
doeling dat het nieuwe huur- en subsidiebeleid ingaat op de dag 
dat de Machtigingswet expireert. Wat dat betreft sluiten de za-
ken dus aardig op elkaar aan. 

De heer Peijnenburg en vooral mevrouw Epema hebben ge-
sproken over het probleem van de verhoogde stookkosten. Dit is 
inderdaad een zeer reëel probleem. De kosten inde woongebou-
wen waar met olie wordt gestookt, zijn de laatste tijd aanzienlijk 
verhoogd. Helaas voor de huurder is onze subsidiëring afge-
stemd op de zogenaamde kale huur, dat wil zeggen, alleen de 
kosten van het werkelijke wonen en niet alle bijkomende kosten. 
Ik zie, ofschoon wij ons wel degelijk zullen beraden op wat wij 
aan die moeilijkheden kunnen doen, de oplossing niet in het ge-
ven van een compensatie, bij voorbeeld d.m.v. de huur of het 
verstrekken van een toelage. Dat zou onrechtvaardig zijn voor 
de mensen die zelfstandig wonen en ook worden geconfronteerd 
met de verhoogde stookkosten. 

Ik zou wel eens nader willen bekijken, in overleg met de grote-
re verhuurders en de Minister van Economische Zaken, met de 
branche die oliestookinstallaties moet ombouwen op aardgas, of 
wij geen voorrang zouden kunnen geven aan het ombouwen van 
de olie-installaties op aardgas in de woningcomplexen, waar de 
mensen op het ogenblik worden geconfronteerd met die sterke 
prijsverhoging Ik hoop dit overleg op korte termijn te kunnen 
plegen. 
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De heer Kombrink (P.v.d. A.): Graag wil ik hierover een vraag 
stellen aan de Staatssecretaris. De Duitse Bondsregering heeft 
tijdens de afgelopen week het parlement maatregelen voorge-
legd, in de hoop, dat die maatregelen per 1 januari zullen kunnen 
ingaan. Deze maatregelen komen neer op een toeslagsysteem 
voor bewoners in algemene zin, die financiële problemen zouden 
kunnen krijgen als gevolg van de enorme stijging van stookkos-
ten. Ik verwijs voorts naar een resolutie van het Europese Parle-
ment, die de vorige week werd aangenomen, waarin een dergelij-
ke passage voorkomt. Ik zou de Staatssecretaris willen vragen, 
deze mogelijkheden te bekijken. 

Als de weg van de compensatie geen mogelijkheden biedt, 
dient de Staatssecretaris te bezien, of mogelijk via prijsvaststel-
lingen het produkt huisbrandolie relatief wat goedkoper kan wor-
den gehouden, eventueel ten laste van andere produkten. 

Ik hoop, dat de Staatssecretaris hierin diep wil duiken omdat 
de financiële aanslag die op de inkomens van een aantal mensen 
wordt gepleegd, niet aan de geringe kant zal zijn. 

Staatssecretaris Van Dam: Ik deel de zorgen van de heer Kom-
brink, mijnheer de Voorzitter, en ik zeg hem gaarne toe, dat ik in 
deze problematiek erg diep zal duiken. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Ik vind het een aardig idee van 
de Staatssecretaris om voorrang te geven aan plaatsen, waar de 
oliestookkosten zo hoog zijn, maar er komt weinig van terecht 
als zijn collega van Economische Zaken zijn plannen voor de 
oliepariteit uitvoert. 

Staatssecretaris Van Dam: Ik meen mij te herinneren, dat mijn 
collega van Economische Zaken gisteren juist heeft gezegd, dat 
het niet in de bedoeling ligt, nu de verhoging van de aardgastarie-
ven per 1 januari niet eens is doorgevoerd, om op korte termijn 
tot een nieuwe aanpassing van de olietarieven over te gaan. Ove-
rigens hebben wij gisteren uitvoerig gediscussieerd over de 
structurele gevolgen van de oliecrisis voor de produktie. Het is 
evident, dat ook structurele gevolgen zullen optreden voor het 
bestedingspatroon van de mensen en dat men van het besteedba-
re inkomen een relatief groter gedeelte voor energie zal moeten 
uitgeven dan op dit moment het geval is. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Als het eerste, dat de Staats-
secretaris zei over de woorden van zijn collega Lubbers juist is, 
is het fijn, dat dit nog eens is onderstreept. Het betekent, dat de 
korte termijn van Minister Lubbers in ieder geval lang genoeg is. 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Er is een 
vraag onbeantwoord gebleven. Er is een duidelijk verband tus-
sen de huurharmonisatie en de verhogingen van de oudbouwhu-
ren enerzijds en de prijsstijgingen van de nieuwbouw. In dit ver-
band is door ons de vraag gesteld welke verwachtingen dit kabi-
net heeft ten aanzien van de prijsstijgingen van de nieuwbouw-
woningen in 1974. 

Staatssecretaris Van Dam: Die beantwoording zou een herha-
ling zijn van wat de vorige week werd gezegd bij de begrotings-
behandeling. 

De heer De Beer (V.V.D.): Toen werd naar dit debat verwe-
zen! 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Door de Kamer-
leden zijn vragen gesteld, waarvan de beantwoording ongeveer 
45 minuten in beslag zal nemen. Ik heb echter het gevoelen, dat 
sommige kamerleden bereid zijn, de machtiging aan de Regering 
te geven als zij nu maar eens ophoudt met praten. Ik zal, met in-
stemming van de Kamer, dan ook maar trachten, het antwoord 
zoveel mogelijk samen te vatten. Daarbij bied ik bij voorbaat 
mijn excuses aan wanneer niet iedere vraag in eerste termijn 
wordt beantwoord. 

Zitting 1973-1974 

Minister Westerterp 

Wat betreft het systeem van de benzinedistributie is met name 
door de geachte afgevaardigden de heren Drees en Terlouw de 
principiële vraag gesteld, of het stelsel van deze distributie wel 
juist is. Mijnheer de Voorzitter! Het distributiestelsel is uitge-
werkt op basis van het gegeven, door de Minister van Economi-
sche Zaken verstrekt, dat een besparing van 30 pet. moet worden 
bereikt. Wij hebben daarbij de verdeling 40 pet. beperking op het 
particuliere vervoer en 25 pet. op het zakelijke verkeer toege-
past. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is voor het eerst in 25 jaar, dat in 
Nederland opnieuw een distributiestelsel moet worden inge-
voerd. Voor zover mij bekend is, is in Nederland nimmer enig 
stelsel van distributie voor autobenzine aan de orde geweest. 
Wat dit betreft, betreden wij nieuw terrein. Wij zullen dus ook 
ervaringen moeten opdoen; eventueel zullen wij aan de hand van 
de gang van zaken in de eerste periode nadere beslissingen moe-
ten nemen. Ik wil nu ingaan op de grondslag van het stelsel. Elke 
kentekenhouder die motorrijtuigenbelasting heeft betaald, komt 
voor 13 000 kilometer per jaar in aanmerking. Wij zijn daarbij 
uitgegaan van een gemiddeld gebruik van 1 : 10. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is inderdaad niet helemaal exact. 
Enkelen hebben ook opgemerkt, dat de mogelijkheid aanwezig 
was, voor drie afzonderlijke categorieën distributiebonnen te 
verstrekken. De machtigingskaarten hadden inderdaad op drie 
gewichtscategorieën betrekking. Het gemiddeld gebruik is als 
volgt: 

Wagens tot 750 kilogram: 1 : 13,5; 
wagens van 750-1250 kilogram: 1 : 10 ; 
wagens boven 1250 kilogram: 1 : 6,5. 

Om duidelijke, ook sociale, motieven hebben wij gemeend, te 
moeten uitgaan van een en dezelfde categorie, hetgeen strookt 
met ons algemene beleid. Wij hebben dit niet alleen uitgevonden. 
Ik verwijs bij voorbeeld naar de publikatie waaraan ook de heer 
Wagner zijn medewerking heeft verleend. Juist hij heeft tot de 
overheden een oproep gedaan om uit energie-overwegingen het 
gebruik van kleinere automobielen zoveel mogelijk te bevorde-
ren. Praktisch iedere auto kan gemiddeld 1:10 rijden, zij het, dat 
een zwaardere auto een langzamere snelheid zal moeten ontwik-
kelen om dit gebruik te bereiken. Ik heb een staatje, opgesteld 
door de ANWB, waarin voor 30 auto's wordt aangegeven, hoe 
het gemiddeld gebruik bij een constante snelheid van 100 km/u 
is. Geen van die 30 auto's komt bij een constante snelheid van 
100 km/u boven de 1:10; wellicht kan dit staatje in de Handeün-
gen worden opgenomen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen het doen opnemen van 
een noot in de Handelingen geen bezwaren bestaan'). 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! De basistoewij-
zing geldt voor 13 000 kilometer voor privé-verkeer inclusief 
woon-werkverkeer, waarop een korting van 40 pet. wordt toege-
past, zodat 7800 kilometer overblijven, wat op jaarbasis neerkomt 
op 780 liter benzine, wat per week 15 liter benzine betekent. Die 
toewijzing geldt voor de eerste vier weken. Per vier weken kan een 
bijstelling plaatsvinden uiteraard aan de hand van de inzichten 
omtrent de beschikbare hoeveelheid benzine en autogas. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het zakelijk gebruik gaan wij uit 
van een beperking van 25 pet. Eerst wordt uiteraard afgetrokken 
de basishoeveelheid die is toegewezen voor het particuliere ver-
keer inclusief woon-werkverkeer. Ik wil opmerken, dat dit 
systeem mij bepaald rechtvaardiger lijkt dan een ander systeem. 
Wij hebben diverse schema's doorgeëxerceerd. In een van de 
weekbladen heeft een verhaal gestaan, dat het Rijksbureau voor 
Aardolieprodukten een bepaald schema had ontwikkeld, waarna 
de premier persoonlijk zou hebben ingegrepen en waarna een an-
der systeem tot stand zou zijn gekomen. Zo ver gaat zijn macht 
echt niet! Wij hebben diverse distributieschema's ontwikkeld. 
Bij het zakelijk verbruik wordt het privéverkeer, namelijk het 

') Voor noot zie blz. 1805. 
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Minister Westerterp 

woon- werkverkeer, afgetrokken. Het verschil is de korting tus-
sen 40 pet. en 25 pet. op 5200 kilometer, dat is 2050 kilometer. 

Er is vervolgens een aantal bijzondere categorieën ontwik-
keld, maar het normale systeem is, dat bij het zakelijke verkeer 
eerst de basistoewijzing wordt afgetrokken; op de hoeveelheid 
die dan nog overblijft wordt toegewezen minus 25 pet. behalve 
voor sommige bijzondere categorieën die in de brief aan de Ka-
mer, die als bijlage bij de nota is toegezonden, nader zijn aange-
duid. Ik maak er mijn excuses voor, dat daarbij een categorie is 
vergeten, namelijk de geestelijke ambtsdragers. Wellicht is dit 
een sequeel van een eerdere discussie, maar toch is daarvoor een 
bijzondere voorziening getroffen. Zij krijgen na aftrek van de ba-
sishoeveelheid het aantal door hen op te geven kilometers met de 
gebruikelijke korting van 25 pet. toegewezen. Met die regeling 
kan hun functie mijns inziens ook volstrekt worden uitgeoefend. 

Ik zal niet nader op alle verschillende categorieën ingaan. Wei-
licht is dit bij een andere gelegenheid nog mogelijk. Behalve over 
veeartsen en huisartsen is nog gesproken over vroedvrouwen, 
kraamverzorgsters, moeders van kleuters enzovoorts. 

Ik zou toch wel een onderscheid willen maken voor wat be-
treft de tandartsen en de vroedvrouwen; zij vallen voorshands 
onder de normale regels van het zakelijk verkeer. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! 
Vallen de geestelijke ambtsdragers onder de groep van speciale 
categorieën en ondergaan zij op grond daarvan dezelfde behan-
deling als artsen en veeartsen? 

Minister Westerterp: Neen, er is een verschil. Omgerekend is 

er bij de artsen sprake van een aftrek van 5200 km op jaarbasis, 
terwijl ten aanzien van de geestelijke ambtsdragers het basis-
quantum wordt afgetrokken en 25 pet. wordt gekort. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de datum van ingang van 
de distributie is met name door de heren Portheine en Vermaat 
gevraagd, of dat nu wel op 7 januari kan ingaan. Daarbij is inge-
haakt op de omstandigheid, dat de aanvraag" en machtigingsfor-
mulieren pas op 2 januari a.s.~beschikbaar zullen zijn. 

Ik zou echter eerst een voorafgaande opmerking willen ma-
ken. Er is ook gesuggereerd, dat er een grote chaos zou ontstaan 
in de week van 10 tot 15 december waarin de postkantoren de 
bonkaarten zouden uitreiken. Die is volstrekt niet ontstaan. Wij 
hebben de indruk uit het overleg met de gemeenten dat in de pe-
riode tussen 2 en 7 januari op zich de aanvragen zouden kunnen 
worden behandeld. Een gemeente als Rotterdam stelt daarvoor 
bij voorbeeld 150 ambtenaren ter beschikking. 

In de loop van deze week hebben wij nogmaals de gehele 
timing doorgelopen en het is mogelijk gebleken, dat vanaf giste-
ren de gemeentebesturen worden bevoorraad met de nodige for-
mulieren. De precieze instructie is inmiddels ook uitgegaan. Op 
die grond is het mogelijk op 27 december a.s. een aanvang te ma-
ken met de verstrekking van de aanvraagformulieren en derhalve 
ook met het verstrekken van de machtigingen voor de zogenaam-
de rantsoenbonnen. 

Ten overvloede wil ik nog even wijzen op het verschil tussen 
de rantsoenbon en de algemene bon. Algemene bonnen zijn ge-
nummerd; rantsoenbonnen zijn niet genummerd maar geven de 
hoeveelheid aan, die beschikbaar zal worden gesteld. Als men 
die machtiging op een gemeentesecretarie heeft gekregen, ver-

Merk en type auto 
topsnel-
heid 

Benzineverbruik bij constante snelheden van: 

160 km/u 140 km/u 120 km/u 100 km/u 80 km/u 60 km/u 

Citroen 2 CV 4 105 
Renault 4 Export 111 
Mini 850 116 
VW kever 1300 127 
SimcalOOOGL 131 
Opel Kadett '74 132 
Vauxhall Viva St 132 
Ford Escort 1100 L 133 
Daf 66 SL 134 
Peugeot 104 134 

Morris Marina 1,3 Coupé 137 
Fiat 127 138 
Fiat 128 138 
Ford Taunus 1300 L 138 
Datsun 100 A 139 
Mazda 1000 C 139 
Renault 5 TL 139 
Renault 12 TL 140 
Simca 1100 Tourist LS 141 
Peugeot 304 145 

Toyota Corolla 1200 146 
Volvo 144 de Luxe 146 
Austin Maxi 1750 149 
Ford Capri 1600 L 160 
VW Passat LS 160 
Opel Rekord 1900 161 
V W K 7 0 L S 161 
Audi 80 GL 168 
BMW 1802 169 
Alfa Romeo Alfetta 185 

1 op 

1 op 14,1 1 op 17,8 1 op 22,5 
14,1 17,2 19,6 
14,1 16,4 19,2 

1 op 8,6 10,6 13,2 15,9 
12,1 15,2 17,2 18,2 
10,1 13,7 15,6 18,5 
8,9 12,2 14,9 17,5 
9,4 12,3 15,9 19,2 

10,6 13,3 16,7 18,2 
10,5 11,9 15,2 17,2 
9,5 11,6 13,2 14,7 

11,6 14,1 16,9 19,2 
10,0 12,5 14,9 18,5 
9,6 12,2 14,7 16,4 

12,2 16,4 19,0 21,7 
10,2 13,0 16,1 18,5 
11,0 14,1 17,8 21,2 

1 op 8,6 10,6 13,5 16,1 18,9 
8,2 10,5 12,8 15,4 17,8 
7,9 10,4 11,8 14,6 16,1 
7,7 9,9 13,2 16,4 19,2 
6,0 8,4 10,5 12,3 13,9 
7,4 9,9 12,1 13,8 15,4 

6,3 8,4 11,2 13,3 15,9 18,5 
7,3 9,4 11,7 14,3 16,6 18,6 

7,7 9,8 11,4 13,2 14,3 
5,4 7,5 9,5 11,8 14,9 16,0 
7,0 8,6 10,4 12,6 15,8 17,6 
5,7 7,5 9,3 11,1 12,7 14,7 
6,6 8,5 10,0 12,1 14,6 16,4 
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Minister Westerterp 

voege men zich op een postkantoor. De heer Peijnenburg sprak 
van gemeentesecretarissen, maar ik neem aan dat dit een druk-
fout is. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): In de noodhandelingen staat 
het juist. 

Minister Westerterp: Om het systeem te vergemakkelijken zul-
len ook bij ANWB-kantoren de aanvraagformulieren vanaf 27 
december beschikbaar zijn. Op deze manier kan zo snel mogelijk 
worden gehandeld en zal de benzinedistributie inderdaad op 7 ja-
nuari a.s. kunnen ingaan. 

De heer Aarts (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Wie geeft de 
machtiging nu eigenlijk af? Het hoofd van de distributiekring of 
de gemeente? Wie beoordeelt een aanvrage? 

Minister Westerterp: De distributiekringen hebben gedele-
geerd aan de distributiedienst. In feite wordt dus door het hoofd 
van de distributiedienst - of namens hem - beoordeeld wie de 
machtiging verleent. 

De heer Schakel (A.R.P.): Heeft de bewindsman ook contact 
opgenomen met de distributiekringen waar de formulieren van 
verschillende gemeenten samenkomen? Dat kost ook tijd. 

Minister Westerterp: Ja, door de plaatsvervangend directeur 
van het Rijksbureau voor aardolieprodukten is ter zake het nodi-
ge overleg gevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Het thans ontworpen systeem geldt 
voorlopig voor drie maanden. Wij zullen aan de hand van opge-
dane ervaringen nagaan welke bijstellingen eventueel nodig zul-
len zijn. Opdat de mensen niet bepaalde verwachtingen zullen 
hebben, wil ik in dezen reeds op één punt wijzen. In de eerste pe-
riode kon ten aanzien van het machtigingsformulier waarbij ook 
het kentekenbewijs moest worden getoond voor de uitreiking 
van de bonkaart niet fysiek worden nagegaan of de desbetref-
fende automobiel feitelijk nog in circulatie was of een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering was gesloten. Met andere woor-
den: wij horen allen verhalen, dat voor zogenaamde wrakken 
nog bonkaarten zijn verstrekt. 

Wij zullen trachten, binnen de eerste drie maanden een slui-
tend systeem uit te werken, waarin bij de volgende verstrekking 
van bonkaarten moet worden getoond: 

1. Een bewijs in enigerlei vorm, dat motorrijtuigbelasting is 
betaald; 

2. Een geldig kentekenbewijs; 
3. Een bewijs dat een w.a.-verzekering inderdaad voor de be-

trokken auto geldig is. 
Het lijkt mij dus volstrekt zinloos, te trachten op een wrak nog 

autobenzine te krijgen. Bovendien sluit een verzekeringsmaat-
schappij in het algemeen geen verzekering voor een wrak af. 

De heer Krosse (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Het voorlo-
pig verslag op het wetsontwerp betreffende het statiegeld geeft 
daarvoor belangrijke aanwijzingen. 

Minister Westerterp: Dat verband zie ik niet helemaal, maar 
wij zullen hierop nog wel terugkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Door de geachte afgevaardigden de 
heren Drees en Terlouw is principieel het distributiestelsel aan 
de orde gesteld. Er is gevraagd: Moet men wel aan elke kente-
kenhouder een hoeveelheid bonnen beschikbaar stellen of zou 
men niet een ander systeem moeten toepassen? Theoretisch is 
met name een ander stelsel mogelijk, nl. dat, waarin elke Neder-
lander boven de leeftijd van 18 jaar, dus de leeftijd waarop men 
over een geldig rijbewijs zou kunnen beschikken, een bepaalde 
hoeveelheid bonnen voor benzine ter beschikking wordt gesteld. 
Dat heeft toch een aantal nadelen, naar mijn gevoel in het princi-
piële vlak, maar ook op het administratief-technische vlak. 

Zitting 1973-1974 

Ik kom allereerst aan de principiële kant. Wat zijn wij eigenlijk 
aan het doen met de benzinedistributie? Er moet een zekere kor-
ting op de tot nu toe gebruikte hoeveelheid benzine worden be-
reikt. Wie moeten gebruik kunnen maken van de beschikbare 
benzine? Dat zijn toch de automobilisten. Het is op grond hier-
van, dat zij in aanmerking komen en niet iedere Nederlander, on-
geacht het feit, of hij een auto heeft of niet. Na de oorlog heb ik 
een korte periode meegemaakt dat men als niet-roker - dat was 
wel prettig - toch een tabaksbon kreeg toegewezen. Wat deed 
men dan? Men rookte zelf niet; dus de bon kon dan ergens an-
ders naartoe. 

Ik wil nog op een ander punt wijzen. De automobilisten moe-
ten motorrijtuigenbelasting betalen, alsmede, zoals ik dit zojuist 
heb aangetoond, een premie voor de w.a.-verzekering. Zou men 
deze mensen op gelijke voet moeten behandelen als de Nederlan-
ders, die niet in het bezit van een auto zijn? Hoe zou dit voorts 
gaan met alleenstaanden? Vindt dan toch niet „een zekere vorm 
van verschil maken" plaats tussen - ik kom uit een partij, waarin 
bepaald niet wordt verboden, daarover te spreken - de wat gro-
tere gezinnen en de alleenstaanden? Deze zouden dan toch op 
een andere wijze worden behandeld? 

Voorts wijs ik op een probleem, dat bij toewijzing per Neder-
lander bijna niet is op te lossen, nl. hoe men een regeling ten op-
zichte van de buitenlanders moet treffen. Wij hebben daarvoor 
nu wel een regeling. Ik hoop niet dat wij alle 3,2 mld. buitenlan-
ders die zich potentieel naar Nederland kunnen begeven, voor 
een benzinebon in aanmerking zouden moeten brengen. Hoe is 
het systeem voor de buitenlanders wel geregeld? Vanaf 7 januari 
zullen buitenlanders, die naar Nederland komen, aan de grens of 
anderszins in het bezit van een aanvraagformulier worden 
gesteld. Daarmee kunnen zij op gemeentehuizen of op eventueel 
nog nader aan te wijzen plaatsen zgn. stamkaarten krijgen. Van 
het verlenen van deze stamkaart wordt via een stempel op hun 
kentekenbewijs aantekening gehouden, zodat dit niet ten tweede 
male kan gebeuren. Men komt dan voor een basistoewijzing voor 
een week in aanmerking. Deze verlening kan maximaal 7 keer 
per jaar worden herhaald. Deze regeling is toegepast om het ko-
men van buitenlanders naar Nederland, met name van belang 
voor de horecasector, niets in de weg te leggen. De toewijzing 
van benzinebonnen aan buitenlanders is iets ruimer dan die aan 
Nederlanders zelf, mede om te voorkomen dat in de ons omrin-
gende landen beperkingen zouden worden opgelegd aan de leve-
ring van benzine aan houders van Nederlandse motorrijtuigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is nog gevraagd, waarom de maxi-
mumsnelheid niet op korte termijn wettelijk verplicht kan wor-
den gesteld. Er is op dit moment een beroep van kracht op het 
vrijwillig aanhouden van een maximumsnelheid van 100 km. Uit 
onlangs door mij verstrekte cijfers blijkt dat deze vrijwillige 
maximumsnelheid redelijk goed wordt nageleefd. Het heeft ook 
een aanzienlijke besparing opgeleverd. Op basis van de Wegen-
verkeerswet is het niet zonder meer voor de Minister van Ver-
keer en Waterstaat mogelijk, een maximumsnelheid te doen 
vaststellen anders dan uit hoofde van verkeersveiligheid. Indien 
hiertegen een beroep zou worden ingesteld, zou het mogelijk zijn 
dat een maatregel, aldus uitgevaardigd, buiten toepassing zou 
worden verklaard, omdat het manifest is dat het hierbij niet al-
leen gaat om het invoeren van een maximumsnelheid op basis 
van overwegingen van verkeersveiligheid. Het is op zich zelf 
mogelijk de maatregel op de Distributiewet te baseren, maar 
overtreding van de maatregel zou dan uitermate strenge straffen 
opleveren. Een andere mogelijkheid is nog een zogenaamde lex 
specialis. Wij hebben deze mogelijkheid overwogen, maar wij 
hebben nader overwogen, dat het indienen van een lex specialis 
overbodig is, in aanmerking nemende dat een dergelijke wet eni-
ge tijd van voorbereiding en behandeling in beide Kamers der 
Staten-Generaal vergt, terwijl de benzine-distributie op 7 januari 
ingaat. Men zal zeker, als de benzine-distributie eenmaal een feit 
is, vrijwillig tot een matiging van de snelheid komen, omdat -
hetgeen uit de reeds opgenomen noot in de Handelingen blijkt -
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Minister Westerterp 

bij het overschrijden van een bepaalde snelheid het benzinever-
bruik aanmerkelijk toeneemt. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, vóór het begin van de zomerva-
kantie 1974 zullen in Nederland maximumsnelheden worden in-
gevoerd. 

Ik wil deze maximumsnelheden exact vermelden, omdat hier-
omtrent misverstanden bestaan. 

Voorgesteld zal worden, een maximumsnelheid in te voeren 
van 80 km per uur, behalve op autowegen - dit zijn dus niet ,,au-
to-snelwegen" - kenbaar aan een vierkant blauw bord, waarop 
een auto is geprojecteerd - waarop een maximumsnelheid van 
100 km per uur zal zijn toegestaan. In beide gevallen zijn uitzon-
deringen mogelijk, nl. deze dat de maximumsnelheid van 80 km 
per uur op wegen die hiervoor in aanmerking komen, zou kunnen 
worden verhoogd tot 100 km per uur resp. in andere gevallen zou 
kunnen worden verlaagd. Voorshands is het niet de bedoeling, 
om op autosnelwegen - kenbaar aan het langwerpige blauwe 
bord, met twee witte rijstroken en een viaduct - een maximum-
snelheid in te voeren. Op die wegen zou wel een minimumsnel-
heid gaan gelden. Ik moet evenwel zeggen, dat de ervaringen, 
opgedaan met de vrijwillige beperking van de maximumsnelheid 
tot 100 km per uur mij aanleiding hebben gegeven mij opnieuw af 
te vragen, of ook niet op auto-snelwegen een maximumsnelheid 
zou kunnen worden ingevoerd in de orde van grootte van 120 a 
130 km per uur. Dit is een verlangen dat overigens in een motie 
door deze Kamer reeds was uitgesproken. Het probleem is hier-
bij, dat de geleerden het er niet over eens zijn, of een beperking 
van de maximumsnelheid op autowegen tot een vermindering 
van de verkeersonveiligheid zou leiden. Een tweede probleem 
wordt gevormd door de vraag, of dan in voldoende mate controle 
kan worden uitgeoefend op de naleving van dit voorschrift. 

De heer De Koning (V.V.D.): Excellentie! Wat doet u met au-
towegen die er uitzien als autosnelwegen? 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Het antwoord op 
die vraag is tevens het antwoord op de vraag, waarom niet eerder 
die maximumsnelheid kan worden ingevoerd. Vóór 1 juli 1974 
moet de bordensignalering namelijk zodanig worden herzien, dat 
geen misverstanden mogelijk zijn. Er kan een grote opruiming van 
borden plaatsvinden. Overal waar op het ogenblik een bord 
staat, dat aangeeft, dat de maximaal toegestane snelheid 80 km 
per uur is, kan dit bord verdwijnen, want de algemene verplich-
ting wordt, niet harder dan 80 km per uur te rijden. Autowegen 
die er uitzien als autosnelwegen zullen worden gemarkeerd met 
het eerder door mij genoemde bord, aangevend, dat men met een 
autoweg heeft te maken. 

De heer Jansen (P.P.R.) Mijnheer de Voorzitter! De motie, 
waarover de Minister sprak - het betreft hier de motie-Van Hul-
ten -, sprak over 100 km per uur en niet over 120 of 130 km per uur. 

Wil de Minister laten nagaan, of de vrijwillige beperking van 
de maximumsnelheid ertoe heeft geleid, dat er een verhoging van 
de veiligheid heeft plaatsgevonden? Als dit het geval is, is het ar-
gument vervallen, dat een en ander alleen op grond van veilig-
heidsoverwegingen kan gebeuren. 

Verder wil ik erop wijzen, dat het zakenvervoer, waarvoor de 
benzinekosten in de prijzen kunnen worden doorberekend, er 
natuurlijk weinig voor zal voelen, op die grond zuinigheid te be-
trachten en de snelheid te verlagen. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Dit is mijns in-
ziens een onjuiste conclusie, want men krijgt niet een bon toege-
wezen op basis van datgene, wat men zakelijk gezien kan decla-
reren. Men krijgt juist bonnen toegewezen op basis van het feite-
lijke zakelijke gebruik, dat naar waarheid moet worden opgege-
ven en dat zal. . . 

De heer Jansen (P.P.R.): Dat is duidelijk, maar er is in bonnen 
vrije handel. 

Zitting 1973-1974 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Dat is waar, 
maar ik heb gezegd, dat het betrof een bepaald tijdvak van in eer-
ste instantie 1974. 

Overigens blijft van kracht - misschien is dit het antwoord om 
het misverstand weg te nemen - het beroep op het vrijwillig 
handhaven van de maximumsnelheid van 100 km. Wij reageren 
in Nederland wel eens vreemd. Als het nu maar vrijwillig is, 
doen wij er bijna allen aan mee, maar zodra het verplicht wordt 
gesteld, vindt gemakkelijk overtreding plaats. 

Deheer Aantjes(A.R.P.): Laten wij het ook eens proberen wat 
de reclameverlichting betreft. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil zeggen, 
dat de Nederlanders in het algemeen tot nu toe naar mijn gevoe-
len geweldig hebben meegewerkt op vrijwillige basis in deze 
moeilijke situatie. Daaraan wil ik de oproep verbinden om, wan-
neer de benzinedistributie eenmaal ingaat, ook een redelijk ge-
bruik van het rantsoen te maken, opdat wij ter zake van het 
openbaar vervoer zo goed mogelijk tot het opvangen van het ex-
tra aanbod kunnen komen. 

Over het openbaar vervoer kom ik nog te spreken, nadat ik 
nog enkele vragen van mevrouw Epema heb beantwoord. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Komen de mededelingen van 
de Minister over het verstrekken van bonnen aan buitenlanders 
erop neer, dat voortaan de gemeentesecretarieën ook gedurende 
het weekend geopend zullen moeten zijn? 

Minister Westerterp: Neen, mijnheer de Voorzitter. Dat be-
treft uitwerkingen. Ik heb reeds gezegd, dat buitenlanders een 
aanvraagformulier kunnen krijgen vermoedelijk aan de grens en 
wellicht ook elders, bijvoorbeeld bij ANWB-kantoren en eventu-
eel bij de VVV-instanties, maar dat de toewijzing zal moeten ge-
schieden bij gemeentesecretarieën en eventueel andere instan-
ties. Wij zullen het nog nagaan. 

Het kan ook zijn, dat het eventueel tijdens het weekend niet 
zal kunnen plaatsvinden. Men weet overigens, dat gemeentese-
cretarieën op zaterdagmorgen, als ik het mij nog goed herinner 
uit de tijd, toen ik wethouder van een kleine gemeente was, ge-
durende een zekere tijd in ieder geval één loket open moeten 
stellen ten behoeve van de burgerlijke stand. 

De heer Schakel (A.R.P.) Dat behoort tot het verleden! 

Minister Westerterp: Bij ons in Ulvenhout, mijnheer de Voor-
zitter, gaat het waarschijnlijk om een serviceverlening. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): De Minister heeft uiteengezet, dat 
snelheidsbeperking op grond van de bestaande wetten nu moei-
lijk is in te voeren. Wij houden ons echter bezig met een machti-
gingswet. Is overwogen in het kader van de Machtigingswet voor 
de Minister van Verkeer en Waterstaat de bevoegdheid op te ne-
men, dat hij de ingreep kan plegen, waarover wij spreken? 

Minister Westerterp: Dit is een interessante suggestie tot uit-
breiding van de Machtigingswet! 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Het was geen suggestie inzake uit-
breiding van de Machtigingswet. Mij interesseert alleen het ant-
woord op de vraag, wat de Minister heeft overwogen. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben niet 
overwogen op basis van de Machtigingswet te handelen om de 
redenen, die ik zoeven heb uiteengezet. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Dat is mij ontgaan. 

Minister Westerterp: Ik zal het nog eens zeggen, mijnheer de 
Voorzitter! 
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Minister Westerterp 

De Voorzitter: Ik geloof niet, dat de Minister in herhalingen 
hoeft te treden. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Ik vraag de Minister 
waarom wij gelet op de eenheid in de EEG niet dezelfde maxi-
mumsnelheden toepassen, die inmiddels in Duitsland, Luxem-
burg en België zijn vastgesteld. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Ik moet erop 
wijzen, dat de maximumsnelheden, die in Nederland worden 
overwogen, het resultaat zijn van fundamentele onderzoekingen 
ter zake van de verkeersveiligheid door de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (S.W.O.V.). Het zou 
mij een lief ding waard zijn, wanneer wij in de EEG tot een en 
dezelfde maximumsnelheid konden komen. Er bestaan echter 
ter zake nogal wat verschillen. Ik moge er ook op wijzen, dat bij 
voorbeeld in België binnen de bebouwde kom een andere maxi-
mumsnelheid geldt dan in Nederland, terwijl die hier weer het-
zelfde is als in Duitsland, namelijk 50 km. In België en in Luxem-
burg is dat 60 km. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Het gaat om de maxi-
mumsnelheid buiten de bebouwde kom. Voor Duitsland, België 
en Luxemburg gelden daarvoor exact dezelfde maximumsnelhe-
den. 

Minister Westerterp: Inderdaad. In die landen geldt namelijk 
een maximumsnelheid van 90 km buiten de bebouwde kom, be-
halve op autosnelwegen. Het zijn echter tijdelijke maximumsnel-
heden en geen structurele maximumsnelheden. . . . 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): . . . in verband met de 
oliecrisis. Die hebben wij hier toch ook? 

Minister Westerterp: Ik heb juist gezegd dat daarvoor een al-
gemene maximumsnelheid van 100 km geldt. Die geldt bij ons 
ook, maar vrijwillig, op de autosnelwegen. Wat dat betreft, is er 
in Europa nog wel het een en ander te doen. 

Mevrouw Epema heeft een groot aantal vragen gesteld. Ter 
wille van de tijd mag ik er misschien enkele overslaan. Een aan-
tal heb ik reeds impliciet beantwoord. De belangrijkste vraag die 
overbleef, was: Is het niet mogelijk om op 23 december a.s. het 
rijverbod op te heffen? Naar aanleiding van mondelinge vragen 
heb ik verleden week in deze Kamer medegedeeld, waarom het 
kabinet van mening is, dat de boog op dit ogenblik helaas niet 
kan worden ontspannen en dat wij, totdat het distributiestelsel 
op 7 januari a.s. zal ingaan, helaas niet de autoloze of autovrije 
zondag kunnen opheffen. Op uitdrukkelijk verzoek van de hore-
ca-sector in verband met mogelijke kerstarrangementen, is ech-
ter op 23 december voor buitenlanders een uitzondering ge-
maakt. Ik moge er nog aan toevoegen dat er nog één uitzondering 
zal worden gemaakt op zondag 30 december voor Zeeuwsch-
Vlaanderen, op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkenen al-
daar. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Welke uitzondering 
geldt voor Zeeuwsch-Vlaanderen? 

Minister Westerterp: Ik had dat er inderdaad bij moeten zeg-
gen, mijnheer de Voorzitter. Het geldt alleen voor buitenlanders. 
Ook daar kan geen Nederlandse benzine worden getankt op die 
dag. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op het punt - ik zal dat kort 
moeten doen - van de gevolgen voor het openbaar vervoer, 
waarover vele vragen zijn gesteld. 

Misschien mag ik mijn antwoord bekorten door te verwij-
zen naar een mondeling overleg dat hedenochtend heeft plaats-
gehad, voordat de openbare vergadering begon, met de vaste 
Commissie voor Verkeer en Waterstaat over het rapport van de 
commissie-Reinoud, dat is uitgebracht. Ik wil hier in het open-
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baar enkele mededelingen, die ik in dat overleg heb gedaan, her-
halen. 

1°. Er zal bij de Nederlandse Spoorwegen geen personeels-
stop worden ingevoerd. 

2°. Er zal voor 1974 geen aantasting van het voorzieningen-
niveau plaatsvinden. 

3°. Er vindt geen aantasting plaats van de wachtgeldregeling, 
maar alleen de financiële regeling daarvan kan worden aange-
past. Degenen die van de wachtgeldregeling gebruik maken, 
staan daar echter buiten. 

Mijnheer de Voorzitter! Er vindt gedurende een aantal weken 
wekelijks overleg plaats met de vertegenwoordigers van de 
openbare vervoersondernemingen: Nederlandse Spoorwegen, 
streekvervoer en gemeentelijke openbare vervoerbedrijven. Gis-
teren is nog eens op mijn uitdrukkelijk verzoek door alle betrok-
ken partijen vastgesteld, dat met de voorbereidingsmaatregelen, 
zoals die tot nu toe zijn genomen, extreme weersomstandighe-
den voorbehouden, op 7 januari a.s. niet behoeft te worden gere-
kend op een chaos bij het openbaar vervoer. Bij de Nederlandse 
Spoorwegen is een aantal maatregelen genomen, zoals het in-
leggen van een aantal extra treinen en de versterking van een 
aantal andere treinen. Dagelijks zullen 20 extra treinen, met na-
me in de randstad, in de spitsen voor het woon-werkverkeer 
worden ingelegd. Op grote schaal zal versterking van de bestaan-
de treinen plaatsvinden, te weten 60 in de ochtendspits, 35 in de 
avondspits en 40 in de dal-uren, namelijk voor die treinen, die, 
zoals dat heet, nu al aan de maat waren. In verband hiermee is de 
voorgenomen sloop van 50 rijtuigen uitgesteld. Er vindt op het 
ogenblik overleg plaats tussen de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat en de Nederlandse Spoorwegen over het op korte ter-
mijn plaatsen van nieuwe bestellingen van elektrisch materieel. 
Voor de inzet van sommige van de extra treinen is op dit ogen-
blik nog overleg gaande met de bevoegde instanties, omdat een 
aantal brugopeningen in het spitsverkeer zullen moeten verval-
len. 

Voorts het militair vervoer, mijnheer de Voorzitter. Er is over-
eenstemming bereikt tussen de bevoegde autoriteiten en de Ne-
derlandse Spoorwegen, inhoudende dat op 7 januari een zodani-
ge regeling van het vervoer van weekend-verlofgangers zal in-
gaan, dat het grotendeels buiten de spits kan plaatsvinden. Het 
weekend-verlof zal ingaan op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 
16.00 uur, waartoe het einde van de dienst op 13.00 uur is 
gesteld. Het maandagochtendappel zal stipt te 08.00 uur plaats-
vinden. De regeling zal op basis van de ervaringen in de eerste 
veertien dagen worden bijgestuurd. Voor militair vervoer zijn 33 
treinen versterkt en 5 extra treinen ingezet. 

Indien de medewerking van het publiek kan worden verkregen 
voor de spreiding van werktijden en het houden van de scholie-
ren buiten de spits - daartoe heeft de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen reeds een oproep gedaan -, kan het extra ver-
voer worden opgevangen, zij het wellicht onder enigszins ver-
minderde kwalitatieve omstandigheden. Ook ten aanzien van de 
kaartverkoop zullen maatregelen worden genomen, ten einde 
een zo snel mogelijke afhandeling te verzekeren. Wat de infor-
matie betreft, zullen de extra telefoonnummers die ter gelegen-
heid van de autoloze zondag bij de spoorwegen waren gecreëerd, 
worden gehandhaafd. De kwaliteit zal uiteraard zoveel mogelijk 
worden verbeterd. Op grote schaal zullen op korte termijn mini-
dienstregelingen en overdrukken van tabellen uit de spoorboek-
jes beschikbaar worden gesteld, met zogenaamde lijngebonden 
informatie. Ten slotte zullen maatregelen worden genomen om 
zowel de reizigers als het personeel doorlopend te informeren 
met aanbevelingen, hoe zij in de gegeven omstandigheden het 
beste kunnen handelen. In dat verband moet een beroep worden 
gedaan op het personeel van de openbare vervoersondernemin-
gen. Tot nu toe is die inzet werkelijk voorbeeldig. 

Mijnheer de Voorzitter! Met het streekvervoer is afgesproken 
dat geen korting zal plaatsvinden op de hoeveelheid gasolie die 
nodig is voor de extra prestatie die moet worden geleverd. 
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Minister Westerterp e.a. 

Ten slotte zou ik de Kamer een mededeling willen doen over 
vluchtbeperkingen bij de KLM in 1973. 

Mevrouw Kpema-Brugman (P.v.d. A.): Nog één vraag over het 
streekvervoer met bussen, mijnheer de Voorzitter. Zijn er vol-
doende bussen om het toenemende verkeer op te vangen? 

Minister Westerterp: In de bijeenkomst van gisterenavond is 
mij medegedeeld, dat de streekvervoersondernemingen tot nu 
toe voldoende bussen, onder andere touringcars, hebben kunnen 
huren. Indien deze worden ingezet voor het openbaar vervoer, 
zal gasolie worden verstrekt tot het quantum dat nodig is voor 
het in stand houden van het openbaar vervoer. De streekver-
voersondernemingen hebben mij gisteren uitdrukkelijk gezegd, 
geen chaos te verwachten en dat alle anders luidende berichten 
niet van hen afkomstig zijn. 

Mevrouw Kpema-Brugman (P.v.d.A.): Overweegt men ook 
dienstregelingen uit te breiden? Wordt dat in het overleg betrok-
ken? Nu is het vaak zo, dat 's avonds heel vroeg de laatste bus 
gaat. 

Minister Westerterp: Ter zake vindt voortdurend overleg 
plaats. Aan de hand van de ervaringen in de eerste dagen zal wei-
licht enige bijstelling moeten plaatsvinden. 

Ten slotte de door mij reeds aangekondigde mededeling over 
vluchtbeperkingen bij de KLM, mijnheer de Voorzitter. Delaat-
ste stand, mij bekend, is de volgende. Het totaal aantal geannu-
leerde retourvluchten in december 1973 bedraagt 287: in het bin-
nenland 42, in Europa 182, intercontinentaal 61 en charters 2. De 
voorziening met fuel van vliegtuigen is uiteraard een voortduren-
de zorg, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. 

Ik hoop op deze manier voldoende inlichtingen te hebben ver-
strekt. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Gisteren had de 
heer Wieldraaijer gevraagd naar de mogelijkheid de Stichting van 
de Arbeid in te schakelen als het, krachtens artikel 5 van de 
Machtigingswet, gaat om het verlenen van ontheffingen. Intus-
sen is een derde nota van wijzigingen bij u gedeponeerd en in-
middels ook reeds rondgedeeld. Daaruit blijkt dat is voldaan aan 
het verzoek van de heer Wieldraaijer, voorzover het de collectie-
ve dispensaties betreft. De individuele dispensaties zullen daar 
niet onder vallen, in verband met de noodzaak een snel en slag-
vaardig beleid te kunnen voeren en bovendien vanwege het feit 
dat tegen een weigering van een dergelijk verzoek een beroep op 
de rechter mogelijk is. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in tweede termijn 
te bepalen op ten hoogste een kwart van de spreektijd in eerste 
termijn. 

Daartoe wordt besloten. 

De (algemene) beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt te 14.07 uur geschorst 
en te 15.45 uur hervat. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee, dat ik voor-
nemens ben na het kerstreces alleen in zeer uitzonderlijke ge-
vallen de vergaderingen der Kamer na elf uur 's avonds te 
laten voortduren. 

Aan de orde is de stemming over het Voorstel van wet van 
de leden Fiévez en Franssen tot wijziging van de grens tussen 
de gemeenten Deventer en Diepenveen (12 502). 

Het voorstel van wet wordt zonder stemming aangenomen. 
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Voorzitter e.a. 

De Voorzitter: Ingevolge het bepaalde in artikel 99 van het 
Reglement van Orde draag ik de leden Fiévez en Franssen op 
de schriftelijke en mondelinge verdediging van hun voorstel 
van wet tijdens de behandeling ervan in de Eerste Kamer. 

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. 

Hierbij is tevens aan de orde de beraadslaging over de motie 
van het lid Portheine c.s. betreffende de ingangsdatum van de 
benzinedistributie (12 739, nr. 5). 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Dank aan alle 
bewindslieden voor hun aandacht en hun antwoord. Op het cen-
trale juridische probleem, namelijk de vraag of er een machti-
gingswet nodig is en of wij niet beter met afzonderlijke wetten en 
een aanvulling daarop kunnen werken, kom ik terug bij de be-
handeling van onze motie. 

De Minister-President heeft verteld, dat het kabinet aanvanke-
lijk als proeve het parlement in het wetsontwerp vrijwel buiten 
beschouwing had gelaten. Ik kreeg de indruk, dat het kabinet 
zich zelf was gaan zien als een parlementair kabinet en onze ver-
gadering als meer extra-parlementair. Het kabinet is kort na de 
indiening van het wetsontwerp met een belangrijke nota van wij-
zigingen gekomen ten aanzien van de positie van het parlement. 
Zo is het ook gegaan met het materiële beleid. 

Ik wijs op de initiële loonsverhoging van f 15 per maand. Nau-
welijks was de inkt van de stukken droog of er werd - overigens 
wel met goede argumenten - geprotesteerd bij voorbeeld door de 
heren Kok en Van Thijn. Het viel mij op, dat onze collega Van 
Thijn in het openbaar kon mededelen, dat hij dacht dat het wel in 
orde zou komen. Ik kreeg die indruk althans uit de persberich-
ten. Dat wekt de indruk dat extra-parlementair overleg is ge-
pleegd. 

Hoe ging het met de dividenden. ,,Het Financieele Dagblad" 
wist het laatste nieuws het eerst en schreef er gisteren al over. 
De krant van gisteren is dinsdag al gedrukt of te wel vermoede-
lijk nog voordat de heer Peijnenburg over deze kwestie aan het 
woord kwam. Het beleid van het kabinet was dus ook al snel her-
zien. 

Het kabinet maakt een onzekere indruk. Het wekt de indruk, 
snel voor pressie te wijken. De hele stijl doet mij denken aan 
Roosevelt en de handelspolitiek. Toen Roosevelt net aan het be-
windwas(in 1933) ontving hij 's ochtends een vrijhandelaar . . . 

Minister Gruijters: U weet toch hoe lang hij aan het bewind is 
gebleven? 

De heer Drees (DS'70): Ja, maar zijn handelspolitiek was 
snert. Helemaal snert! U moet maar eens nalezen hoe Nederland 
heeft gereageerd op de handelspolitiek van Roosevelt in 1933. Ik 
hoop, dat u dat niet beleeft. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Toen zaten wij onder Colijn. 

De heer Drees (DS'70): Colijn had op de wereldhandelsconfe-
rentie van 1933 gelijk. Hij heeft een enkele keer in zijn leven ge-
lijk gehad. Hij is ook begonnen met de olie-aanvoer naar Neder-
land. Dat moet u niet vergeten! 
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Drees 

De heer Dolman (P.v.d.A.): En u hebt gelijk als u het overeen 
stringent prijsbeleid heeft. Het gaat er echter om in welke con-
text het gebeurt. 

De heer Drees (DS'70): Daarop kom ik nog. 
President Roosevelt ontving 's morgens een vrijhandelaar, die 

alle invoerbelemmeringen wilde afschaffen ter wille van de 
werkgelegenheid. Roosevelt zei tegen hem: You are right, you 
are perfectly right. 's Middags kwam er een senator -een protec-
tionist - en die legde uit, dat invoerbeperking beter was. Daarop 
zei Roosevelt: You are right, you are perfectly right. Eleanore 
Roosevelt werd, toen zij dit hoorde, bijzonder boos en zei tegen 
Franklin bij de thee: That's no way to run a country. Daarop zei 
Franklin: You are right, my dear, you are perfectly right. 

De berichten over de olie-aanvoer wekken de indruk, dat de 
aanvoer stop staat, omdat de olietanks in Nederland vol zijn. Het 
werkelijke probleem, dat de wet aanpakt, is de kosteninflatie, 
die te lang verwaarloosd is. Minister Lubbers zei trouwens, dat 
ook vóór de oliecrisis de grondstoffenprijzen - de prijzen van 
metalen en dergelijke - al sterk aan het stijgen waren. Ik ver-
moed, dat het kabinet ook zonder deze Arabische actie dit ont-
werp zou hebben ingediend. DS'70 steunt een beleid, dat de kos-
teninflatie aanpakt. In antwoord op de vraag van de heer Dolman 
van zoeven kan ik meedelen, dat wij akkoord kunnen gaan met 
de centrale gedachtengang van het kabinet inzake bescherming 
van de reële positie van de zwaksten en inzake de zwaarste las-
ten op de sterkste schouders. Wij betreuren het echter, dat zelfs 
nog niet voor één jaar - 1974 - duidelijke criteria voor het beleid 
zijn vermeld. Het kabinet heeft bij voorbeeld gezwegen over de 
betekenis van die f 30 per maand. Is dat een reële loonstijging? 
Het is misschien meer een compensatie van initiële lasten voor 
een bepaalde groep. Het doet sterk denken aan de beroemde 2 
pet. initiële loonsverhoging. Het kabinet blijft verder mistig over 
het beleid-1974. Ik ben bang, dat het daardoor verwachtingen 
schept, die niet kunnen worden gerealiseerd. 

Wat de indexatie betreft, verwijs ik naar de adviezen van de 
SER tijdens de Koreacrisis. Ik meen, dat het heel nuttig is, daar-
op aan te sluiten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil kort over enkele andere punten 
spreken. Wat de dividenden betreft, heeft Minister Duisenberg 
uiteengezet, dat het kabinet in 1974 regulatie wenst. Het betreft 
een beperking van het contante inkomen ten gunste van zelffi-
nanciering en daarmee ten gunste van de intrinsieke waarde van 
de aandelen. 

Ik heb gesteld - ook al in de stukken - dat de kleine aandeel-
houders het in het algemeen vervelend vinden en dat de grote 
aandeelhouders het in het algemeen prettig vinden. Dat is door 
het kabinet ontkend in de stukken. Ik heb gezegd: Noem dan 
eens vennootschappen met grote aandeelhouders, met aanmer-
kelijk-belangposities, waaruit blijkt dat ook daar de dividenduit-
keringen hoog zijn. (Ik meen, dat zij daar in het algemeen laag 
zijn.) Daarvoor is geen bewijsmateriaal gekomen. 

Wat de dividendregulatie betreft, wil ik nog verwijzen naarde 
heer De Galan, recent nog minister in een schaduwkabinet, een 
van de belangrijkste schrijvers over inkomensverdeling, die in 
zijn preadvies voor de Vereniging voor Staathuishoudkunde ook 
ingaat op de tarieven van inkomen uit vermogen, nl. op blz. 126. 
Ik meen, dat dit geen steun geeft aan het kabinetsbeleid. 

Wij hebben de indruk, dat de zelfstandigen begin volgend jaar 
een grote klap krijgen, zoals blijkt uit allerlei cijfers, o.a. de 
kerngegevens. In dit verband valt de abrupte verhoging van de 
jeugdlonen sterk op. Daarover is iets gezegd, o.a. door Minister 
Lubbers, die ten dele verwees naar Minister Boersma. Ik meen, 
dat een zeer zware last wordt gelegd op de detailhandel, op het 
midden- en kleinbedrijf. Als ik het goed heb begrepen, komt er 
misschien in belangrijke mate een ontheffing. Als dit juist is, be-
grijp ik het beleid niet meer helemaal. Waarom gaat men dit dan 
eerst doen en het dan weer opzij schuiven? Is het niet beter, 
zorgvuldig te overwegen of zo'n abrupte lastenverzwaring op dit 
moment verstandig is? Wat gebeurt er met de handelsmarges? 
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Zijn er niet op allerlei punten al beschikkingen gereed, die de Ka-
mer zou kunnen ontvangen? 

Mijnheer de Voorzitter! Verschillende collega's hebben de-
zelfde bezwaren als ik genoemd tegen de te eenzijdige besnoei-
ing op investeringen bij de besnoeiing op overheidsuitgaven. Die 
is ook sterk cumulatief ten opzichte van hetgeen al gebeurd is. 
Daardoor is grote werkloosheid ontstaan in die bedrijfstakken 
die aan de overheid leveren. Ik heb de indruk dat die typische 
verschuiving weer gaat gebeuren. Gisteravond zei de Minister 
van Sociale Zaken dat hij het spoorwegnet zou gaan uitbreiden. 
Dat is zeer toe te juichen, hoewel ik het nog mooier zou vinden 
als de Minister van Verkeer en Waterstaat het zou doen en dan 
speciaal daar, waar veel verkeer is; dat lijkt mij helemaal nuttig. 

Minister Westerterp: Als ik het geld maar krijg! 

De heer Drees (DS'70): En dat gebeurt blijkbaar via een sup-
pletoire begroting. Als ik Minister Duisenberg begin november 
goed heb begrepen, komt er binnenkort een suppletoire begro-
ting die geld zal toeschuiven van hoofdstuk XVIII naar hoofd-
stuk XII van de rijksbegroting. Ik heb de indruk dat hier weer 
met dezelfde rare operaties wordt gewerkt, dat er eerst wordt ge-
snoeid op de investeringen - 500 min. plus 250 min. -en dat men 
straks weer komt met een werkgelegenheidsprogramma. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte de distributie van benzine. 
Minister Westerterp is ingegaan op de beschouwingen en heeft 
daarbij de heer Terlouw en mij genoemd. Ik wil ook de heer Jan-
sen noemen, want die heeft analoge beschouwingen gehouden. 
Ik begrijp de argumentatie van de Minister toch niet. Zou hij ook 
meer elektriciteit gaan toewijzen, als wij dat ooit rantsoeneren, 
aan mensen die veel apparaten kopen? Het kernprobleem is na-
melijk de mobiliteitsbehoefte van de mens - mijnheer de Voor-
zitter, ik zie dat de rode lamp brandt, maar ik heb nog slechts en-
kele ogenblikken nodig - de schaarste aan benzine en ons. . . . 

De Voorzitter: En de schaarste aan tijd. 

De heer Drees (DS'70): Ik heb maar weinig geïnterrumpeerd, 
mijnheer de Voorzitter, en ik ben in eerste termijn korter ge-
weest dan andere middelgrote fracties. Ik heb nog maar een hal-
ve minuut nodig. 

Mijnheer de Voorzitter! Het kernprobleem is dus de mobili-
teitsbehoefte van de mens en de schaarste van benzine. Dan 
moet ons streven gericht zijn op een rechtvaardige verdeling van 
het schaarse goed en op een intensieve benutting van auto's. Die 
beide zaken - rechtvaardige verdeling en intensieve benutting -
worden gediend door een distributie per ingezetene. Daarom wil 
ik, mede namens de heer Terlouw en de heer Jansen (P.P.R.), 
vragen om een studie over deze zaak. Ik overhandig u daartoe 
een motie, mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Door de leden Drees, Terlouw en Jansen 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de Beleidsnota beperking 

gevolgen olieschaarste; 
van oordeel dat de benzineschaarste distributie van benzine 

noodzakelijk maakt; 
eveneens van oordeel, dat aan de door het kabinet gekozen 

vorm van distributie bezwaren kleven; 
verzoekt de Regering de Kamer een overzicht te verstrekken 

van voor- en nadelen van: 
a. het door het kabinet gekozen systeem, dat per 7 januari 

1974 in werking treedt; 
b. een systeem, waarbij ongeacht het bezit van een per-

sonenauto aan iedere ingezetene een benzinerantsoen wordt 
toegewezen; 

c. een systeem, waarbij een basisrantsoen wordt verstrekt 
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aan diegenen, die een personenauto - al dan niet gedifferen-
tieerd naar cylinder-inhoud - bezitten en overigens aan de voor 
rantsoenering gestelde voorwaarden voldoen en bovendien een 
rantsoen aan iedere ingezetene, ongeacht het bezit van een per-
sonenauto, wordt toegekend, 

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

Ik constateer, dat deze motie voldoende wordt ondersteund. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Over 
de vraag, wat de werkelijke omvang van het olietekort zal zijn, 
zijn wij in een wat vage benadering blijven steken. Het is niette-
min door de Regering als voornaamste argument aangevoerd 
voor de gevraagde bevoegdheden en het daarop geënte beleid. 
Dat het probleem bestaat, is niet alleen hier. maar ook in andere 
landen van West-Europa duidelijk. Terecht is benadrukt dat de-
ze wet een flexibel en coördinerend beleid beoogt mogelijk te 
maken. Het is op dit ogenblik wijs om behoedzaam te manoeu-
vreren. Onderschatting van de toekomstige ontwikkelingen kan 
grote gevolgen hebben, bij voorbeeld versnelde inflatie. De wet 
schrijft ook niet voor, dat van de bevoegdheden tot en met ge-
bruik moet worden gemaakt. Het beleidsplan voor de komende 
periode is bekend en wij kunnen ons daar in hoofdlijnen wel in 
vinden, rekening houdend met hetgeen inmiddels is gezegd over 
de nadere gedachten ten aanzien van het beleid. 

Het door ons voorgestelde amendement om aan de hand van 
kwartaalverslagen een soort voortgangscontrole uit te oefenen, 
geeft het parlement de mogelijkheid na te gaan, dat van de ge-
vraagde bevoegdheden gebruik wordt gemaakt in de zin, zoals 
door de specifieke omstandigheden wordt gevraagd. De wet 
heeft dan ook uitdrukkelijk een beperkte doelstelling. Hoc/eer 
die ook beknopt behoort te zijn, dient die doelstelling toch in es-
sentie in de beweegreden omschreven te zijn. d.w.z. ontleend 
aan de te vrezen ernstige verstoring van de nationale economie 
ten gevolge van de oliecrisis en gericht op het ondervangen van 
de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het nationaal inkomen 
en de werkgelegenheid. Daarbij zijn doeleinden: produklie en 
werkgelegenheid optimaal in stand te houden en bij de inkomens-
vorming de lasten, dat wil zeggen het welvaartsnadeel dat wij al-
len ondergaan, naar billijkheid te verdelen. 

Terecht heeft de Minister-President erop gewezen dat het on-
derhavige wetsontwerp op geen enkele wijze mag preluderen op 
wetgeving van meer structureel karakter o.a. de inkomensvor-
ming betreffende. Dat zou de argwaan die de presentatie loch 
heeft gewekt ten onrechte voedsel geven. Toch valt een belang-
rijk feit niet te ontkennen. Omstandigheden hebben hel kabinet 
de mogelijkheid en wellicht ook de noodzaak geboden, de beïn-
vloeding van de loonontwikkeling door middel van overheidsge-
zag onder de hypotheek te stellen van een ingrijpen op velerlei 
terreinen. Daarmee heeft het kabinet ook zich zelf in hevige ma-
te onder de druk geplaatst van machteloosheid, indien een toe-
komstige verstoring van de sociaal-economische ontwikkeling 
aan de loonkant of een ander specifiek aspect zou zijn gelegen. 

De Minister van Economische Zaken heeft zich niet pessimis-
tisch uitgelaten over het investeringsklimaat. Hij heeft daarbij 
met name gewezen op de verbetering van rendementen in 1972, 
zij het dat ook hij dit herstel noemde van een daaraan vooraf -
gaande verslechtering. Maar voor zover rendementsverwachtin-
gen van betekenis zijn, leert een enkele blik op de kerngegevens 
dat er weinig aanleiding is tot groot optimisme. 

Over het prijsbeleid het navolgende wat meer in concreto. De 
Minister heeft mijn vraag naar doorberekening van gestegen vas-
te kosten gepareerd met de toezegging rekening te houden met 
de produktiviteitsgroei. In theorie geef ik hem daarin gelijk. Ik 
zou alleen willen weten of hij kans ziet om uit te gaan van de ver-
wachte produktiviteitsontwikkeling per sector in het komende 
jaar. Ondanks zijn bescheidenheid acht ik hem dan knapper dan 
al degenen die in de jaren na 1959 een loonpolitiek op basis van 
produktiviteitsgroei per sector hebben moeten voeren. Ik heb 
anderzijds geen neiging de Minister nu verder erg lastig te vallen. 

Zitting 1973-1974 

enz. 36ste vergadering - 20 december '73 1811 

Peijnenburg 

Hij heeft toegezegd zijn beleid te voeren met een gevoelige vin-
ger aan een zwakke pols. Ik heb allhans zijn intentie aldus ver-
staan en wij zullen hem daarbij van harte steunen. 

De vinger aan de pols houden betekent overleg met betrokke-
nen. De Minister heeft dat toegezegd; hij zal zich voortdurend zo 
goed mogelijk verstaan met betrokkenen in verband met de wij-
ziging van de Prijzenwet, met de consumenten en ook met de 
veehouders, waarvan hij erkent dal daartoe aanleiding bestaat. 
Ik hoop dat hij het laatste zou honoreren, mede in het licht van 
de dit jaar opgelopen achterstand. 

Ik acht deze inzet tot overleg juist, hoezeer ik begrijp dat het 
de bewindsman lasten op de schouders legt. Ik kan ermee in-
stemmen dat de actuele omstandigheden nauwelijks aanleiding 
geven tot heffingen op investeringen en dat het wijs is nog eens 
na te gaan. in alle rust, hoe ten aanzien van de selectieve investe-
ringsregeling het best kan worden gehandeld. Ik ben het met de 
Minister eens dat het instrument beschikbaar moet zijn bij geble-
ken behoefte. Ik heb in eerste termijn al gezegd dat duidelijk 
moet zijn, dat in 1974 geen heffing uit dezen hoofde zal optre-
den. Ik vind overigens dat de dialoog die zich gisteren bij inter-
ruptie ontspon over de verdere afhandeling, niet hier maar in de 
Eerste Kamer thuishoort. 

Ik ben de Minister van Financiën erkentelijk voor zijn toezeg-
ging keuze te laten tussen het laatste jaar en de vijf laatste jaren. 
Het gaat erom te zorgen dat het dividend in dezelfde mate aan 
beperkingen wordt onderworpen als de andere inkomenscatego-
rieën. In die gedachtengang past het dat de dividenden wel zou-
den mogen stijgen, maar dan slechts tot een maximum van bij 
voorbeeld 5 pet. zoals in de Franse en Britse regeling. De zoveel 
mogelijk gelijke behandeling van inkomenscategorieën pleit 
daarvoor. Ik herhaal daarom mijn vraag, waarom de Regering 
van die gelijke behandeling afwijkt. 

In elk geval moet mijns inziens de in het wetsontwerp inge-
bouwde souplesse worden gehanteerd om toevallige omstandig-
heden die in de afgelopen jaren kunnen zijn opgetreden op te 
heffen. Ik zou hel ontheffingenbeleid met name willen enten op 
de gedachte van een continueren van dividend verlenen voor 
zover dat niet reeds op basis van artikel 16 - het hoofdartikel -
mogelijk is en met name wanneer door bijzondere omstandighe-
den in de laatste jaren de dividenduitkering is gestopt en men nu 
juist aan hervatting toe zou zijn. Ik neem aan dat voor dat soort 
bijzondere gevallen juist de ontheffingsregeling is bedoeld. 

Ik vind het jammer dat de Minister-President niet is ingegaan 
op de amendementen ten aanzien van de artikelen 24 en 25, de 
privacy betreffende. Hij heeft gezegd: Het lijkt mij beter, dat bij 
de artikelsgewijze behandeling te doen. Men zit dan een beetje in 
de specifieke materie. Anderzijds kan men stellen dat, juist om-
dat het een specifieke materie is en het daarom nodig kan zijn 
met een alternatieve formulering te komen, het vervelend is, dat 
wij pas op het laatste moment tijdens de snelle artikelsgewijze 
behandeling horen hoe de Regering over de amendementen 
denkt. Ik hoop dan ook. dat er in tweede instantie iets over 
wordt gezegd. 

Ik vind de bespreking van deze aspecten van belang, omdat in 
de stukken de indruk is gevestigd, dat informatie ingevolge de 
Machtigingswet gebruikt kan worden als basismateriaal voorde 
uitvoering van andere, buiten het wetsontwerp gelegen concep-
ties. 

Wat de bijstelling van de begrotingsruimte betreft blijf ik mijn 
grote zorg behouden. Natuurlijk erken ik. dat de huidige onze-
kerheden niet bijzonder geschikt zijn om inzicht in structurele 
grootheden te krijgen. Ik heb ook begrip voor hel feit. dat de Mi-
nister thans deze materie lies er niet aan de interdepartementale 
commissie voorlegt. Anderzijds moei ik stellen, dat wij al in ok-
tober grote zorg hadden over deze bijstelling. De condities, ei 
aan verbonden, zijn niet vervuld. Dit is niet de schuld van het ka-
binet. maar het is wèl een feit. Hel begrotingstekort is thans 
meer twijfelachtig dan het in oktober al was; dat moet hel kabi-
net wel weten. 

Vóórdat structurele beslissingen worden genomen in het kader 
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van meerjarenafspraken, de begrotingsvoorbereiding 1975 enz., 
moet dit probleem wèl bestudeerd zijn door de interdepartemen-
tale commissie-begrotingsruimte. 

Uit het antwoord van de Minister op on/e \ ragen over de blok-
kering en de deblokkering van uitgavenposten maken wij op. dat 
de Minister toch nog denkt, dat hij wellicht tot deblokkering kan 
overgaan en dat hij de aangekondigde beperkingen mogelijk niet 
zal behoeven te realiseren. Mijnheer de Voorzitter! Ik blijf vin-
den, dat hieruit een optimisme blijkt, dat thans niet door de be-
schikbare gegevens wordt gerechtvaardigd. 

Voorts zei de Minister dat. wanneer de blokkering gehand-
haafd blijft, hij misschien toch geen suppletoire begrotingen zal 
indienen. Ik vind dit niet bevredigend en ik dring er bij de Minis-
ter op aan. de uitgavenbeperkingen - zodra zij vaststaan - in sup-
pletoire begrotingen te verwerken. 

De Minister heeft een analoge gedachtengang bij de uitgaven-
beperking van de lagere overheid gesuggereerd als van de centra-
Ie overheid. Hoe is dit te doen, mijnheer de Voorzitter, wanneer 
uitsluitend wordt ingegrepen in het stelsel van centrale financie-
ring? Waarom laat men de lagere overheid niet zélf uitmaken, of 
medebeslissen, op welke posten zal worden bezuinigd? Deze be-
zuinigingen kunnen namelijk liggen zowel in de investeringssfeer 
als in de exploitatiesfeer. 

Gisteren stelde ik al, dat wij in het prijsbeleid nuanceringen be-
speurden, die recht deden aan de differentiatie, die voor het mid-
den- en kleinbedrijf typerend is. Ik heb begrepen, dat de geld-
marge, die voor de detailhandel geldt, wordt bijgesteld met 7 pet. 
en daarin zit een gedeeltelijk inhalen van de in 1973 opgelopen 
achterstand. Ik heb begrepen, dat hierbij sprake is geweest van 
écht overleg. Ik wil hiervoor graag mijn waardering uitspreken. 

Ik vraag nu aandacht voor de toekomst. Het is zaak, dat ook 
hier een nacalculatie plaatsvindt volgens hetzelfde model en de-
zelfde filosofie, die vandaag zijn gehanteerd. Dit zal ook voor 
het vertrouwen van de detailhandel van groot belang zijn. 

Vervolgens de kwestie, die wij ook al per interruptie aan de or-
de hebben gesteld, namelijk de minimumjeugdlonen. Wanneer 
de Regering de zware last daarvan voor de detailhandel erkent en 
tevens vasthoudt aan het slechts mogen doorberekenen van 1/3 
deel daarvan, past het mijns inziens, dat de Regering de detail-
handel tegemoetkomt in deze verplichting zonder dat deze sector 
zélf om ontheffingen moet komen vragen. 

De beschikking beperking verbruik elektriciteit, gepubliceerd 
in de Staatscourant van 19 december 1973, is voor de detailhan-
del nogal ingrijpend, óók en vooral voor degenen, die de feest-
en etalageverlichting maken. Zij worden voorlopig brodeloos. 

Eén zaak is naar ons oordeel zeker niet goed geregeld, name-
lijk de veiligheidsverlichting in winkels, in ruimten waar geen 
kluis of brandkast staat; deze is verboden. Dit gaat ons erg ver 
en het kan de detailhandel blootstellen aan onaanvaardbare risi-
co's Dit onderdeel behoeft aanvulling en ik verneem hierop 
gaarne een positieve reactie. 

Heb ik slecht geluisterd, mijnheer de Voorzitter, of is inder-
daad niet geantwoord op mijn vraag om beantwoording van de 
vragen van collega Notenboom over gelden uit de werkgelegen-
heidspot voor midden- en kleinbedrijf.' 

Ook heb ik niets gehoord over de verhoging van de pachtnor-
men. Ik neem dus aan. dat de door mij geuite veronderstelling 
juist was. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft bij de prioriteiten 
ten aanzien van de verdeling van aardolieprodukten de tuinbouw 
genoemd. Wordt dit door de betrokkenen ook zo ervaren? Naar 
mijn indruk vinden, uit angst voor een te kort schieten van de 
voorzieningen, al teeltverschuivingen plaats. Het is van groot 
belang, dat betrokkenen te weten komen, dat - e n op welke wijze 
-he t voorzieningenniveau verzekerd is. 

Meer in het algemeen wil ik pleiten voor een duidelijke voor-
lichting van het publiek via radio en telev isie. Kr heerst grote 
verwarring. Niet alleen de departementen hebben te lijden onder 
een veelheid van telefoontjes, maar de lawine richt zich thans 
ook op de gemeenten. 
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In de bijlage bij de beleidsnota worden de distributiekringen 
niet genoemd, wèl de gemeenten. Er staat bij voorbeeld, dat de 
machtigingen ten behoeve van additionele toewijzingen door de 
gemeenten worden verstrekt. Waarom geschiedt dit niet door de 
hoofden van de distributiekringen? 

Minister Westerterp: Dat vloeit voort uit de Distributiewet! 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
mij voorts afgevraagd, waarom een aantal zaken, dat met de dis-
tributie samenhangt, door de Minister van Verkeer en Water-
staat naar voren werd gebracht, terwijl de Minister van Econo-
mische Zaken de verantwoordelijkheid heeft voor de Distributie-
wet en daarvoor de meeste stukken ondertekent. Ik neem aan, 
mijnheer de Voorzitter, dat dit een kwestie van schouders is ge-
weest. 

De termijn tot 7 januari is - ondanks de vanmorgen aange-
brachte verruiming - nog steeds erg kort. Ik betwijfel, of een 
goede afwerking van de voorbereiding van de distributie moge-
lijk is. Bij de distributie van benzine wordt niet gedifferentieerd 
naar gewichtsklasse. Ik blijf dit onjuist vinden. Nu heb ik er be-
grip voor, dat de gehele invoering reuze grote eisen stelt. Ik zou 
de Minister willen vragen, of hij bereid is, na de aanloopmoeilijk-
heden het probleem opnieuw te evalueren. Ik heb geen antwoord 
gekregen op mijn vraag, wat de Minister doet met het tanken van 
buitenlandse binnenschepen en vrachtvaarders in ons land en 
omgekeerd. Ik heb begrepen, dat Nederlanders in het buitenland 
weinig moeilijkheden ondervinden. Ik hoop, dat dat zo blijft. Dat 
is mogelijk, als het op basis van wederkerigheid gebeurt. Er is 
geen antwoord gekomen op mijn vraag inzake artikel 23, lid 5, als 
de wet later in werking treedt dan 10 dagen nadat maatregelen 
zijn afgekondigd. Dan werkt het niet. Ik verneem graag, hoe de 
Regering zich dit voorstelt en of het betekent, dat maatregelen 
later worden afgekondigd, zodat zij binnen dat tijdsbestek val-
len. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Omdat 
mijn vriend Vermaat ziek is. zal ik datgene, wat hij in zijn betoog 
in eerste termijn aan de orde heeft gesteld, in mijn beschouwing 
betrekken. 

Allereerst wil ik alle bewindslieden danken. In die dank wil ik 
ook de Stenografische Dienst en de Staatsdrukkerij betrekken, 
die ons zo snel van de Noodhandelingen hebben voorzien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het graag eens met de algemene 
schets, die de Minister-President bij het begin van zijn beant-
woording heeft gegeven. Ik meen, dat wij de situatie, waarin wij 
thans verkeren, bepaald niet moeten onderschatten en ik ben 
met hem van mening, dat wij in belangrijke mate voor een her-
structurering van onze volkshuishouding staan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het zeer gewaardeerd, dat de 
Minister-President het incident, dat zich heeft voorgedaan en dat 
in het publiek nogal wat stof heeft doen opwaaien, al ging het 
dan ook over een douche, voor zijn rekening heeft genomen. Ik 
heb dat bijzonder gewaardeerd en wil dit incident, zo al van een 
incident tussen hem en mij sprake is geweest, bij dezen afsluiten: 
../and erover" zou ik willen zeggen. Ik wil eraan toevoegen -da t 
is na wat heeft plaatsgevonden wellicht ten overvloede - , dat wij 
ons niet zorgvuldig genoeg kunnen uitdrukken in het doen van 
mededelingen aan partijen die bij het overleg zijn betrokken. Dat 
kan dergelijke moeilijkheden voorkomen. 

Ik heb ook met dankbaarheid kennisgenomen van de medede-
ling van de Minister-President, dat in het kader van deze wet 
geen inkomenspolitieke doeleinden zullen worden doorgedrukt; 
waarvan dankbaar akte. mijnheer de Voorzitter. Ik heb echter 
geen antwoord gekregen op de volgende vraag: Is het niet ge-
wenst, de bestaande wetten, waarvan het kabinet meent, dat /e 
niet toereikend zijn om in bepaalde omstandigheden te voorzien, 
in de komende tijd aan te passen, zodat de Regering over een in-
strumentarium beschikt, dat niet op de wijze van thans binnen 
zeer korte lijd onder hevige druk van de omstandigheden tot 
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stand moeien worden gebracht? Is de Regering bereid te onder 
zoeken, of de bestaande wetgeving zo kan worden aangepast. 
dat de/e wij/e van werken in het vervolg niet meer nodig is? 

De heer Bakker (C.P.N.): Welke wet zou ti nu wel bedoelen?! 

De heer Roolvink (A.R.P.): Dat betreft meer dan één wet, 
maar de tijd ontbreekt mij, daarop op het ogenblik diep in te 
gaan. Ik meen dat de vraag duidelijk is. Ik meen van de heer Bak-
ker te begrijpen, dat hij het ook goed heeft begrepen! 

Mijnheer de Voorzitter! Het betoog van de Minister-President 
met betrekking tot het wetsontwerp, zoals dat er aanvankelijk 
uitzag, heeft mij toch minder bevredigd. Het moge waar zijn. dat 
de Regering niet de bedoeling heeft gehad om alleen maai met 
een blote mededeling aan het parlement te volstaan - zo stond het 
er aanvankelijk echter wel - e n het moge zo zijn, dat de Minister-
President op zijn persconferentie aan een en ander uitvoerig aan-
dacht heeft geschonken, daarvan is toch niets of nauwelijks iets 
uit de memorie van toelichting, het enige stuk, waarover de Ka-
mer kon beschikken, gebleken. Misschien is de Regering onder 
de indruk van de omstandigheden in de aanvang zeer ver gegaan 
met het naar zich toe trekken van bevoegdheden. 

Ook uit deze discussie is wel weer gebleken, dat redelijk over-
Ieg mogelijk is en dat degenen, die betogen dat de Kamer zich 
buitenspel laat zetten wanneer zij dit wetsontwerp aanneem!, te 
vroeg deze uitspraak hebben gedaan. Immers, deze discussie is 
er een duidelijk bewijs van dat de Kamer weet wat haar rechten 
zijn en daar zal de Kamer zich bepaald niet van af laten brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan toch niet de verleiding weer-
staan om te zeggen dat het kabinet in eerste aanleg toch wel be-
zweken is voorde verleiding om veel macht naar zich toe te trek-
ken. 

Mijnheer de Voorzitter! Om enige variatie in mijn betoog te 
brengen - ik heb enkele minuten extra omdat ik ook namens de 
heer Vermaat mag spreken - zou ik nu een enkele opmerking wil-
len maken aan het adres van de heer Van Gorkum, die gisteren 
vanaf deze plaats heeft gemeend onze fractie - en ik mag mij dat 
wel een beetje aantrekken - te moeten kapittelen over ons stand-
punt met betrekking tot het minimumloon. Ik meen. dat hij ook 
vanaf deze plaats recht heeft op een antwoord. 

Ik zou er drie dingen van willen zeggen. 
In de eerste plaats zijn wij natuurlijk voorstanders van elke 

verantwoorde optrekking van het minimumloon. Daarvoor is de 
hele parlementaire geschiedenis van de laatste jaren garant. 

In de tweede plaats hebben wij een goede wetgeving op dit ge-
bied. Noemt u maar eens een tweede land ter wereld waar de mi-
nimumlonen zo goed geregeld zijn als in Nederland. Ik ken geen 
ander land; als u het mij komt vertellen, bewijst u mij daarmee 
een dienst. 

In de derde plaats zou ik willen zeggen, dat er nu toch wel heel 
veel tegelijkertijd aan de orde wordt gesteld. In de eerste plaats 
is er een verhoging per 1 januari op grond van de indexering. Dat 
is een normale zaak. die uit de wet voortvloeit. In de tweede 
plaats is nu het jeugdloon wettelijk geregeld en is derhalve een 
verplichting, zij het ook met ontheffingsmogelijkheden. In de 
derde plaats is er nu eindelijk na zoveel jaren - daarmee zijn wij 
trouwens ook al een hele tijd bezig, maar het begint nu meer \ as-
te vorm te krijgen - de gelijke betaling van mannen en vrouwen. 
Ten slotte mag ik niet onvermeld laten dat ook in het kader van 
het vormingswerk de jeugdige werknemers een bijzonder pro-
bleem vormen in velerlei opzicht voor die ondernemingen, die in 
hoofdzaak op jeugdigen zijn aangewezen, doordat men I dag -
straks twee dagen - niet over de jeugdigen kan beschikken. Dit 
laatste waardeer ik uiteraard zeer positief, maar als ik die proble-
men naast elkaar zet dan komt wel de vraag aan de orde - zeker 
wanneer men bij herhaling pleit voor een extra autonome optrek-
king van het minimumloon - of daarmee niet levensgroot het ge-
vaar voor ons opdoemt dat deze jongeren uit de markt worden 
geprijsd door maatregelen, die door de overheid zelf worden ge-
troffen. 
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Mijnheer de Voorzitter! Er kan een jong mens geen slechtere 
zaak gebeuren, dan wanneer hij in zijn jonge jaren werkloos 
wordt. Ik heb menig voorbeeld in mijn leven gezien van mensen, 
die in hun jeugd werkloos worden dooi welke oorzaak dan ook, 
waardoor zij hun leven lang een zeker trauma met zich mee-
droegen. 

Als men spreekt over een optrekking van het minimumloon, 
dan dienen wij al deze zaken in onze overwegingen te betrekken. 
Dat heeft bepaald niets te maken met het al dan niet een goed 
hart hebben voor de jeugdigen en voor de minimumlooninko-
mentrekkers in het algemeen. Men kan ook zoveel voor iemand 
doen, dat het op apenliefde begint te lijken en daarmee is nie-
mand gediend. Dat is de achtergrond geweest van onze opmer-
kingen, waarbij de intentie bepaald geen andere is dan die van de 
heer Van Gorkum. Ik vind echter dal een evenwichtige beoorde-
ling met zich meebrengt, dal men deze zaken niet builen be-
schouwing laat. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans tot het antwoord, dat 
Minister Boersma heeft gegeven, die ik uiteraard ook in mijn eer-
ste dankwoord heb betrokken; dat behoef ik uiteraard niet ten 
aanzien van iedere bewindsman te herhalen. 

Ik hen hem bijzonder erkentelijk voor de toezegging met be-
trekking tot de premiereductieregelingen in het kader van de vrij-
vvillige ziekenfondsverzekering voor de kleine zelfstandigen. Ik 
geloof, dat deze oplossing bepaald één van de meest gunstige is 
die in dit kader denkbaar zijn. In dat verband kan ik ook zeggen 
dat ik er geen behoefte aan heb om de motie, waarvoor ik de on-
dertekening van bijna alle fracties in de Kamer had, in te dienen. 
Ik vind het bovendien ook een goede gewoonte - ik weid met op-
zet hierover wat uit - om eerst het antwoord af te wachten alvo-
rens men een uitspraak van de Kamer vraagt. Ik wil daartoe 
niemand verplichten, maar ik dacht wel dat het een goede ge-
woonte zou kunnen worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Door de aangekondigde maatregel van 
de Minister van Sociale Zaken - waarvoor ik uiteraard mijn er-
kentelijkheid aan het gehele kabinet betuig - is het mogelijk ge-
worden om enig soelaas te bieden - het snijdt ook nog wel enig 
hout - aan de gehele groep waar het hier om gaat en niet alleen 
aan de groep, die voor kinderbijslag in aanmerking komt. Ik 
moet erbij zeggen, omdat ook de heer Van Dis deze motie heeft 
ondertekend, dat het voor de gemoedsbe/vvaarden enige moei-
lijkheden met zich mee kan brengen. Wij hebben er samen over 
gesproken en de heer Van Dis zal er straks wel nader op ingaan. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Doet u het maar. Ik heb zo weinig 
tijd. 

De heer Roolvink ( A R P ) : Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ook 
weinig tijd. Ik wilde hiervan alleen blijk geven, omdat de heer 
Van Dis de motie mede had ondertekend en omdat ik bepaald 
oog heb voor de moeilijkheid, die zich daarbij voordoet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb begrepen dat met betrekking 
tot de ontslagverlening een en ander duidelijker is geworden. Er 
komen dus richtlijnen van het directoraat-generaal van de Ar-
beidsvoorzieningen, die ook zullen worden gepubliceerd. Ik neem 
aan dat wij hiervan ook kennis zullen mogen nemen. 

Het antwoord met betrekking tot de door de Minister aan te 
wijzen personen, die een speciale laak krijgen in hel kader van 
het ontslagbeleid vond ik niet onbevredigend. Ik geloof dat op 
deze manier wel kan worden gewerkt. Ik zou nog wel de vraag 
willen stellen, wanneer in een bepaalde onderneming een aantal 
buitenlandse arbeidskrachten werkzaam zijn. en wanneer de 
contractperiode is verstreken, geen druk zal worden uitgeoe-
fend van de zijde van de arbeidsbureaus, of van welke officiële 
overheidsinstantie dan ook. deze contractperiode te beëindi-
gen. Wanneer de onderneming deze mensen nog meent nodig ie 
hebben, moeten de/e m i . een grote male van vrijheid hebben 
om met de betrokkenen, die hier m eenmaal zijn en die vaak 
eerst door het/elfde bedrijf met medewerking van de overheid 
zijn aangetrokken, de contractperiode ie verlengen, l i l het ant-

Zitting I973-I974 TWEKDF KAMKR 



1814 36ste vergadering - 20 december '73 Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid enz. 

Roolvlnk 

woord van de Minister niet betrekking tot de buitenlandse ar-
beidskrachten is mij niet geheel duidelijk geworden, of men nu 
geheel vrij staat, na ommekomst van de contractperiode tot een 
verlenging over te gaan. Als men op elk moment, dat voor een 
werknemer een contractperiode is geëindigd, de werknemer 
naar het land van herkomst kan terugzenden, zal ik hiertegen na-
mens mijn fractie bepaald he/waar willen maken. Het eenmaal 
hier aanwezig zijn van buitenlandse werknemers schept voor de 
overheid ook verplichtingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Vlet betrekking tot de sociale uitkerin-
gen kan ik het betoog van de Minister wel volgen. Ik geloof dat. 
nu wij net een nieuw systeem hebben, waarin tweemaal pet jaar 
de uitkeringen worden herzien, er toch weleen bijzondere situatie 
aanwezig zal moeten zijn. alvorens wij weer tot voorindexering, 
waarvan men bijna niet meer afkomt, als men hiermee eenmaal 
begint, overgaan. Misschien kan een en ander in een later stadi-
um na rustige studie en overweging nog eens worden bekeken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom vervolgens aan een punt. 
waarop ik verschil van mening blijf houden met de Minister van 
Sociale Zaken. Ik zou hem allereerst willen vragen, wat een en 
ander nu betekent ten aanzien van de uitvoeringsmaatregel ter 
zake van de lonen. Hij sprak over drie maanden rust. Moet ik 
daaruit afleiden dat de beschikking, die straks op grond van de 
Machtigingswet zal worden uitgevaardigd, een werkingsduur 
van drie maanden zal hebben? Ik zie zowel de Minister-President 
als de Minister van Sociale Zaken instemmend knikken. Dat wil 
dus zeggen dat alles wat nadien gebeurt, op dit ogenblik onzeker 
is. 

Betekent dit dat - ik heb hierop een antwoord gekregen, maar 
het is mij nog niet helemaal duidelijk - deze bedragen, nl. f 30 
per 1 januari voor een bepaalde categorie en twee maal f 15 voor 
een andere categorie, waarop ik straks terugkom, duidelijk het 
karakter dragen van een voorschot op de prijscompensatie? 

Ik heb nog een vraag, waarbij tussen mij en de Minister een 
verschil van mening bestaat. Ik heb nog eens een staatje laten 
opzoeken met medewerking van een van de altijd welwillende 
ambtenaren van de Minister. Daar staat de expiratiedatum van 
de diverse contracten op. Ik zal deze niet allemaal noemen. Het 
gaat mij slechts om een groep, nl. die welke expireert na I mei 
1974. Dit is een groep van 100 000 a 110 000 werknemers. Dit is 
een ruwe schatting, maar ik zit er echt niet ver naast. Wat bete-
kent dit nu voor deze groep, die na I mei expireert? Sommige 
contracten lopen het gehele jaar door, maar er is ook een aantal 
contracten, dat per 1 juli expireert. Dat betekent dat deze werk-
nemers twee maal f 15, nl. op 1 januari en op 1 april zullen ont-
vangen, terwijl de in de contracten opgenomen indexerings-
clausules normaal doorwerken. Dat wil zeggen dat. hoe sterk de 
prijzen ook mogen stijgen, deze toezegging, gedaan in de con-
tracten. ook zal worden nageleefd. Zij ontvangen dus boven het-
geen zij overeengekomen zijn een bedrag van f 15 vanaf I janu-
ari en f 30 per 1 april, plus de prijscompensatie, die in de con-
tracten is vastgelegd, en alle overige verbeteringen. 

Degenen die om het huiselijk te zeggen per I januari aan bod 
zijn. ontvangen éénmaal f 30 en moeten het daar de eerste drie 
maanden mee doen. Op dat bedrag heb ik geen kritiek, omdat het 
naar mijn mening een redelijk bedrag is. Zou het iets hoger zijn 
geweest, dan zou ik ook geen bezwaar hebben gemaakt. Ik kan 
echter de systematiek die hierachter zit, niet volgen. 

Minister Boersma: Maar. mijnheer Roolvink, per I januari 
krijgt de metaal ook een na-indexering. Dat is dus geen verschil. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Dat is het hem juist, mijnheer de 
Voorzitter. De metaal krijgt de na-indexering over de aehterlig-
gende periode. Ik begrijp eigenlijk niet goed. hoe men het als 
punt van discussie heeft kunnen stellen om die na-indexering 
niet normaal door te laten gaan. Ik weet wel dal dat is gedaan in 
het kader van een grotere verhoging, de twee alternatieven zijn 
genoemd. Dat is echter toch zonder meer een rechtens vast-
staand feit? Ik begrijp niet hoe men dat. in welke vorm ook. ter 
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discussie heeft kunnen stellen, omdat dat zonder meer verkregen 
rechten zijn. Het gaat mij erom, dat in het eerste half jaar of de 
eerste drie maanden van 1974 - het is geheel onzeker wat er na I 
april 1974 gebeurt - de één een volledige prijscompensatie krijgt, 
terwijl de ander het in een vroeger stadium heeft gekregen en de 
prijsstijgingen maar doorgaan. Degene die per 1 januari deze prijs-
compensatie krijgt, dus op het einde van het contract, krijgt niet 
minder dan degene wiens contract doorloopt tot I juni - zij heb-
ben allemaal twee peildata in de contracten staan - maar zij krij-
gen: de één f 30. de ander twee maal f 15 is f 30 plus de prijscom-
pensatie, zij het op een later tijdstip. 

Zij hebben allen dezelfde prijscompensatie gehad, want men 
heeft over dezelfde periode de indexering meegemaakt. De Mi-
nister krijgt er moeilijkheden mee, wanneer hij na I april of wel-
ke datum dan ook, met het bedrijfsleven opnieuw in contact 
treedt over de dan te nemen maatregelen. De één zal dan zeggen 
dat zij niet meer hebben gehad dan f 30 en dat de anderen ook 
f 30 hebben gehad plus prijscompensatie èn dezelfde prijscom-
pensatie die zij hebben gehad. De Minister krijgt hier moeilijkhe-
den mee, omdat hier toch wel duidelijk sprake is van een ongelij-
ke rechtsbedeling tussen dezelfde groepen. Waarom is hier niet 
de normale systematiek gevolgd van de artikelen 10 en II van de 
Wet op de loonvorming, die die contracten een poosje opschui-
ven? Wij hebben dan niets te maken met de vraag of het 1 febru-
ari. 1 maart of 1 april is. zij schuiven alle met drie maanden op en 
krijgen in die drie maanden dezelfde compensatie voor de te ver-
wachten prijsstijgingen. Alle contracten blijven gewoon onver-
let. Dat is de meest juiste systematiek die denkbaar is. Ik ver-
wacht daarom ook, dat hierover moeilijkheden zullen ontstaan. 
Ik heb geen bezwaar tegen het bedrag van f 15 met het oog op de 
extra prijsstijgingen, maar ik heb er wel bezwaar tegen dat hier 
op zo'n ongelijke wijze recht wordt toegepast. Daaraan zal de 
Minister stellig worden herinnerd, want de indexeringen gaan 
voor allen op de gewone w■ ij ze door. 

Mijnheer de Voorzitter! Er komt bovendien bij, dat er extra-
lasten worden gelegd op bepaalde bedrijven, in deze zin, dat 
naast de compensatie die nu niet geldt voor het metaal- en het 
bouwcontract - de Minister vult daarvoor de f 30 in - voor de an-
dere contracten een normale indexatie blijft gelden plus die 30 
gulden. Dat geeft een ongelijke lastenverdeling over de bedrij-
ven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had gaarne gezien dat hier een bete-
re systematiek was gevolgd. Ik wil er geen moeilijkheden over 
maken en hierover een uitspraak aan de Kamer vragen, maar ik 
vraag wel uitdrukkelijk de aandacht van de Regering voor dit 
punt. De beschikking is nog niet uitgevaardigd. Het moet in goed 
overleg mogelijk zijn om dat alsnog eens kritisch te bekijken. 

Minister Boersma: Voordat hierover weer misverstanden ont-
staan, wil ik de geachte afgevaardigde vragen wat hij bedoelt als 
hij zegt, dat ik bij de metaal en de bouw de f 30 invul en dat bij de 
andere de na-indexeringgewoon doorgaat. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Bij de an-
dere vult de Minister f 30 in plus de na-indexering. Er komt nu 
geen indexering meer in de metaal, want de na-indexering is be-
taald. De andere krijgen eveneens per I januari hun na-indexe-
ring, want hij die contracten is het de eerste periode en bij de me-
taal was het de laatste periode van het contract. Dat is het ver-
schil en ik meen, dat dit nu toch wel duidelijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot de jeugdlonen 
heeft de Minister van Economische Zaken gezegd, dat Vb van de 
kosten die hiermede gemoeid zijn, mogen worden doorberekend 
en dat met hem overleg zal worden gepleegd over het verlenen 
van ontheffingen. 

Ik vind het een minder gelukkige zaak dat. uitgerekend in deze 
omstandigheden, deze wettelijke verplichting wordt opgelegd, 
waardoor de bedrijven zullen worden gedwongen, soms zelfs 
sectorsgewijs, om ontheffing van deze verplichting te vragen. 
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Ik geloof dat men niet te snel moet zijn met dit soort zaken. 
Iets moet eerst een rijpingsproces doormaken, waarna men het 
wettelijk kan vastleggen. Daarbij behoeft men echt niet tot de 
laatste man of vrouw te wachten. Als men er echter zo op voor-
uitloopt dat men nu reeds weet dat er vele ontheffingen zullen 
moeten worden verleend, zeker ook in het kader van het te voe-
ren prijsbeleid, geloof ik dat dit een minder gelukkige greep is ge-
weest. 

Bovendien betekent dit in de praktijk dat, wanneer hierover 
overleg gepleegd moet worden, de Minister van Sociale Zaken 
waarschijnlijk niet de centrale figuur zal zijn. Hij zal de rol op 
zijn minst moeten delen met de Minister van Economische Za-
ken, hetgeen ik op zich zelf niet onjuist vind. Er zal heel nauw 
overleg moeten worden gepleegd. Mede aan de hand van de 
doorberekeningsmogelijkheden zal moeten worden vastgesteld 
of het jeugdloon al of niet tot wettelijke hoogte kan worden opge-
trokken. 

De Minister is erin geslaagd op duidelijke wijze uiteen te zet-
ten wat het minimumloon per I januari is. Het blijft gelijk. Het 
zal te zijner tijd volgens de gebruikelijke systematiek worden op-
getrokken, waarbij ik aanteken dat de centenkwestie van van-
daag natuurlijk van invloed zal zijn op de vaststelling van de 
hoogte te zijner tijd, omdat dit op onzuivere wijze tot uitdrukking 
komt in de gewone index van de regelingslonen. 

De Minister van Financiën heeft een overtuigend antwoord ge-
geven op vele vragen. Ik ben hem bijzonder erkentelijk voor het 
feit dat hij een keuzemogelijkheid heeft gelaten met betrekking 
tot de dividendregulering. Hij laat de achterliggende vijfjaar, zo-
wel als het jaar I972 ter vrije keuze aan de betrokken bedrijven. 
Ik vind dit een aanmerkelijke verbetering. In het volste vertrou-
wen wil ik echter nog één vraag stellen. Ook deze Minister heeft 
ontheffingsbevoegdheid ter zake. Wanneer ontheffingen zullen 
worden verleend, zal hij zich daarbij dan laten leiden door èn de 
belangen van de pensioenfondsen èn de belangen van de indivi-
duele burgers - ik denk met name aan het grote aantal pensioen-
trekkers dat een dividendinkomen heeft - en vooral en niet in de 
laatste plaats door de belangen van het Nederlandse bedrijfsle-
ven? Ik heb er dan wel vertrouwen in dat een en ander op redelij-
ke wijze zal worden uitgevoerd. 

De heer Vermaat heeft enkele vragen gesteld die bij de beant-
woording niet aan bod zijn gekomen. Ik wil hieraan herinneren. 

Met betrekking tot de gastarbeiders heb ik al een opmerking 
gemaakt. 

Over de pensioenen van de ambtenaren heeft de heer Vermaat 
gezegd dat de ambtenaren op dit punt trendzetters zijn, om de 
woorden van de Minister van Binnenlandse Zaken te gebruiken. 
De heer Vermaat heeft gevraagd, hiermee rekening te houden. Ik 
hoop dat de Minister van Binnenlandse Zaken bij zijn beant-
woording in tweede termijn alsnog op die vraag zal willen in-
gaan. 

Over de distributie van de benzine heeft de heer Vermaat vra-
gen gesteld met betrekking tot de moeilijkheden op het platte-
land, het woon-werk-verkeer. de onbereikbaarheid van het 
openbaar vervoer, enz. Gaarne zouden wij nog een nader com-
mentaar van de Minister van Verkeer en Waterstaat over de/e 
punten verkrijgen. 

Ik wil nog een enkele opmerking maken over de dividendregu-
lering. Ik wil de Minister van Financiën er nog eens aan herinne-
ren dat de SER op 22 mei 1953, naar ik meen eenstemmig, heeft 
besloten de Regering te adviseren tot afschaffing van de divi-
dendstop over te gaan. Deze had gegolden van 1941 tot begin 
1953. De toenmalige Minister van Financiën Van der Kieft heeft 
dit advies overgenomen. De SER voerde onder andere het mo-
tief aan dat het eigenlijk niet in overeenstemming met de onder-
nemingsgewijze produktie is om van overheidszijde zo regule-
rend op dit terrein op te treden. Bovendien meende men dat op 
deze wijze wegvloeiing van kapitaal naar het buitenland zeker tot 
de mogelijkheden behoorde. Ik ben ervan overtuigd dat de Mi-
nister van Financiën als waker over 's Rijks schatkist aan de/e 
belangen de nodige aandacht zal schenken. 
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De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
spijt mij dat ik bij het antwoord van de Regering heb moeten con-
stateren, dat de bewindslieden zich zelf en elkaar nogal eens te-
genspraken. Op een bepaald moment zei de Minister-President 
dat met deze ontwerpwet -als die wet wordt -geen inkomenspo-
litieke doeleinden zullen worden doorgedrukt. Even later zei hij 
toch, dat ook deze wetgeving niet los te maken is van de kabi-
netsgrondslag en dat een noodtoestand - ik laat de vraag in het 
midden, of er sprake is van een noodtoestand, maar de Minis-
ter-President zei het - niet strijdig behoeft te zijn met het begin-
sel van spreiding. Dat betekent dus dat volgend jaar, als er na het 
debat over de inkomensnota iets zal gaan gebeuren, de situatie 
toch veranderd is. 

De heer Van GorkunUP.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Een be-
staand beleid doorvoeren is toch niet een beleid doordrukken? 
Het beleid van het kabinet was toch al vanaf het begin erop ge-
richt, een stuk herverdeling tot stand te brengen? Dat wordt er 
toch nu niet doorgedrukt? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Het beleid was erop gericht, 
in deze Kamer een discussie te voeren over de inkomensverde-
ling en daaruit iets te concluderen. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Het beleid was erop ge-
richt, spreiding van inkomen te bewerkstelligen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Zonder gelegenheid voor de 
Kamer hierover te spreken? Dan is die nota ook niet nodig. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Neen, het gaat om de doel-
stelling van het kabinetsprogram. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Nu wordt het via de machti-
gingswet doorgedrukt. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik meen 
toch te mogen constateren - misschien kan de heer Wieldraaijer 
op dit punt ook interrumperen - dat de machtigingswet - Minis-
ter Boersma heeft hierover ook op de televisie iets gezegd - de 
Regering inderdaad de mogelijkheid geeft om de nivellering door 
te zetten, door te drukken. 

De heer Van Gorkum (P. P.R.): Dat is al wat anders. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Het is volstrekt duidelijk. Ik be-
grijp niet goed, waarom de V.V.D. probeert, almaar vol te hou-
den dat op grond van de bevoegdheden, die in deze wet worden 
gegeven, een stuk inkomensnivellering zal worden doorgevoerd. 
Een duidelijker antwoord, dan het antwoord dat de Minister-Pre-
sident gisteren op mijn pertinente vraag heeft gegeven, is nauwe-
lijks mogelijk. De Minister van Sociale Zaken heeft het nadien in 
zijn betoog nadrukkelijk bevestigd. Als de heer Van Aardenne 
zelf zegt, dat pas na het debat over het inkomensbeleid in deze 
Kamer iets kan gebeuren - dat zei hij zoeven - dan is dat het bes-
te bewijs, dat op grond van de bevoegdheden van deze wet dit 
niet het doel van dit kabinet is. De V.V.D. moet nu eens ophou-
den met het over het land verspreiden van de suggestie, dat het 
wel de bedoeling is. 

De Voorzitter: Het woord is aan de heer Van Aardenne. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Als de heer Andriessen interrum-
peert over hetgeen de V.V.D. in het land doet, mag dan mis-
schien ook de fractievoorzitter van de V.V.D. hierop antwoor-
den? 

De Voorzitter: Zeker, op het moment, dat daarvoor passend is. 
Het woord is aan de heer Van Aardenne. 
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De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik vra-
gen wal in zijn gedachten een passend moment is'.' 

De Voorzitter: Als de geaehte afgevaardigde hel woord ver-
langt, kan hij het woord voeren als de heer Van Aardenne klaar i 
is met zijn betoog en zijn fractie nog tijd over heeft. 

De heer Wiegel (V.V.D.): De heperking ..tijd over" geldt /e 
ker niet. want er is bij de/e discussie geen spreektijdbeperking. 

De Voorzitter: De Kamei heeft tot die beperking besloten. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het gevolg 
van uw constatering is. dat het voor mij buitengewoon moeilijk 
wordt, straks in te gaan op het door de heer Andnessen aange-
roerde algemene politieke punt. 

De heet Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De 
heer Andiiessen heeft zoeven nog ge/egd dat de V.V.D. moet 
ophouden. Ik herinner hem slechts aan de uitspraak van de Mi-
nister-President - dan zijn wij klaar met de interrupties en dan 
kan mijn spreektijd weer ingaan - dat het niet losgemaakt kan 
worden van de kabinetsgrondslag. 

Ik kom aan mijn tweede punt. De machtigingswet wisselt in 
de beantwoording van de Regering steeds van karakter. Nu eens 
is het de onderbouwing voor een in 1974 noodzakelijk inkomens-
beperkingsbeleid - dat hebben wij onderschreven - afgestemd op 
bredere doeleinden, onder andere werkgelegenheid, dan weer is 
het ineens een soort coördinatiewetje voor de Ministerraad. 
Daar komt het toch eigenlijk op neer. Er is gezegd dat er geen 
verschil bestaat tussen ,,na overleg" en ,,in overeenstemming". 
Ik meen dat het bij voorbeeld bij de Wet op de Ondernemingsra-
den een erg belangrijk punt zou zijn geweest, of men iets doet in 
overleg of na overleg. Dit is een zeer essentieel verschil. Een op-
merking, dat „na overleg" en „in overeenstemming" hetzelfde 
is. is naar mijn smaak volkomen onzin. Als men dan zegt. dat er 
zo gecoördineerd moet worden, herinner ik eraan, dat wij altijd 
coördinatie van lonen en prijzen hebben voorgestaan gelijktij-
dig - en ik zou dan ook willen vragen, hoe het met die coördina-
tie is gegaan in die gesprekken met het bedrijfsleven over die 
tweemaal vijftien gulden. Daaraan schort misschien wel iets. 
Misschien heeft het kabinet daarvoor die bevoegdheden nodig. 

Ik kom op een derde punt van tegenspraak. 
De Minister van Sociale Zaken heeft hier gezegd - ik begrijp 

dat - , dat er een volstrekte onzekerheid bestaat over datgene, 
wat er aan het loonfront moet gaan gebeuren. Ik heb voor die ar-
gumentatie begrip. Hij heeft gezegd: alles is mogelijk. Welnu, 
daar kan ik in komen. Maar dit past dan weer niet bij de opmer-
king van de Minister-President, die zei: wij hebben die wet een 
jaar nodig, want een jaar kunnen wij nel goed overzien. 

Ik kom op een vierde punt. 
De Minister-President heeft gezegd: de wet versterkt eigenlijk 

de parlementaire functie, want de/e dingen gebeurden tot nu toe 
in het maatschappelijk leven en daarbij had het parlement slechts 
het nakijken. 

Dat zou men op het eerste gezicht inderdaad zeggen. Maar wat 
zien wij dan in de praktijk gebeuren? Er komt toch op de een of 
andere manier een akkoordje tot stand: want dat moet er toch ge-
weest zijn. Anders was de heer Kok toch niet zo vreselijk ver-
ontwaardigd geweest onder die douche. Daarvoor heeft hij reden 
gehad. Kr was dus wel een akkoord en de parlementaire functie 
is dus helemaal niet versterkt. 

Trouwens die achtergrond van snelle wisseling van keuzen 
dertig gulden, tweemaal v ijftien gulden, en tweemaal vijftien gul-
den. waarbij dan in de meeste gevallen de uitkeringen samen-
vallen - is nog altijd niet duidelijk gemaakt. 

Wat die parlementaire controle belieft, mijnheer de Voorzit 
ter. eigenlijk is de stelling die de Minister-President tijdens dat 
interruptiedebat heeft ingenomen samen te vatten in de woor-
den: betet ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. ..Dat heb-
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ben wij dan toch maar gedaan", zei hij, ..Wij hebben toch maar 
naar het parlement geluisterd". Dat is gebeurd. Het is naar on/e 
smaak niet voldoende. De essentiële fout is echter geweest, dat 
dit kabinet eerst is gaan dwalen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is duidelijk, dat wij in z.o'n geval 
moeten eisen dat er meer waarborgen komen, waarborgen wat 
betreft de parlementaire behandeling, waarborgen wat betreft de 
privacy van de burger. 

Ik wil nu enkele opmerkingen maken over de elementen van 
de wet en de maatregelen die hierop stoelen. 

Over de loonmaatregelen heeft de heer Roolvink zoeven zeer 
uitvoerig gesproken. Ik zou mij bij zijn opmerkingen - ook die 
over de keuze van de datum van ingang van de eerste loonsver-
hoging van vijftien gulden, resp. ook van die tweede vijftien gul-
den - willen aansluiten. Waarom wordt niet de expiratiedatum 
afgewacht? 

Als ik nu die rustpauze van drie maanden zie, dan vraag ik mij 
af: was het nu niet veel beter geweest, die maatregel te nemen op 
basis van de Wet op de Loonvorming? Of is die machtigingswet 
nodig om die wat ruime interpretatie te geven van het opspo-
ringsrecht van de ondernemingsraad naar bepaalde emolumen-
ten van andere personeelsleden? Dit is een wat vrijmoedig ge-
bruik, ten eerste van de bevoegdheden van de ondernemingsraad 
- want die bevoegdheden zijn gericht op gegevens van de onder-
neming, van de werkgever, die moeten worden meegedeeld en 
niet die betreffende collega's - en ten tweede van deze ruime 
machtigingswet: ik dacht zelfs, dat dit gebruik ervan met deze 
wet strijdig was. 

Vervolgens heb ik een vraag over die terugwerkende kracht 
tot I december, iets dat ik ook wel kan begrijpen. Ik vraag mij af, 
of een en ander juridisch sluitend is op de tekst van de ontwerp-
wet zoals deze nu voor ons ligt. 

Ik heb nog een vraag voor de Minister van Sociale Zaken die 
deze in eerste termijn niet heeft beantwoord. Hoe gaat het nu 
toch met die over het algemeen wat kleinere bedrijven. bedrijf-
jes, waarvoor geen c a . o . geldt en waar ook niet een mooie prijs-
eompensatieformule bestaat maar waar meestal per 1 januari de 
loonsverhoging in één klap wordt gegeven? De werknemers in 
die bedrijven zijn op het ogenblik ongerust, zij denken nl. dat zij 
maximaal dertig gulden per maand meer krijgen, terwijl /ij hele-
maal geen prijscompensatie over 1973 hebben ontvangen. Ik 
hoop dat de Minister wil toezeggen, dat ook voor hen een onthef-
fingsbevoegdheid zal gelden, opdat die prijscompensatie alsnog 
kan worden verstrekt. 

Datgene wat de Ministers van Sociale Zaken en van Economi-
sche Zaken hebben gezegd over de positie en de beoordeling van 
het arbeidsmarktbeleid voor de kleinere bedrijven vindt bij mij 
instemming. 

Ken soepel bekijken, ook van het ontslagrecht op dat punt. is 
beslist nodig, want die kleine bedrijven kunnen anders veel eer-
der in moeilijkheden komen dan andere bedrijven. 

Wat de tariefstelling van de vrije beroepen betreft, merk ik op. 
dal het antwoord van de Minister van Financiën in dezen zeer 
duidelijk is geweest. Hij wil niet grijpen naar een belastingmid-
del. Deze Minister wees in dit verband terecht op de Grondwet. 
De heer Van Gorkum is er bang voor. dat de Machtigingswet 
daardoor op de tocht wordt gezet. De/e geachte afgevaardigde 
heeft het aldus gezegd. Ik concludeer, mijnheer de Voorzitter. 
dat de heer Van Gorkum dan liever de Grondwet op do tocht zet. 
maar dat moet hij weten. Het is wel duidelijk, dat hij de inspan-
ning ook van beoefenaars van vrije beroepen wil afstraffen. 
Zelfs het inspanningsbeginsel, dat toch door het kabinet wordt 
onderschreven, vindt derhalve bij de P.P.R. geen genade. 

In eerste termijn heb ik vrij uitvoerig gesproken over de divi-
dendbeheersing. Ik heb op macro-economisch terrein tegenargu-
menten aangevoeld, die niel zijn weerlegd. Ik moet dan ook con-
cluderen, dat het desbetreffende hoofdstuk eigenlijk meei om 
psychologische erin is opgenomen. Wel, mijnheer de Voorzitter, 
dit zij dan /o . Door de Minister van Financiën is in elk geval ge-
constateerd, dal de dividenden over het algemeen gedurende vijf 
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jaar niet zijn gestegen. Er zat <JLIS geen waardevastheid of infla-
tieeorrectie in. Geconstateerd is ook. dat de dividendopbrengst 
voor een groot deel aan bejaarden ten goede komt. Dan hebben 
wij het indirecte effect ervan via de pensioenfondsen nog niet 
vernield. 

Gelukkig - ik had eigenlijk niet anders verwacht van de/e Mi-
nister van Financien, die ik ken als iemand met een goed econo-
misch inzicht - heeft hij de in de voorgestelde crisisnota voorge-
stelde maatregel teruggedraaid tot het punt, waarover in eerdere 
berichten werd gesproken. Dit is althans een verbetering, waar-
mee wij blij zijn. 

Thans kom ik op de huren. Ik heb geen antwoord gekregen op 
mijn vraag, of niet alleen lopende contracten worden overruled 
door de beschikkingen op grond van de Machtigingswet, maar of 
dit ook geldt voor rechterlijke vonnissen. Ik constateer slechts, 
dat, aangezien de onderhoudskosten wellicht aanmerkelijk zullen 
stijgen - ook dit zal heus wel het geval zijn in de orde van grootte 
van 10 pet. of 12 pet. vooral omdat het loongevoelig bestanddeel 
groot is - het inkomen uit huren duidelijk extra wordt gedrukt en 
dat het onevenredig zwaar wordt verminderd. Wij praten ten 
slotte over netto-bedragen. 

Alles bijeengenomen kan ik, ook wanneer ik de desbetreffen-
de paragrafen nog eens naga. nog altijd niet inzien, dat invoering 
van deze Machtigingswet nodig is en dat wij er met het bestaande 
instrumentarium, hier en daar misschien eventueel iets uit te 
breiden, niet hadden kunnen komen. Ik blijf bij mijn conclusie, 
dat het een verpakte loonwet is. 

Vervolgens wil ik nog een enkel woord spreken over de econo-
mische visie van het kabinet. Ik heb deze visie ook weer in het 
antwoord pijnlijk gemist. Wij worden geconfronteerd met een 
economisch probleem, dat betreft het wegvallen van een belang 
rijk deel - 12'/2 pet. - van onze energievoorziening en een stijging 
van het prijspeil op de wereldmarkt. Dit zijn harde economische 
gegevens. 

Datgene, wat wij hier bespreken en wat neerkomt op het af 
stemmen van de vraag op het aanbod, is een secundaire zaak. 
Wij moeten dat wel doen; het is nodig. Anderzijds moeten wij het 
door mij genoemde economische gegeven niet uit het oog verlie-
zen. Ik ben dan ook wel enigszins geschrokken van een ken 
schets, gegeven door de Minister van Economische Zaken, die 
stelt: als het overig inkomen tijdelijk met 16 pet daalt, is het niet 
zo erg; het wordt wel beter; men moet niet vergeten, dat de klei-
nere bedrijven al met een lagere winst hadden te maken; nu zakt 
de winst van de grotere bedrijven ook iets in; het is in dezelfde 
orde van grootte. 

Juist de kleinere bedrijven, die al een lagere winst boekten, 
wezen al op een aanmerkelijke reden voor ongerustheid. Daarin 
wordt geen verbetering gebracht. Integendeel, mijnheer de 
Voorzitter. 

Ik moet zeggen, dat de visie van het kabinet juist op deze pro 
blematiek mij essentieel verkeerd voorkomt. Deze visie slaat 
buiten de Machtigingswet op zich zelf, maar is wel de onderlig-
gende gedachte. Men zoekt niet naar oplossingen op langere ter-
mijn voor de produktie en de werkgelegenheid, waarom het gaat 
en waarbij het kortere termijnbeleid, dat nodig is - niet opgrond 
van de Machtigingswet, maar wel op grond van bestaande lx 
voegdheden, - wordt ingepast, zodat dat beleid het langere ter-
mijnbeleid niet zal doorkruisen. Neen, men zegt het anders: hel 
beleid op kortere termijn moet passen in de grondslag van hel ka-
binet. Die grondslag is: spreiding van macht, inkomen, bezit en 
kennis. Wij zien, hoe de spreiding van de macht geschiedt: con-
centratie bij de overheid! De spreiding van bezit en inkomen ge-
beurt dan op deze wijze. Daarbij is nog helemaal geen uitspraak 
gedaan over de vraag, of dat nu de goede richting is. waarin on/e 
maatschappij en ons land zich zullen moeten begeven. Het kan 
wel zijn. dat wij door de bevoegdheden, op grond van de/e 
Machtigingswet uitgeoefend, verder van huis zullen geraken en 
dal er volgend jaar nog grotere zorgen zijn. Dan zou 1973 een bij-
zonder onaangenaam keerpunt zijn geworden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer daarbij, dat hei over-
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heidsbudgel. terwijl het toch in een dergelijke crisissituatie voor 
de hand ZOU liggen dat te gebruiken, nauwelijks een taak krijgt. 
De Minister van Financiën zegt: Wij handhaven het stringent be-
grotingsbeleid, en dat betekent toch ook al een offer van de kant 
van de overheid. Welnu, dat offer van de mindere materiele con-
sumptie brengt de particulier precies eender. Er wordt dan nu 
f 500 min. bevroren, f 250 min. wordt er gemakshalve bij opge-
teld. maar dat ligt in een andere sfeer. Het wordt de gemeenten 
verhinderd, dat bedrag van de kapitaalmarkt op te nemen. Die 
wordt er iets ruimer mee. maar dat is minder dan het bedrag, 
waarmede het begrotingstekort groter wordt. Dan blijkt weer. 
dat de gemeenten de sluitpost zijn. ook in de kapitaalvoorzie-
ning, iets waartegen zij terecht altijd bezwaar hebben gemaakt. 
Ik zwijg dan nog over het werkgelegenheidsaspect, dat ook in die 
f 250 min. investeringen een belangrijke rol zal spelen. Het Rijk 
zegt dan wel: ..Wij gaan monetair financieren, dan blijft die kapi-
taalmarkt onaangeraakt", maar dat is dan weer een duidelijke in-
flatieprikkel en de impuls was toch al niet te laag. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat dat betreft, schiet het overheids-
beleid geheel te kort. Ik heb dan ook de eer, u hierbij een motie 
te overhandigen, waarin ik een uitspraak van de Kamer vraag om 
tok het ov erheidsbudget de rol te laten spelen die het toekomt in 

de bestrijding van de crisis en de deelname aan de beperkingen 
van ons aller bestedingen. 

De Voorzitter: Door de leden Van Aardenne, Portheine, 
Waalkens, Geurtsen en Keja wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over wetsontwerp 12 723; 
overwegende, dat de te verwachten economische ontwikke-

lingen op het gebied van energie en wereldmarktprijzen voor de 
komende tijd een bestedingsbeperking onontkoombaar maken, 
ten einde de vraag op de vermindering van het aanbod af te 
stemmen; 

van oordeel, dat voor een herstel op langere termijn het 
noodzakelijk is een gunstig klimaat te scheppen voor het be-
drijfsleven en de kostenstijgingen daar te beperken; 

overwegende, dat hiertoe een beperking van de loonsom-
stijging aanmerkelijk kan bijdragen, doch dat daarbij het uit-
gangspunt van een niet onevenredig grote beperking van het 
inkomen van werknemers in het oog moet worden gehouden; 

concluderende, dat dit alleen mogelijk is door een verminde-
ring van de druk van de loon- en inkomstenbelasting; 

van oordeel, dat ook overigens de beperking evenwichtig 
verdeeld moet worden over particuliere en overheidsbeste-
dingen; 

van oordeel ten slotte, dat een beperking in hoofdzaak in de 
sfeer van de overheidsinvesteringen een onaanvaardbare hypo-
theek legt op de toekomst; 

verzoekt de Regering te komen tot een verdere beperking in 
de orde van grootte van 1 miljard gulden van de overheids-
uitgaven boven de voorgenomen blokkering van f 500 min., 
en de beperking van de overheidsuitgaven meer in de consump-
tieve dan in de investeringssfeer te zoeken, 

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

De heer Portheine ( V V D . ) : Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
met een niet groot genoegen naat de bewindslieden geluisterd. 
Het antwoord van de vele bewindslieden, de een wat meer dan 
de ander, werd gegeven in de stijl van: Wij hebben de macht en 
wij zullen binnenkort nog meer macht hebben en in dat licht 
komt zeker datgene, wat in het algemeen de oppositie /egt. er 
weinig op aan. Tekenend voor die mentaliteit was een bepaald 
deel van het betoog van de Minisier van Economische Zaken. Ik 
druk mij niet goed uit. want het gaat mij om iets waarover hij he-
lemaal niet heeft gesproken. In eerste termijn heb ik een vrij uit-
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voerige opmerking gemaakt over datgene, wat zou gebeuren met 
de beperking van het elektriciteitsgehruik. Ik heb toen gezegd 
dat men gemakkelijk naar dit middel grijpt omdat het enigszins 
voor de hand ligt, maar dat men in dezen geweldig voorzichtig 
moet zijn. In de eerste plaats betreft het bedrijven, waarvoor het 
essentieel in hun marktgedrag is. In de tweede plaats betreft het. 
zoals de heer Peijnenburg al heeft opgemerkt, bepaalde bedrijfs-
takken in de produktiesector die bij bepaalde drastische maatre-
gelen tot de bedelstaf zouden kunnen worden gebracht. 

De Minister heeft daar gisteravond niet op geantwoord. Op 
hetzelfde moment ging de beschikking in het kader van de Distri-
butiewet uit. waarover wij vanmorgen het een en ander in de 
kranten hebben kunnen lezen. De beschikking zelf heb ik nog 
niet gezien. In ieder geval zal iedereen duidelijk zijn, dat de Mi-
nister die bevoegdheden heeft. Ook is duidelijk - ik ga nu af op 
de weergave in de pers, maar die zal wel juist zijn - dat die be-
voegdheden op een al te drastische manier zijn gebruikt. Volgens 
de Minister behoeft er geen paniek te ontstaan. Naar ik meen 
heeft hij gezegd dat de voorraden zeer bevredigend zijn. Ik trek 
hieruit zeker niet de conclusie dat er niets gebeuren moet. Als 
men echter op deze wijze en in dit verband te drastisch ingrijpt, 
wekt dit de indruk dat het allemaal buitengewoon verschrikkelijk 
ernstig is. Ik geloof dat dit psychologisch zeer verkeerd werkt. 
Wij zijn nu eenmaal niet in oorlog, al is de toestand zeer moeilijk, 
zoals ik bij herhaling heb betoogd. De paniekmaatregel is naar 
mijn mening veel te drastisch en komt bovendien zeer ontijdig, 
namelijk voor de kerstdagen. 

Ik doe dan ook een dringend beroep op de Regering om de 
maatregel pas te doen ingaan na de kerstdagen en om nog eens 
uitvoerig vooroverleg te plegen met de betrokken organisaties. 
In de beschikking zijn bepaalde aspecten onderkend, maar ook 
sommige aspecten vergeten. Het horecabedrijf, dat reeds zeer 
zwaar is getroffen door allerlei maatregelen verband houdende 
met de oliecrisis, wordt thans opnieuw getroffen door het feit dat 
reclames, niet betrekking hebbende op de naam van het bedrijf, 
in contractuele verhoudingen zijn ondergebracht met verschil-
lende maatschappijen. Daarin wordt door deze maatregel duide-
lijk ingegrepen, waarbij de vraag rijst of het risico voor hen is of 
voor een ander, of voor de Regering. Het is allemaal onduidelijk 
en onvoldoende onderkend. Een gedegen vooroverleg met de be-
trokken organisaties is absoluut noodzakelijk. Bepaalde bedrij-
ven - ik noem de fabrikanten van de verlichtingen - zouden tot 
de bedelstaf kunnen komen. Daarvoor is dat overleg ook nood-
za kei ijk. 

Bovendien is er naar mijn mening niet zoveel aanleiding om te 
zeggen dat er op dit terrein niets gebeurt. Ik moge de bewindslie-
den en speciaal de Minister van Economische Zaken eraan herin-
neren dat de organisaties van het bedrijfsleven veertien dagen 
geleden al hebben opgeroepen tot vrijwillige beperking. Ik heb 
de indruk dat men in veel opzichten daaraan reeds gevolg heeft 
gegeven. Dit is nog een reden te meer om niet in paniek te raken 
en de maatregel uit te voeren zoals ik nu heb gezegd. 

Om dat gevoelen te onderstrepen, mijnheer de Voorzitter, heb 
ik de eer u ter zake een motie aan te bieden. 

De Voorzitter: Door de leden Portheine, Wiegel, Geurtsen, 
Van Aardenne en Joekes wordt de volgende motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de besprekingen over de beleidsnota beperking ge-

volgen olieschaarste; 
overwegende, dat beperkingen ook in het elektriciteitsgehruik 

noodzakelijk zijn; 
dat echter de maatregelen van de Regering met betrekking 

tot de etalage-, reclame- en feestverlichting te drastisch zijn en 
ontijdig ingaan; 

doet een dringend beroep op de Regering deze maatregel pas 
na de Kerstdagen in te laten gaan, en over de inhoud daarvan 

Voorzitter e.a. 

nog vooroverleg met de organisaties van betrokkenen te plegen, 
en gaat over tot de orde van de dag.". 

De heer Portheine (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Bij het 
prijsbeleid heb ik de nadruk gelegd op het grote belang van het 
reële en open overleg met het bedrijfsleven. De Minister heeft in 
het algemeen positief daarop geantwoord. Daar ben ik dankbaar 
voor. Ik hoorde overigens de heer Peijnenburg spreken over een 
overleg met het midden- en kleinbedrijf, dat blijkbaar vandaag is 
gevoerd. Misschien zou het interessant zijn de resultaten daar-
van officieus of officieel te mogen vernemen. 

Er zijn verschillende vormen van overleg. Een overleg dat bin-
nen een termijn van enkele uren wordt georganiseerd heeft altijd 
in zich de vorm van het dictaat. De oud-voorzitter van de organi-
satie die ik jarenlang gediend heb, de Koninklijke Nederlandse 
Middenstandsbond, de heer De Groot, placht, als hij 's avonds 
om twaalf uur tegen de volgende morgen als voorzitter van zijn 
organisatie werd opgeroepen door de Minister van Economische 
Zaken om overleg te plegen, te zeggen: ik ben geen uitdrager die 
aan huis is te ontbieden. Als je op zo'n korte termijn voor over-
leg wordt geroepen dan heeft dit de schijn van een dictaat. Is het 
niet mogelijk bij dit soort overleg de termijnen aan te houden die 
nu in de wijzigingsvoorstellen van de Regering zijn neergelegd. 
Dat zijn dan ongeveer tien dagen. 

Over het overleg over de melkprijs - ik noem slechts een on-
derdeel van het totale overleg - heeft de Minister van Landbouw 
zulke positieve geluiden laten horen. Ik dacht dat deze Minister 
van Economische Zaken daarop niet zo enthousiast had gere-
ageerd. Ik hoop dat zij volledig op dezelfde lijn zitten ten aanzien 
van de noodzaak tot het voeren van overleg ook op dit terrein. 

Ik heb nog eens vermeld het belang van de maatregelen die 
door de wijziging in de Prijzenwet worden opgenomen over de 
prijsaanduiding per standaardhoeveelheid en over de rekeningen. 
Ik ben van mening dat ten aanzien van beide categorieën maat-
regelen de memorie van antwoord van het wetsontwerp heel 
duidelijk zegt dat de overlegprocedure op alle mogelijke ma-
nieren inhoud moet worden gegeven. Dit overleg wordt, bij nota 
van wijzigingen, in feite doorbroken. Ik heb ter zake een amen-
dement ingediend. Bij de behandeling daarvan zal ik nog nader 
kunnen ingaan op andere aspecten hiervan. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister van Verkeer en Water-
staat ben ik dankbaar voor diens positieve toezeggingen. Hij 
heeft niet geantwoord op de vraag over het intern transport. 
Evenmin heeft hij geantwoord over de mogelijkheid van een cen-
trale regeling voor grote ondernemingen van auto's in leasing 
met betrekking tot het declareren van zakenkilometers. Gaarne 
verneem ik nog iets over de kans van het scheppen van meer mo-
gelijkheden tot het stallen van de fiets bij de stations in verband 
met het openbaar vervoer e.d. 

Mevrouw Epema heeft gesproken over het rijden op de 23ste 
december. Zij heeft het bepleit en wij hebben het al eerder be-
pleit. Is er nog geen aanleiding, de beslissing in dat licht te her-
zien? 

Wij zijn blij met de toezegging over Zeeuws-Vlaanderen en het 
rijden op 30 december. Kan hieraan geen uitbreiding worden ge-
geven? 

Mijnheer de Voorzitter! In verband met de tijd zal ik het hier-
bij laten. 

De Voorzitter: Ik geef thans het woord aan de heer Wiegel, 
die het mij heeft gevraagd. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! U hebt het 
mij niet mogelijk gemaakt, te reageren op een zeer wezenlijke 
opmerking van de heer Andriessen. Ik wil de Kamer daarom vra-
gen, mij in de gelegenheid te stellen op dit moment, nadat mijn 
fractiegenoten Van Aardenne en Portheine het woord hebben ge-
voerd, op die opmerking in te gaan. welke betrekking heeft op de 

Zitting 1973-1974 TWEEDE KAMER 



Machtigingswet inkomensvormingen bescherming werkgelegenheid 

Wiegel e.a. 

vraag, of er wel of niet sprake moet zijn van inkomensherverde-
ling en op de vraag, welke de positie van het parlement is. 

Als de Kamer van mening is, dat ik heter aan het woord kan 
komen nadat de sprekerslijst is afgewerkt, dan ga ik daarmede 
ook akkoord. Ik laat de beslissing aan de Kamer. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verzoek van de heer Wiegel, 
die in eerste aanleg vraagt om wat meer spreektijd voor zijn 
fractie, in te willigen, wanneer dat van zeer beperkte aard is. 
De naam van de heer Wiegel kan dan aan de sprekerslijst wor-
den toegevoegd. 

De heer Bakker (C.P.N.): Ik wil mij er niet tegen verzetten, 
al is de normale gang van zaken, dat iemand die nog iets op 
het hart heeft, vraagt om een derde termijn. Ik wil er echter 
geen halszaak van maken. 

Ik vind, dat de fractie van de V.V.D. tot nog toe nogal ruim 
in haar tijd heeft gezeten. Ik neem aan, mijnheer de Voorzitter, 
dat u ook tegenover de volgende sprekers enige soepelheid zult 
betrachten. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, overeenkomstig 
mijn zojuist gedane voorstel te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Het meest 
opmerkelijke in de beantwoording door de Regering vonden wij 
de uiterste vaagheid, waarmede is gesproken over de situatie, 
waarop men deze wet wil doen stoelen. De olie-argumentatie die 
voor de indiening van de ontwerpwet is gehanteerd is in de loop 
van het debat buitengewoon zwak geworden. Dat geldt voor Mi-
nister-President Den Uyl; dat geldt voor Minister Lubbers en dat 
geldt ook voor het restantje dat de heer Duisenberg daarover had 
in te brengen. 

Er werd gesproken over verwachtingen en over mogelijkhe-
den. De woordjes ,,het kan" waren niet van de lucht. Dat is 
vooral opgevallen in het omstandige maar niet erg houtsnijdende 
betoog van de heer Lubbers van wie wij weten, dat hij lang en 
veel kan praten, maar wiens betoogde bevestiging gaf dat hij niet 
veel feiten op tafel legt. Déze Minister had de bewijzen moeten 
leveren voor de noodzaak van de machtigingswet en hij heeft die 
bewijzen niet geleverd. 

Ik herhaal dat de constructie van deze hele opzet is geweest: 
een oliecrisis dus een loondictaat. Dat was - wij hebben het al 
eerder gezegd - e e n valse probleemstelling. Die probleemstelling 
is steeds meer omgebogen van oliecrisis naar prijsstijging en 
werd: prijsstijging dus een loondictaat. Wij hebben dit soort van 
discussies al eens eerder in dit parlement gehad, maar het heeft 
nooit de vorm gekregen van een poging, een machtigingswet in te 
voeren. Die vorm houdt in, dat de arbeidersorganisaties inzake 
de loon- en arbeidsvoorwaarden worden uitgeschakeld, dat de 
Minister van Sociale Zaken een dictaat treft en dat aan het parle-
ment een bepaalde medeverantwoordelijkheid wordt gegeven. 
De heer Den Uyl heeft daarop even gezinspeeld, toen hij in zijn 
beantwoording opmerkte, dat er eerder sprake was van een uit-
breiding van de macht van het parlement. Dat is schijnmacht, wil 
ik erbij zeggen. Het is niet iets om trots op te zijn, noch van de 
Regering, die het geeft, noch van het parlement, als het dit ae-
cepteert. Schijnmacht of macht, of wat dan ook, het is in ieder 
geval iets, wat niet bij het parlement hoort, omdat het iets is wat 
ontnomen wordt aan arbeidersorganisaties. De kern van de 
kwestie is dat, als men arbeidersorganisaties - vakbewegingen in 
dit geval - uitschakelt, dit altijd ten nadele moet zijn van de ar-
heidersklasse, van die arbeidersorganisaties. Die arbeidersorga-
nisaties behoren tot de beste produkten van en de meest demo-
cratische waarborgen voor deze maatschappij. Men kan deze 
niet ongestraft aan hun rechten en posities raken. 

Uit hetgeen de Minister van Sociale Zaken heeft ge/egd. blijkt 
dat er, wat dit betreft, onverwachte aanvalshoeken bestaan. Mi-
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nister Boersma heeft gezegd, dat de beschikking met terugwer-
kende kracht zou moeten werken om te voorkomen, dat er in de-
cember ..gesjoemeld" wordt, zoals hij opmerkte. Het is denk-
baar dat iets. wat er in december bij komt. er weer af zal moeten. 
zei de Minister. Ik zie. dat de Minister bevestigend knikt. Dat 
hoeft niet. want zijn rede komt in de Handelingen, maar het 
wordt wel op prijs gesteld. 

Ik zou de Minister wel willen vragen, hoe hij dat nu precies 
ziet. Denkt hij dat, als in de loop van december nog een bepaalde 
uitkering wordt gedaan, hij die kan laten afnemen? Op welke ma-
nier denkt hij dan dat dit zou moeten gebeuren? Wil de Minister 
van Sociale Zaken uitleggen, wat er gebeurt als het afgenomen 
zou worden? Waar komt het dan terecht wat hij afneemt? Het 
komt bij de gever terecht, zo gezegd, bij de werkgever. Dat wil 
zeggen, dat hij het inkomen van de werkgever automatisch ver-
hoogt, zodra hij iets bij de werknemer vandaan haalt. Dat houdt 
in, dat die krachtdadige schouders weer zwaardere geldzakken 
te torsen krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn in dit debat een aantal verhel-
derende geluiden opgeklonken. Wat de Kamer betreft, heeft de 
heer Roolvink diens instemming met de gehele gang van zaken 
maar moeilijk kunnen verbergen. Hij heeft eigenlijk nog maar 
twee problemen, nl. zijn trauma en het feit. dat die f 30 mogelij-
kerwijze wel eens boven de prijsindexatie zou kunnen komen te 
vallen. Daarover ging zijn verhaal van vandaag helemaal. De 
heer Peijnenburg heeft op zijn bekende manier gezegd hoe de za-
ken ongeveer dienen te liggen. De heer Andriessen heeft aan de 
gehele zaak zijn zegel gehecht. 

De benadering van de Regering heeft voor ons bevestigd hoe 
de verhoudingen liggen. Eerst kwam de heer Den Uyl met een al-
gemene omschrijving van de energieproblematiek. Vervolgens 
kwamen de heren Lubbers en Boersma om de reglementen aan 
te zeggen, de heer Lubbers de zachte voor de prijzen en de heer 
Boersma de harde voor de lonen. Wij hebben heel sterk - nog 
sterker dan toen dit debat begon ~ de indruk gekregen, dat via 
deze beide heren - het woord „paranimfen" lag mij, naaranalo-
gie van de heer Drees, gezien de opstelling voorin de mond - . in 
het bijzonder via de heer Lubbers. het voortdurende vuur van 
rechts binnen het kabinet wordt ontketend en dat via deze trans-
missieriem de directe rechtse druk vanuit de K.V.P. plaatsvindt. 

De heer Andriessen die altijd fijnzinnig is in zijn uitlatingen -
dat heb ik al eens eerder geconcludeerd - heeft eigenlijk gisteren 
alleen maar het volgende gezegd: Als het kabinet voorlopig deze 
operatie uitvoert, zal het de eerstkomende maanden geen last 
hebben van de K.V.P. De K.V.P. kan het natuurlijk ook anders 
doen; dat is ook gebleken dezer dagen. De K.V.P. is immers ook 
in staat om uitgerekend tijdens dit debat een nieuwe staatssecre-
taris voor Financiën te leveren die goede connecties heeft in het 
Bureau voor Aardolieprodukten. Ik denk dat hij wel verstand 
heeft van belastingzaken, gezien de hele affaire van Shell/Vene-
zuela. Ik moet zeggen dat dit niet meer van het hele fijne is. 

Hetgeen wij zo treurig vinden is, hoe onmiddellijk op de/e ge-
varieerde druk van de K.V.P. uit gereageerd wordt. De heer Dui-
senberg gooit in eerste instantie onmiddellijk al de dividend-kluif 
op tafel. 

Nu is dit niet het complete verhaal. Wij hebben eerst van de 
andere kant van het hek de heer Terlouw gehoord, die niet het 
soort betoog heeft gehouden dat men zou kunnen opvatten als: 
Nu allemaal onze schouders eronder. Hij heeft niet gezegd: 
, ,Ja", maar ,,() j a?" Dezelfde twijfels hebben wij gehoord bij de 
heer Van der Hek. Ook achter zijn betoog hieven de vraagtekens 
staan, de vraag vooral: Waarom moet men deze wet. gezien alle 
onzekerheden die de heer Van der Hek zo terecht heeft gecon-
stateerd? Die wet pakt uiteindelijk alleen lonen; de rest is in de 
mist gekomen. De feiten in de Kamer laten zien. dat de echte 
voorstanders van de maatregelen zijn de K.V.P.. de A.R.P. en. 
ondanks alle comedie die de heer Wiegel straks nog gaat maken. 
de V.V.D., die over de essentie van de wet helemaal geen aan-
merkingen heeft te maken omdat het lonen betreft. Het is logisch 
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da! clan hij anderen de vraag rijst, of men hiermee inderdaad we! 
op de goede weg iv 

Mijnheer de Voorzitter! U weet hoe wij erover denken, maar 
omdat wij veronderstellen dat er in de Kamer meerdere leden 
zijn die een opening willen honden, hebben we een motie gefor-
muleerd die tol doel heeft, die opening inderdaad te behouden. 
Ik overhandig u die motie hierbij, mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Door de leden Bakker, Wolf f, De Leeuw, 
Hoekstra en Dragstra wordt de volgende motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de Machtigingswet; 
dringt er bij de Regering op aan de inwerkingtreding van de 

Wet tot een nader te bepalen datum uit te stellen en tenminste 
veertien dagen tevoren de Tweede Kamer in kennis te stellen 
van een voorgenomen inwerkingstelling, 

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

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Het ligt 
voor de hand dat de vraagtekens die er bij een deel van de Kamer 
zijn, ook bestaan bij de kwestie van het stakingsrecht. De eerste 
uitlating daarover van de heer Van Agt in de memorie van ant-
woord was buitengewoon rauw. Daarna is in de benadering van 
de kant van de Regering een z.ekere omzichtigheid opgetreden; 
die was er ook in de formulering van Minister Boersma. Dat is 
begrijpelijk, want in de wet staat niets over stakingen; er staat al-
leen dat de Minister regels kan stellen, maar niets over stakin-
gen. Wat dat betreft ligt die omzichtigheid voor de hand. Maar 
ook politiek is het begrijpelijk. Hoe kan men op een wet die al-
leen maar wordt gemotiveerd met ..misschiens" een maatregel 
baseren, die zou neerkomen op opheffing van het stakingsrecht? 
Dat kan eenvoudig niet. 

Dat geldt ook nog in een ander opzicht. Hoe zou de Regering 
ook maar in de verste verte haar schouderverhaal kunnen waar-
maken door aan de zwaksten in de samenleving - dat zijn nu een-
maal de loontrekkenden - hun belangrijkste collectieve kracht-
middel te betwisten? Dat krachtmiddel is de staking. Dat kan 
eenvoudigweg niet worden waar gemaakt. Ik meen dat het goed 
zou zijn dat de Regering daarover iedere twijfel wegneemt en 
binnen de kortste termijn ook het ontwerp van de anti-stakings-
wet, dat vergeelde ding, intrekt en vervangt door een nieuw, vol-
gens de bestaande suggesties, waarover Minister Boersma en wij 
al eerder van gedachten hebben gewisseld. 

Wij blijven bij de waarschuwing die wij in het begin van dit de-
bat hebben gegeven, namelijk dat een geweldige druk van rechts 
wordt ontketend en dat een regering die daartegen niet een be-„ 
roep op het volk doet maar maatregelen tegen het volk neemt, 
onder die druk wel moet gaan schuiven en naar rechts gaat schui-
ven. De Regeringen Minister-President Den Uyl in het bijzonder 
kennen het voorland dat hen daarbij wacht. Wij hebben een ana-
loge situatie meegemaakt in de tijd van 1957-1958. een periode 
waarin ook door ministers van dezelfde kleur bestedingsbeper-
kingen werden doorgevoerd, die later werden betreurd, die 
slecht vielen onder de mensen, die bepaalde opinieveranderin-
gen teweegbrachten en die tot conclusie hadden dat dezelfde 
partij die zich verantwoordelijk stelde voor die bestedingsbeper-
kingen een jaar later als oud vuil aan de kant werd gegooid. Wij 
hebben het gezien en wij willen ertegen waarschuwen, want dat 
is niet wat wij nastreven. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
In geen van de andere EEG-landen. die toch ook allemaal door 
een oliecrisis zijn getroffen, is naar het machtsmiddel gegrepen 
om het parlement geheel of gedeeltelijk onmondig te maken. In 
ons land echter dat zich met de aardgasbel wel in de meest gun-
stige energiepositie schijnt te bevinden, vooral met Rotterdam 
erbij, wordt zo snel mogelijk getracht het parlement gedeeltelijk 
onmondig te maken. 

Uit de betogen die wij hebben gehoord, hebben wij van de 
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noodsituatie die er zou moeten heersen om tot zo'n machtsmid-
del te komen, niets kunnen bemerken. Het was voor mij wel een 
lichtpunt dat de Minister van Economische Zaken zo'n koel za-
kelijk betoog hield waaruit niets van paniek bleek. Ik had wel 
graag gewild dat alle mededelingen van de Regering in die toon 
waren gedaan. Wij hebben nu ten minste geen mensen van de pu-
blieke tribune zien wegrennen om vuilniszakken of zeeppoeder 
te kopen. 

In eerste termijn heb ik namens mijn fractie al uitdrukkelijk 
betoogd dat bekrachtiging van uit te vaardigen besluiten door 
het parlement voordien of achteraf slechts een wassen neus 
zal blijken te zijn. Het betoog van de Minister-President heeft 
dit in zijn vaagheid en om de kern heen draaiend alleen maar 
bevestigd. Ondanks alle ingediende amendementen blijven wij 
van mening dat deze machtigingswet nog steeds de hierdoor 
geschapen onmondigheid van de volksvertegenwoordiging he-
klemtoont. daar door deze amendementen aan de Regering nog 
steeds te veel volmachten worden gegeven. Duidelijk is dit ge-
bleken uit het feit. dat de Regering met de vakbonden tot een ak-
koord is gekomen inzake de algemene loonronde. vlak vóór de 
Kamer aan de behandeling van deze stukken begon. Of deze 
loonronde te recht of niet te recht is, laat ik geheel buiten be-
schouwing. Het is wèl een voorproefje van wat onmondigheid 
van het parlement inhoudt en met wat voor een soort, of liever 
gezegd eigensoortige democratie wij nu te maken krijgen. 

Nogmaals wil ik hier uitdrukkelijk stellen - om te voorkomen 
dat wordt gesteld, dat ik niet duidelijk genoeg zou zijn geweest -
dat wij deze machtigingswet onaanvaardbaar achten, niet omdat 
de wet door déze Regering is voorbereid; wij zouden een derge-
lijk voorstel van geen enkele Regering aanvaarden. 

Ik stel dit met zoveel nadruk, mijnheer de Voorzitter, omdat 
het mij opgevallen is, dat in de meeste uit de belastinggelden van 
het volk gesubsidieerde dagbladen hiervan geen melding is ge-
maakt. Het publiek zou toch wel, voor deze subsidie, zuivere in-
formatie mogen ontvangen. 

Wij veroordelen elke parlementaire onmondigheid in welk 
land dan ook, mijnheer de Voorzitter, en wij zullen wat dit be-
treft voor het eigen land zeker geen uitzondering maken. Hier 
kunnen wij ten minste nog iets zeggen. 

Ik behoef niet te zeggen, welk een geruststelling de komende 
verkiezingen voor ons betekenen. Dan kan het volk in zijn geheel 
weer een uitspraak doen over het regeringsbeleid. Het loon van 
de angst van bepaalde politieke partijen voor juist die verkiezin-
gen zal zeker in cijfers duidelijk worden aangegeven. Vooralsnog 
troost ik mij met de hoop, dat deze machtigingswet zich nog niet 
uitstrekt tot een uitstel of een verbod van verkiezingen. 

Verder lijkt mij ieder woord ten aanzien van deze maehtigings-
wet overbodig, daar de kaarten te voren toch al duidelijk waren 
geschud of gestoken en nu op tafel liggen. Wij passen voor der-
gelijke kaarten en voor zulk een doorzichtig spelletje. 

Vervolgens een paar vragen, mijnheer de Voorzitter. In de 
eerste plaats heb ik het antwoord gemist op mijn vraag, hoe de 
Regering ten aanzien van de tuinglasbouw de ombouw van olie-
stook naar aardgas mede zou willen helpen dragen. Mijn tweede 
vraag is, of het waar is, of de gasbel in Emmen al bij voorbaat is 
verkocht aan Duitsland en of de buizen voor de leiding naar 
Duitsland al gereed liggen. 

Mijn derde vraag is of het juist is dat ten aanzien van verlos-
kundigen en veeverloskundigen andere maatstaven gelden voor 
de benzinetoewijzing dan voor artsen en dierenartsen. Artsen en 
dierenartsen krijgen namelijk het volle pond, terwijl de eerstge-
noemde groepen op de door hen opgegeven kilometers buiten de 
korting van 13 000 km. aan bonnen nog eens extra met 25 pet. 
worden gekort. Dat. terwijl deze mensen vanwege hun specialisa-
tie minstens even zoveel kilometers rijden als artsen en dierenart-
sen. Zij zullen wel niet zoveel gevallen per aantal kilometers heb-
ben maar de afstanden blijven gelijk. 

Mijn laatste vraag is, of de Minister een antwoord kan geven 
ten aanzien van de aflevering van propaangas, anders dan in fles-
sen die namelijk gebonden zijn aan vergunningen. Mijn vraag be-
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treft echter de htiisverwarming. Er zijn nog veel boerderijen die 
wat betreft de huisverwarming zijn aangewezen op gastanks. Te 
dien aanzien is nog niets bekend van formulieren of vergunnin-
gen. Kan de Minister mij daarover nadere mededelingen doen? 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! In de 
eerste plaats mijn dank aan de bewindslieden voor de uitvoerige 
beantwoording. 

Ik wil mijn betoog beginnen met een aantal vragen en opmer-
kingen over bepaalde onderdelen van het beleid. Allereerst zou 
ik ten aanzien van de kleine bedrijven nog willen zeggen, dat het 
er vooral op aankomt, dal zij ten aanzien van hun moeilijkheden 
van het Departement van Economische Zaken advies krijgen. Ik 
pleit hierbij vooral voor preventieve aandacht. 

In de tweede plaats meen ik dat het belangrijk is geweest dat 
over een mogelijk achterwege laten van de verhoging van de bo-
dempremie voor de vrijwillige verzekering een toezegging is ge-
daan door de Minister van Sociale Zaken. 

Ten aanzien van de buitenlandse werknemers willen wij ons 
akkoord verklaren met het beleid. Ten aanzien van de illegaal in 
ons land verblijvende buitenlandse werknemers wil ik zeggen, 
dat wij het kabinet zullen houden aan een humanitaire aanpak 
van dat vraagstuk. 

Ik kom nu toe aan de sociale verzekering. In de eerste plaats 
wil ik aandringen op grote spoed bij het bekijken van de verande-
ringen die noodzakelijk zijn in de Werkloosheidswet en in de 
Wet werkloosheidsvoorzieningen, met name wat betreft de lang-
durig werklozen. 

In de tweede plaats menen wij dat de problematiek van de ver-
werking van de vaste bedragen in de indexeringsclausules van de 
sociale verzekeringswetgeving snel moet worden opgelost omdat 
anders sommige groepen naar onze mening achterblijven. 

In de derde plaats zou ik toch willen vragen waarom het idee 
van de voorindexering verworpen is. omdat tussentijdse aanpas-
sing in geval van een bijzondere aanleiding toch mogelijk is. Hier 
kan men toch wel van een bijzondere aanleiding spreken? 

Mijnheer de Voorzitter! Als ik goed heb geluisterd, heeft de 
Minister van Economische Zaken gesteld dat ten aanzien van de 
vrije-beroepsbeoefenaren gestreefd zal worden naar een gelijke 
prijs voor gelijke diensten; in de tweede plaats dat grote aan-
dacht zal worden geschonken aan de omschrijving van de inhoud 
van diensten; in de derde plaats dat de Prijzenwet straks de mo-
gelijkheid gaat bieden voor het voorschrijven van specificatie 
van rekeningen en in de vierde plaats dat de Minister een zoge-
naamde vangnetbeschikking maakt voor de bevriezing van de ta-
rieven tot 1 februari 1974. Dat is - ik zeg het uitdrukkelijk - naar 
onze mening een begin. Of het effectief is, zal moeten blijken en 
ik wil dan ook aandringen op een voortdurende en intensieve 
controle op het zich houden aan die tarieven. 

Uit het betoog van de Minister van Financiën hebben wij be-
grepen dat een eventuele achteraf-controle via fiscale instrumen-
ten niet mogelijk is. Wij spreken daarover nu nog geen eindoor-
deel uit. Wij nemen wel aan, dat, wanneer in de wet een kwar-
taalverslaggeving wordt opgenomen, daarin bijzondere aandacht 
zal worden besteed aan de prijzen en tarieven in de sector van de 
vrije-beroepsbeoefenaren. Wij zullen daarop onzerzijds nauwlet-
tend toezien. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft gesteld, dat onder-
nemingsraden krachtens artikel 28 van de Wet op de onderne-
mingsraden bevoegd zijn om de naleving te bevorderen van de 
voorschriften krachtens artikel 3 ten aanzien van de lonen en 
ook ten aanzien van de lonen van niet-c.a.o.-werknemers. Is de 
Minister niet mèt mij van mening, dat het dan ook volstrekt rede-
lijk en noodzakelijk is dat zij daarvoor de inlichtingen verkrij-
gen? Wil hij dat in tweede termijn bevestigen? 

Uit het betoog kreeg ik op dit punt de indruk, dat de Minister 
van Sociale Zaken over de hoofden van het parlement heen een 
beroep op de SER deed om met een interimadvies te komen over 
de controlemogelijkheden van de ondernemingsraad, onder an-
dere ook ten aanzien van de prijzen die door de onderneming 
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worden vastgesteld. Ik wil dat beroep graag ondersteunen en 
daaraan de vraag verbinden, of de Minister in tweede termijn 
nog eens wil ingaan op de mogelijkheid om in de uitvoeringsbe-
schikking de positie van de ondernemingsraad ten aanzien van 
de naleving van zijn beschikkingen te verstevigen en te verduide-
lijken. 

Ik ben tevreden met het voornemen van de Minister tot het in-
voeren van een peildatum. Ik ben ook blij, dat hij met een nota 
van wijzigingen is gekomen om de Stichting van de Arbeid in de 
gelegenheid te stellen, bij besluiten tot vrijstelling te adviseren. 

Ik meen te hebben begrepen, dat de Minister bij de beslissing 
over een eventuele structurele verhoging van het minimumloon, 
na ontvangst van het SER-advies. ook wil overwegen om het per 
1-1-74 eventueel met terugwerkende kracht te verhogen. Ik wil 
erop aandringen, dat dit een hoofdoverweging wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het idee, dat er van allerlei kan-
ten wat hard tegen de minimumjeugdloonregeling wordt aange-
schopt. Wij moeten ons toch realiseren, dat heel veel jongeren 
jarenlang in een benarde positie hebben verkeerd, wanneer zij 
een loon hebben verdiend dat nog beneden de normen van de mi-
nimumjeugdloonregeling ligt. Ik wil hierbij opmerken, dat in het 
bijzonder wanneer grootwinkelbedrijven hierover klagen, dit 
niet zozeer is gebleken uit de advertenties en de reclamecampag-
nes die zij ten toon spreiden. 

Mijnheer de Voorzitter! Kan de Minister van Sociale Zaken in 
tweede termijn extra aandacht besteden aan de openbaarheid 
van inkomens? 

Als ik naga wat van dé zijde van de V.V.D. in bepaalde amen-
dementen naar voren komt, dan willen die niet alleen onmogelijk 
maken, dat de Regering lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
kan vaststellen, maar ook dat de Regering voor verschillende ca-
tegorieën verschillende regelingen kan vaststellen en ook, wan-
neer dat noodzakelijk is in het kader van het beginsel. . . . 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! 
Voordat de geachte afgevaardigde iets verkeerds gaat conclude-
ren, wil ik. . . . 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Het staat in uw amendement. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Neen, leest u het amende-
ment maar. Er wordt een zin toegevoegd. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Bij de behandeling van het 
amendement kom ik er wel op terug. 

Ook van de zijde van de V.V.D. is gesproken over het door-
drukken van een inkomensnivellering. Het staat vast, dat in het 
kader van deze Machtigingswet die maar voor één jaar geldt, 
door de Regering geen structurele inkomenspolitiek kan worden 
gevoerd. Een rechtvaardige verdeling van de lasten is doelstel-
ling van de Machtigingswet. Het staat evenzeer vast dat de doel-
stelling van het kabinet, zoals neergelegd in de regeringsverkla-
ring van mei, inhoudt dat doelbewust zal worden gestreefd 
naar een herverdeling van inkomens en vermogens. Om dat te 
bereiken wil het kabinet ernst maken met een alle inkomensgroe-
pen omvattend inkomensbeleid. 

Wanneer wij deze Machtigingswet beschouwen, doen wij dit 
ook uit het perspectief van deze doelstelling. Wij vertrouwen er-
op dat de Regering zich alle inspanning zal getroosten om deze 
doelstelling in de komende tijd waar te maken. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dus ook in het kader van de 
Machtigingswet. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Nu vraagt u naar de bekende 
weg. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): U antwoordt dus bevesti-
gend. Het is dus duidelijk dat onze stelling juist is. 
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De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met 
belangstelling geluisterd naar de antwoorden van de bewindslie-
den. De Minister-President heeft gezegd dat de bestaande wetten 
tekort schieten. Volgens mij zou met aanvullende wettelijke 
maatregelen hel/elfde worden bereikt. Nu de Minister-President 
aan de Minister van Sociale Zaken alleen maar een coördineren-
de functie toekent, ontgaat mij de ratio van het concentreren van 
de bevoegdheden hij die bewindsman. Deze coördinatie kan bin-
nen het kabinet plaatsvinden. 

Onbevredigend was het gedeelte van de beantwoording dat be-
trekking had op de invloed van het parlement. Ik had het oprech-
ter gevonden, indien de Minister-President ronduit had gezegd 
dat hij voor de uitoefening van de volmacht zo weinig mogelijk 
toezicht vooraf door het parlement wenselijk achtte. Anders kan 
ik niet verklaren, waarom de inschakeling van het parlement niet 
van meet af aan in het wetsontwerp is opgenomen. Deze be-
windsman heeft toch meer dan voldoende parlementaire erva-
ring. Kan hij zich voorstellen dat deze gang van zaken nu niet be-
paald een vergroting van het vertrouwen in het kabinet uitlokt? 
Het tegendeel zal eerder het geval zijn. 

Ik vond het tekenend dat zo nadrukkelijk werd vastgehouden 
aan dr programbasis van het kabinet. Dit kan alleen maar leiden 
tot versterking van mijn in eerste termijn uitgesproken vrees dat 
het kabinet bezig is. ondanks dat men het tegendeel beweert, met 
behulp van de machtigingswet wel niet rechtstreeks, maar dan 
toch indirect zijn nivellerings- en herverdelingsbeleid krachtig te 
bevorderen. 

Met betrekking tot de houding van de Regering ten opzichte 
van hel bedrijfsleven heb ik de indruk bevestigd gekregen dat dit 
kabinet zich meer gelegen schijnt te laten liggen aan hetgeen de 
vakbewegingen wensen dan aan hetgeen de andere partners no-
dig achten. Ik leid dit af uit het feit dat aan beide delegaties niet 
dezelfde voorstellen zijn gedaan. Hoe kan anders het menings-
verschil in de wereld zijn gekomen? 

Ondanks de uitvoerige beantwoording door de Minister van 
Rconomische Zaken, blijft de onzekerheid rondom de oliesitu-
atie hangen. Zijn antwoord heeft de in de , .Times" vermelde ge-
gevens minder waardevol gemaakt. Ik heb echter geen antwoord 
gehad op mijn vraag hoe het zit met de belangrijke investerings-
programma's in I974 van de oliemaatschappijen in Nederland. 
Daarover zou ik graag nog iets horen. 

Ik ben geneigd zijn visie op het ondernemingsklimaat te opti-
mistisch te vinden. Als ik het wel heb, is hij niet ingegaan opeen 
mogelijk grotere uittocht van topmensen hij handel en industrie, 
zulks als gevolg van het feit dat het beleid er voorshands op is ge-
richt handhaving van de koopkracht van de werknemers en de 
secundaire inkomenstrekkers tot stand te brengen en dat in feite 
de bedrijven de zwaarste lasten te torsen krijgen. 

Ik stel dit met name zo, nu de overheidsbijdrage ook maar mi-
nimaal te noemen is. Kan de Minister van Financiën overigens 
enigszins schatten welk bedrag aan blokkeringen in verband met 
het structurele begrotingsbeleid kan worden verwacht? 

De aanvoervermindering van olie wordt globaal geregeld, met 
uitzondering van de tuinbouw, het beroepsvervoer en het open-
baar vervoer. Is hierbij echter wel voldoende rekening gehouden 
met de werkelijke behoefte, nu ook met name in de vervoerssee-
tor verminderingen zullen worden doorgevoerd? Welke oplos-
sing is er voorts gevonden voor de zee- en binnenvisserij? 

Met betrekking tot de gasprijzen voor huishoudelijk gebruik 
vraag ik de Minister, gelet op de mogelijke verwarring, naar de 
betekenis van zijn uitspraak, dat op zeer korte termijn na de 
reeds aangekondigde verhoging per l januari aanstaande geen 
verdere aanpassing zal plaatsvinden. Moet ik hieruit afleiden, 
dat hieraan op korte termijn toch wel wordt gedacht? Aan welke 
termijn moet dan worden gedacht? 

De Minister wil de voorraden met lage prijzen ook tegen lage 
prijzen doorgegeven zien aan de consument. Dus: geen extra 
winst voor de bedrijven, als ik het zo mag zeggen. Moet dan niet 
een soort tegenspraak worden geconstateerd met de beslissing 
van destijds met betrekking tot de opvang van de gevolgen van 

Van Dis e.a. 

de revaluatie? Toen werden de ondernemers ook al belet, het 
verlies als gevolg van de revaluatie te compenseren door winst 
op de aanwezige voorraden. Dat ging toen onder het motto: daar 
bent u in enkele maanden overheen. Is dat billijk en rechtvaar-
dig? Ook hierbij blijkt weer, dat de ondernemer het kind van de 
rekening dreigt te worden. 

Ik heb Minister Boersma niet gevraagd naar commentaar be-
treffende de heer Hoogendijk. maar naar de inhoud van hetgeen 
hij had geschreven. Moet ik uit de reactie van de Minister aflei-
den, dat nu ook andere persberichten hetzelfde, zij het in andere 
woorden, hebben gezegd, hij de zakelijke inhoud toch wel als 
juist moet erkennen? 

Met betrekking tol het antwoord van de Minister van Finan-
ciën wil ik mij beperken tot de naar mijn mening onvolledige be-
antwoording van de vraag, belastingambtenaren bij de controle 
in te schakelen. Onze fractie meent, dat de geheimhouding bij 
deze dienst alles te maken heeft met een billijke en rechtvaardige 
belastingheffing. Dat argument had onzes inziens voorop moe-
ten staan. De andere redenen die de Minister heeft genoemd, ko-
men op de tweede plaats. Daaarom zou ik het bepaald onjuist 
vinden, deze dienst in het kader van de machtigingswet in te 
schakelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben teleurgesteld over het ant-
woord van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Ik wil ter wil-
le van de mij toegemeten tijd antwoord vragen op de door mij in 
eerste instantie gestelde vragen. Ik verwijs hiervoor naar de 
Noodhandelingen. die ik aan hem heb gegeven. In verband met 
de mededelingen van de Minister over de distributiemaatregelen 
met betrekking tot predikanten en voorgangers heb ik ook enige 
vragen op zijn tafel gelegd, waarop ik ook graag antwoord kreeg. 
Verder wil ik vragen of het vrijstellingsbewijs van gemoedsbe-
zwaarden bij het vragen naar de W. A.-verzekering, dat de Rege-
ring zich heeft voorgenomen, dezelfde waarde heeft als een 
W. A.-verzekering in het kader van de benzinedistributie. 

Minister Westerterp: Dat kan ik bij dezen toezeggen. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Dank u zeer. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik richt mij nu weer tot het gehele ka-

binet. Moet ik uit het ontbreken van enige reactie op mijn met 
nadruk gestelde vraag om reactie afleiden, dat de bewindslieden 
het met mij eens zijn? Het ging met name om de peiling van de 
oorzaken van de vele tegenslagen in het maatschappelijke leven. 
Ik mag toch wel verwachten dat op serieus bedoelde vragen een 
antwoord wordt gegeven? 

Mijnheer de Voorzitter! Onze visie op de machtigingswet is, 
dat deze in feite moet worden gezien als een soort aangeklede 
loonwet. De Regering is ons inziens in gebreke gebleven, haar vi-
sie met hardere gegevens te onderbouwen, waardoor zij de 
schijn op zich laadt, deze wet mede te gebruiken voor haar speci-
fieke beleidsdoeleinden, terwijl met de bestaande wetten en een 
eventuele aanvulling daarop, indien dit nodig blijkt te zijn, het-
zelfde resultaat zou kunnen worden bereikt. Onze fractie zal 
steun verlenen aan alle amendementen die betrekking hebben op 
de bescherming van de privacy van de burgers, op de vergroting 
van de invloed van het parlement en op de verkleining van de in-
vloed van de Minister van Sociale Zaken. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
dank de Regering voor het antwoord dat zij heeft gegeven. Ik 
ben er erkentelijk voor, dat de Regering in dit antwoord enkele 
suggesties, mijnerzijds gedaan, op een positieve wijze heeft wil-
len benaderen. Het zal de Regering niet verwonderen, dat wij 
met meer dan gewone belangstelling afwachten het uiteindelijke 
resultaat van deze positieve benadering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil enkele opmerkingen maken die 
betrekking hebben op de ontwerp-Machtigingswet. Ik wil in de 
eerste plaats iets zeggen over de parlementaire controle. Dit is 
een zeer belangrijk punt, vooral als het gaat om zeer vergaande 
bevoegdheden voor de centrale overheid. 
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Van der Mei 

Met betrekking tot de regeling van dit essentiële punt heeft het 
kabinet naar onze mening een fout gemaakt bij de indiening van 
het wetsontwerp door dit punt op een volstrekt ontoereikende 
wijze te regelen. De verdediging van de Minister-President op dit 
punt, mijnheer de Voorzitter, was naar onze mening zwak. De 
Minister-President was er naar onze mening veel sterker uitgeko-
men, indien hij gewoon had toegegeven, dat het kabinet in alle 
haast een belangrijke steek heeft laten vallen. Die houding zou 
de Kamer in elk geval in de behandeling veel tijd hebben ge-
seheeld. 

Wat de parlementaire controle aangaat is onzerzijds nog een 
amendement ingediend op artikei 23, een amendement om het 
mogelijk te maken een gekwalificeerd aantal leden - 30 - de gele-
genheid te geven te verlangen, dat de Kamer nadere inlichtingen 
krijgt en haar houding bepaalt alvorens het besluit van kracht 
wordt. Ook dat achten wij van groot belang. 

Een ander punt betreft de mogelijkheden die de Maehtigings-
wet biedt. De Machtigingswet ontleent haar bestaan aan dedrei-
gende ernstige verstoring van onze economie. De besluiten 
krachtens die wet mogen ons inziens dan ook uitsluitend in die 
verstoring hun basis vinden. Dit klemt te meer omdat de ernst 
van de situatie een inspanning van ons gehele volk vereist. De 
grondslag waarop het kabinet in onze samenleving functioneert 
zal, aldus de woorden van de Minister-President, niet verande-
ren. Dat is een reden te meer om met klem te pleiten voor een 
hantering van de wet die in volstrekte overeenstemming is met 
haar ontstaansgrond: de dreigende ernstige verstoring van onze 
economie. 

Welnu, de Minister-President heeft gezegd: het wetsontwerp 
is geen poging om versneld specifiek inkomens-politieke doel-
stellingen na te streven, voor die specifiek inkomens-politieke 
doelstellingen komt er een nota betreffende de inkomenspoli-
tiek. Ook de Minister van Sociale Zaken heeft ter geruststelling 
gesteld: het gaat bij de Machtigingswet niet om structurele in-
komenspolitiek. 

Mijnheer de Voorzitter! Het punt van de mogelijkheden van 
gebruik van de Machtigingswet is een van de punten die bij ons 
zeer zwaar wegen. Daarom heb ik op dit punt nog een vraag. 

In de memorie van antwoord staat - ik zeg het met mijn eigen 
woorden - : de considerans geeft aan dat de dreigende ernstige 
verstoring van onze economie een combinatie vereist van maat-
regelen en machtigingen. Daarmee - en daar komt het nu op aan 
- , aldus de memorie van antwoord, behoeft elke afzonderlijke 
maatregel nog niet onmiddellijk vereist te zijn op grond van deze 
verstoring d.w.z. - zo lees ik het althans - : voor die maatregelen 
kunnen ook andere omstandigheden gelden, omstandigheden 
niet gelegen in de ontstaansgrond van de Machtigingswet. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat achten wij een verruiming van 
mogelijkheden waarop wij niet gerust zijn. Op dat punt willen wij 
dus graag een nadere verduidelijking ontvangen met de nadruk 
op het begrip „duidelijkheid". 

Een derde punt betreft het prijsbeleid. 
De Minister van Economische Zaken wil, zo heb ik hem begre-

pen, uitvoerig overleg plegen met het betrokken bedrijfsleven. 
Dat is uiteraard een goede zaak. De Minister heeft nog even het 
probleem van de handelsmarge aangeroerd. Dit is een groot pro-
bleem voor het betrokken bedrijfsleven. Ik denk in dit verband 
aan de positie van belangrijke delen van het midden- en kleinbe-
drijf, die in de afgelopen jaren een aanzienlijke achterstand heb-
ben opgelopen en die nu weer voor een aanzienlijke kostenstij 
ging staan zonder dat daartegenover onder andere een voldoende 
stijging van de omzet is te verwachten. Het is ook uit een oog-
punt van rechtvaardigheid, dat ik de Minister met klem wil ver-
zoeken zich hier zeer tegemoetkomend op te stellen. Ook wij 
hechten nog steeds grote betekenis aan de door deze Kamer aan-
genomen motie-Kruisinga. Nu is er vanmorgen overleg geweest. 
Ik verneem gaarne van de bewindsman tot welk resultaat dat 
overleg heeft geleid. 

Thans kom ik op de ontwikkeling van de overheidsuitgaven in 
verband met de dreigende ernstige verstoring van onze econo-

Zitting 1973-1974 

Van der Mei e.a. 

mie. In dezen wil ik twee aspecten noemen. Als de Regering 
meent, ons volk offers in het vooruitzicht te moeten stellen, dan 
is het logisch en meer dan noodzakelijk, dat ook /ij het nodige 
doet ten aanzien van de overheidshuishouding. 

Het tweede aspect is. dat in de aanzet tot beperking van de 
overheidsuitgaven zoveel mogelijk duidelijk dient te zijn. welke 
mogelijkheden er in de toekomst wat betreft de ontwikkeling van 
de uitgaven zijn. Hierbij denk ik in het bijzonder aan de conse-
quenties van de ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote en 
aan de problematiek rond het structurele begrotingstekort, die 
wij reeds thans op ons zien afkomen. 

Het te rooskleurig voorstellen van die mogelijkheden inzake 
de ontwikkeling van overheidsuitgaven achten wij onjuist. Wij 
zijn van mening, dat wij op dit punt een uitspraak van de Kamer 
moeten vragen. Daarom heb ik de eer, mijnheer de Voorzitter, 
mede namens de fracties van de K.V.P. en de A.R.P. een motie 
ter zake op uw bureau te deponeren. 

De Voorzitter: Door de leden Van der Mei, Roolvink, 
Peijnenburg, W. Scholten en Kruisinga wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de Machtigingswet in-

komensvorming en bescherming van werkgelegenheid; 
van oordeel, dat ook in de sfeer van de overheidsuitgaven 

terecht een bijdrage wordt gegeven aan de bestedingsbeper-
king, welke door de energiecrisis aan ons volk moet worden 
opgelegd; 

van oordeel, dat de uiteindelijke omvang van de beperking 
van de overheidsuitgaven voor het jaar 1974 mede moet wor-
den getoetst aan de ontwikkelingen in de eerste maanden van 
1974 van de factoren, welke aan de voor 1974 vastgestelde 
begrotingsruimte ten grondslag liggen; 

van oordeel, dat in het licht van de huidige onzekerheden 
de in uitzicht gestelde beperking van 750 miljoen gulden niet 
bij voorbaat geacht kan worden de uiteindelijke beperking te 
zijn; 

nodigt het kabinet uit in de komende maanden ernstig te 
bezien of evenwicht in de beperkingen niet slechts een ge-
ringere, maar ook een verdergaande beperking van overheids-
uitgaven dan 750 miljoen gulden vereist, 

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

De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ver-
volgens wil ik nog een enkele opmerking maken over de privacy. 

Gisteren heb ik er mijn ongerustheid over uitgesproken, dat de 
krachtens de artikelen van de Machtigingswet verzamelde gege-
vens zullen worden gebruikt voor andere doeleinden, die buiten 
deze wet liggen. Wij vinden dit onjuist. Ook op dit punt willen 
wij graag een uitspraak van de Kamer vragen. Vandaar, mijnheer 
de Voorzitter, dat ik de eer heb, hierbij op uw bureau een motie 
ter zake te deponeren. 

De Voorzitter: Door de leden Van der Mei, Kruisinga, W. 
Scholten, Tilanus en Van Leijenhorst wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

„De Kamer, 
kennis genomen hebbende van de mededeling van het kabinet 

dat de op grond van de Machtigingswet inkomensvorming en 
bescherming van werkgelegenheid verkregen gegevens ook 
voor andere doeleinden zullen kunnen worden gebruikt; 

van oordeel, dat de op een noodsituatie gebaseerde Mach-
tigingswet niet mag leiden tot een verdergaande inbreuk van 
de privacy van de burger dan voor verwerkelijking van de 
doeleinden van deze Machtigingswet noodzakelijk is; 

verzoekt het kabinet de op basis van de Machtigingswet ver-
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kregen gegevens niet voor andere beleidsdoeleinden te ge-
bruiken, 

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

De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! De 
Regering stelde ons niet tevreden, toen zij antwoordde op onze 
vraag inzake de geestelijke ambtsdragers in het kader van de re-
geling distributie benzine en l.p.g. Wij hebben gevraagd, deze ca-
tegorie van onze bevolking dezelfde behandeling te geven als 
die, welke artsen en veeartsen krijgen. 

Uit het antwoord van de Regering moeten wij tot onze spijt 
concluderen, dat zij de mening is toegedaan, dat de geestelijke 
zorg van minder betekenis is te achten dan de medische zorg. De 
Regering zal het met ons eens zijn, dat de omvang van de arbeid 
zowel in de geestelijke, als in de medische sector niet kan en mag 
worden ingekrompen. Daarom dringen wij er nogmaals met klem 
op aan, de geestelijke ambtsdragers onder dezelfde categorie te 
brengen als de artsen en de veeartsen. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! De vele 
onderwerpen, die voorkomen in het stapeltje kamerstukken dat 
wij thans behandelen, lijken op een grote verzameling edelste-
nen. Er zitten enkele enorme brokken bij, een Cullinan van 500 
karaat of een Koh-i-noor, maar ook een massa vergruisde steen-
tjes van een paar millimeter. Je kunt uit die zak wat kleinere, 
maar toch kostbare stenen halen. Dat zijn dan onderwerpen zo-
als de indexleningen of de drempel in de prijscompensatie. Maar 
je kunt ook een kroonjuweel uit de zak halen. Daartoe moeten 
wij ongetwijfeld het onderwerp rekenen, dat centraal was in het 
antwoord van de Minister-President, namelijk het allen omvat-
tende inkomensbeleid. 

Ik vind het jammer, dat wij zoveel grote stenen en ook een 
massa kleine stenen in een paar dagen stuk voor stuk op de 
weegschaal moeten leggen. Daarmee komen wij bij lange na niet 
klaar. Daarom spreek ik nu alleen over dat zojuist door mij ge-
noemde kroonjuweel. 

De Minister-President zei heel duidelijk, dat het doel van het 
wetsontwerp is de mogelijkheid te scheppen voor een allen om-
vattend inkomensbeleid in 1974. Hij kan voor dit beleid met de 
bestaande wetten niet genoeg armslag krijgen en daarom moet 
deze Machtigingswet er komen. Die moet niet korter dan een 
jaargelden, omdat er anders te veel onrust zou ontstaan. 

Laat ik nu eerst het door de Minister-President aangewezen 
doel van de wet, het allen omvattende inkomensbeleid, loszien 
van de bevoegdheid van het Parlement. Ik heb in eerste termijn 
al gezegd, dat op de energiecrisis ook met andere middelen kan 
worden gereageerd dan door een verdergaande, ver doorgevoer-
de inkomenspolitiek. Naar dit middel had mijns inziens niet ex-
clusief mogen worden gereikt, zeker niet terwijl de nota over de 
inkomenspolitiek van de Minister van Sociale Zaken nog in be-
werking is. zoals de heer Van der Mei zojuist ook zei. 

De Minister-President leidt ons hier mijns inziens op een ver-
keerde weg. In een samenleving, die God eert, zal de sterke de 
zwakke beschermen. De sterke en de zwakke hebben elk hun 
persoonlijke levensroepingen ook hebben zij samen een roeping, 
namelijk om de samenleving volgens universele normen te ont-
plooien en in stand te houden, in naam van de Allerhoogste. 

In zo'n samenleving zet men de zwaksten natuurlijk niet voor-
aan in de strijd. Men geeft aan de zwaksten een taak in de maat-
schappij te vervullen, die zij wat gemakkelijker aan kunnen. De 
sterken mogen dan niet alleen maar voor zich zelf een behoorlijk 
bestaan verwerven, maar moeten ook de kampioen zijn van an-
deren. van zwakke medeburgers die niet zoals zij zijn uitgerust 
voor de moeilijke arbeid, maar die toch ook op hun wijze aan hun 
roeping moeten voldoen. De mens spanne zich liever in, zo leer-
de Paulus aan de Efeziërs. om met zijn handen goed werk te ver-
richten, opdat hij iets heeft om mee te delen aan wie behoefte 
heeft. 

Dat is de Christelijke moraal van een billijke verdeling der las-
ten, om met dat laatste een uitdrukking van de Minister-Presi-

Verbrugh e.a. 

dent aan te halen. Maar daar komt nog wat bij. Niet alleen de 
sterke heeft een roeping om hard te werken om zo anderen te 
helpen; ook de zwakke heeft zijn mooie taak om mee te helpen 
de samenleving in naam van de Almachtige op te bouwen. Nu 
heb ik een vermelding van dat laatste voortdurend gemist in de 
pleidooien voor een allen omvattend inkomensbeleid. Ik had 
graag gehoord, dat de bewindslieden de man of de vrouw met de 
zwakke schouders in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid 
hadden aangesproken door op te roepen, samen met de sterken 
het land op te bouwen. Dat zou een nationale boodschap voor al-
len hebben kunnen zijn. Die had ons het besef kunnen geven, dat 
wij een met name genoemd gemeenschappelijk reisdoel hebben, 
maar doordat de Minister-President alle nadruk legde op het ta-
melijk perfectionistische inkomensbeleid, dat hij nastreeft, en 
uitdrukkelijk zei dat het kabinet zich niet losmaakt van zijn pro-
grammatische normen, kunnen uit onze bevolking lang niet allen 
zich aangesproken voelen door de woorden van de Minister-Pre-
sident en vergleed zijn oproep tot brede steun aan dit kabinet he-
laas in de lege ruimte. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn samenlevingen met een zeer 
onchristelijke moraal, die gekenmerkt worden door de strijd om 
het bestaan, waarbij er geen normen heersen, maar de moraal 
van het recht van de sterkste. Ik haat die moraal. De mens is 
geen roofdier, dat de zwakken moet vertrappen om zelf boven 
de anderen te kunnen uitsteken. In een maatschappij met het 
recht van de sterkste heerst een elite en heeft de individualisti-
sche concurrentie de vergroting van de ongelijkheid tot doel. 

Als ik het kroonjuweel van hel allen omvattende inkomensbe-
leid op de weegschaal leg. zie ik dat ook hierbij een stukje ,.recht 
van de sterkste"-moraal wordt opgevoerd. Het kabinet wees al-
leen maar op de plichten van de sterken, niet op die van de zwak-
ken in de maatschappij. Door zulk een eenzijdigheid wordt een 
samenleving gevormd, waarin zij die aanvankelijk niet tot deeli-
te behoren, zich verenigen voor een maatschappelijke strijd te-
gen de anderen en de elite een welgemikte slag weten toe te bren-
gen. Het kabinet slaagde er niet in, ronduit de beschuldigingen te 
weerleggen dat de machtigingswet een greep is naar de gelegen-
heid om van de oliecrisis en wat ideologische rimram handig ge-
bruik te maken om een allen omvattend inkomensbeleid gedeel-
telijk dwingend op te leggen. Als wij een jaar verder zijn, zal het 
kabinet zeggen: Het is ons goed bevallen", de wet loopt wel af, 
maar wij proberen de verhoudingen nu zo te laten als zij zijn. Zo 
draaien zij, die eerst niet tot de elite behoren, de rollen om door 
de elite te dwingen voor de nieuwe overwinnaars te werken. Dat 
heet dan in naam ,,gelijkheid", maar er is een veel juister woord 
voor, namelijk: klassenstrijd. 

Het kroonjuweel is geen diamant, maar explosieve plastic. Om 
dezelfde reden waarom mijn fractie tegen elke maatschappij is 
die op het recht van de sterkste is gegrond, is zij tegen een mach-
tigingswet die bevoegdheden waarvan de noodzaak niet bewezen 
is, toekent aan een kabinet dat een allen omvattend beleid van in-
komensverdeling wil proberen te bewerken. Als het kabinet dit 
streven maar losliet, zouden de bestaande wetten, hier of daar 
aangevuld, voor de huidige situatie genoeg zijn. De kleinere ju-
welen uit de zak hoop ik nog bij de artikelen en de amendemen-
ten te behandelen, mijnheer de Voorzitter. 

De heer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn de 
Regering erkentelijk, die naar vermogen en met vermogen ant-
woord op de gestelde vragen en opmerkingen heeft gegeven. Ge-
zien het vergunningenbeleid van u, mijnheer de Voorzitter, zal ik 
mijn tijd selectief investeren in de volgende punten. Over de 
amendementen zullen wij bij de artikelsgewijz.e behandeling 
spreken. 

Gasboringen. De Minister van Economische Zaken heeft ver-
teld wat er gewogen wordt. De Minister van Ruimtelijke Orde-
ning noemde de gewichten die gebruikt worden. Wij hebben er 
nota van genomen dat hij aan de natuurgebieden een groot ge-
wicht toekent. Gewogen is er nog niets. Wij zullen er nauwlet-
tend op toezien, hoe dat wegen in de toekomst zal plaatsvinden. 
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Arlikel 65. Wij zijn de Regering erkentelijk dat de aanvulling 
hierop uit de sfeer van een specifiek belang is gehaald en dat de 
beoordeling van de wijze van toetsing van algemeen belang en 
regionaal belang op eigen merites zal plaatsvinden. De procedu-
res zullen op eigen merites beoordeeld worden. Zo heb ik hel be-
grepen. Wij zullen gaarne naar vermogen meedoen aan de hehan-
deling van die aanvulling. 

De Minister van Economische Zaken. Wij hebben een vraag 
gesteld vanuit onze zorg over de mogelijkheid die olieconcerns 
hebben om oliestromen te sturen. Wij hebben gevraagd of de Mi-
nister internationale cijfers van produktie en transport kan ver-
langen van de in ons land gevestigde olieondernemingen. Als hel 
antwoord daarop ontkennend is, zouden wij willen vragen of de 
Regering wil nagaan wat zij zou moeten doen om dat wél moge-
lijk te maken. Wij hebben er kennis van genomen dat de energie-
balans voor de landbouw binnen een paar weken klaar kan zijn. 
Wij verwachten die dan ook voordat de behandeling van de be-
groting van Landbouw aan de orde zal zijn. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat. De maximumsnel-
heid. Mij is niet helemaal duidelijk geworden wat er nu vóór I ju-
li 1974 komt. 

Minister Westerterp: Ik heb het u precies gezegd. 

De heer Jansen (P.P.R.): Misschien wilt u hel nog een keer 
zeggen, want het was mij niet duidelijk. De ene keer zei u iets te 
willen overwegen en de andere keer was het iets anders. 

Minister Westerterp: Misschien wilt u het ook nog een keer na-
lezen. 

De heer Jansen (P.P.R.): Met genoegen wil ik dat doen, maar 
nog leuker zou het zijn als u mij mijn geringe bevattingsvermo-
gen zou willen vergeven en de moeite zou willen nemen, er dade-
lijk nog een keer op in te gaan. 

De Minister heeft uitvoerig geprezen, dat zoveel Nederlanders 
zich vrijwillig aan de 100 km houden. Wij zouden hem willen vra-
gen of hij datzelfde ook zo generaal kan zeggen voor vrachtrij-
ders. 

De autovrije zondag: Wij hebben aangegeven welke voordelen 
er opgegeven worden. Wij hebben ons gerealiseerd welke nade-
len er bij die autovrije zondag zijn. Wij hebben gevraagd om een 
onderzoek naar de waardering van een of twee autovrije zonda-
gen per maand. Wil de Regering dat onderzoek laten instellen? 

Daarbij kunnen wellicht nadere inlichtingen op tafel komen 
over de besparingen die die autovrije zondagen in het benzine-
verbruik hebben opgeleverd. Bovendien kan men daarbij in het 
oog houden dat de buitensteedse horeca ook bij een benzinerant-
soenering schade zal lijden. Dit waren enkele opmerkingen waarin 
ik selectief tijd heb geïnvesteerd. Ik hoop dat die selectiviteit 
vanuit de Regering gewaardeerd zal worden. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
moeten nu de balans opmaken over de ,.machtigingswet". Ik wil 
zes punten nog kort vermelden. 

Allereerst wil ik wat zeggen over het voorlichtingsbeleid. Er is 
een voedingsbodem voor geruchten, onzekerheid, verwarring. 
Dat moeten wij niet onderschatten. De Regering heeft nog niets 
gezegd over het te voeren voorlichtingsbeleid, waarom ik ineer-
ste instantie heb gevraagd. Uiteraard heb ik daarmee niet be-
doeld dat de Regering zendtijd zou moeten vorderen, om op al-
lerlei vragen, die op dit ogenblik in het land leven, in te gaan. 
Voorlichting is, naar mijn gevoel, antwoord geven op vragen die 
in de samenleving aanwezig zijn, op het terrein van distributie 
van olie tot loonbeperking. arbeidsvoorwaarden en ontslag toe. 

Is de Regering bereid een informatiecentrale te openen, waar 
men informatie kan krijgen en tendentieuse voorlichting, die op 
dit moment in een aantal bladen wordt gegeven, kan verifiëren? 
Een dergelijk informatiecentrum zou een gemakkelijk telefoon-
nummer moeten hebben. In een dergelijk centrum zouden van de 
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ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Verkeer 
en Waterstaat ambtenaren gestationeerd moeten worden, die in 
deze centrale op vragen antwoord kunnen geven. In de huidige 
situatie zijn heel wat vragen te beantwoorden. Is de Regering he-
reid daarvoor wat tijd en geld beschikbaar te stellen? 

Mijn tweede punt betreft het overleg met de Stichting van de 
Arbeid. Wij zijn van mening dat het altijd mogelijk is met de 
Stichting van de Arbeid overleg te hebben over te nemen maatre-
gelen. De Stichting van de Arbeid -dat is duidelijk genoeg geble-
ken - is, net als de doktersdienst, binnen een uur, binnen een 
half uur te bereiken. Zij zijn ook bereid op het eerste telefoontje 
van de Minister van Sociale Zaken naar Den Haag te komen, 
voorzover zij hier al niet gevestigd zijn. 

De Minister heeft nog wat angst voor vormgebrek. In dit ver-
band heeft hij de kwestie van de pierprijs genoemd. Daarbij keek 
hij wat schichtig in mijn richting, maar ik voel mij geen wandel-
hoofd en er valt over mij ook niet te lopen. 

Minister Den Uyl: U bent nog geen martelaar van Gorkum? 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Dat hoop ik ook niet te wor-
den. Dat vormgebrek, waarop de Minister van Sociale Zaken in 
het verband van de pierprijs gewezen heeft, geldt natuurlijk ook 
voor allerlei andere zaken. Elk vormgebrek zal een uitvoerings-
beschikking in moeilijkheden brengen. Dat wil nog niet zeggen 
dat daarom bij het openen van het overleg met de Stichting van 
de Arbeid specifiek het bezwaar van het vormgebrek zou moeten 
gelden. Ik hecht er veel waarde aan dat met de vakbeweging en 
de werkgevers in de Stichting van de Arbeid vooroverleg plaats-
vindt. Dat moet dan in alle gevallen zijn, er moeten zich niet ge-
vallen voor kunnen doen waarbij dat niet gebeurt. Er zal normaal 
wel overleg worden gepleegd, maar er kunnen gevallen zijn. 
waarin dat niet gebeurt en dat kunnen toch belangrijke gevallen 
zijn. Ik wil daarom mijn amendement op dit punt handhaven. 

Minister Boersma: En als zich dan het geval voordoet, dat u 
zelf noemt, namelijk dat waarin het inderdaad niet gebeurt? 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
graag van de Minister weten in welk geval het volgens hem niet 
kan. Volgens mij kan het altijd. De vakbeweging heeft verklaard, 
dag en nacht beschikbaar te zijn als het nodig is om korte termijn 
maatregelen te nemen. Ik zie dan niet in, waarom dat in bepaalde 
gevallen niet zou kunnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de Minister van Sociale Zaken 
erkentelijk voor diens waardevolle suggestie inzake de onderne-
mingsraden. Hij achtte het mogelijk, dat op korte termijn de be-
voegdheden van de ondernemingsraden worden uitgebreid, mits 
de Sociaal-Economische Raad bereid is. een interimadvies uit te 
brengen. Hij zei, dat het eventueel ook mogelijk was. dat de 
componenten, wanneer die het niet eens waren geworden, af-
zonderlijk hun advies aan de Minister ter kennis zouden bren-
gen. Ik vind dit een uiterst waardevolle suggestie. Ik hoop dat de 
Minister deze in het komende overleg met de Stichting van de 
Arbeid naar voren brengt. Het is ook voor de Regering van be-
lang dat zo'n 50 000 ondernemingsraadsleden in Nederland als 
controledienst kunnen worden ingeschakeld, zowel ten aanzien 
van maatregelen op het gebied van de werkgelegenheid als met 
betrekking tot loon- en salarismaatregelen. Ik vind het uiterst 
belangrijk, dat de Regering in de bedrijven zelf de erbij betrok-
ken mensen kan inschakelen. Wij zullen de Minister zeer erken-
telijk zijn, als hij in dat overleg deze suggestie nog eens ter tafel 
wil brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn volgende punt betreft de fiscale 
controlemiddelen met behulp waarvan ervoor moet worden ge-
zorgd. dat ook de niet-c.a.o.-lonen in het komende jaar worden 
gematigd. Ik meen, dat wij het er allen over eens zijn, dat de wet 
staat of valt met de matiging, die wordt bereikt in de categorie 
van niet-c.a.o.-inkomens. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik er nog 
niet voldoende gerust op ben. dat er voldoende controlemoge-
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lijkheden zijn op vrije beroepen, renten, huren, pachten en divi-
denden. 

De mededeling van de Minister van Financiën, dat de fiscale 
dienst hiervoor niet is bestemd, is juist. Ik wil hem echter ook 
zeggen, dat voor een goede loonvorming normaliter ook geen 
loonwet nodig is. Wij verkeren in een uitzonderingssituatie en 
dan moeten ook effectieve controlemiddelen gehanteerd worden 
om ervoor te zorgen, dat het beleid dat de Regering zich voor-
stelt ook werkelijk wordt uitgevoerd. Daarop hebben de mensen 
met een c a . o . inkomen recht. Ik dring er daarom nogmaals bij 
de Minister van Financiën op aan, na te gaan op welke wijze de 
fiscale controlemogelijkheden kunnen worden aangewend. Ik 
begrijp, dat hij ook enigermate is onthand door de vacature op de 
dienst financiën, sector belastingen. 

Minister Duisenberg: Ik weet niet, of het zou helpen als in die 
vacature werd voorzien. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Dat zouden wij kunnen af-
wachlen. Ik heb begrepen, dat u inmiddels een nieuwe kracht 
heeft gevonden. Mogelijk ziet deze met zijn Billiton-Shell-erva-
ring mogelijkheden, die controle toch op deze wijze in te bou-
wen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn motie over het hanteren van 
fiscale controlemiddelen bij dit beleid houd ik toch nog even in 
mijn zak. Ik wil nog wel even afwachten, of er in de komende 
drie maanden niet tóch nog mogelijkheden worden gevonden 
voor het inschakelen van deze controlemiddelen. Ik wil wel af-
wachten in hoeverre in de komende drie maanden de tarieven in 
de vrije beroepen worden nageleefd. De Regering heeft gezegd, 
dat zij toch wel enige zekerheid kan bieden, dat in de vrije sector 
gematigd zal worden. Laten wij die ervaring de komende drie 
maanden dan maar opdoen. 

Ik kom tot mijn voorlaatste punt, namelijk de sociale dienst-
verlening. Een vaststaand gegeven op dit moment is. dat het aan-
tal werklozen zal toenemen, misschien sterk zal toenemen. Het 
getal 175 000 houd ik maar als richtlijn aan. Ik vind. dat de Rege-
ring zich er te gemakkelijk afmaakt, als zij voor deze categorie 
mensen op dit gebied niet iets extra doet. Het is naar mijn me-
ning volstrekt onvoldoende, als de Minister van Sociale Zaken in 
antwoord op een vraag in eerste termijn mijnerzijds verwijst naar 
een drietal CRM-experimenten in Tilburg, Arnhem en Gronin-
gen. Wat daar gebeurt, is niet wat ik bedoel in het kader van het 
inschakelen van 175 000 werklozen, maar is een soort open 
jongerenwerk, afgezien van het experiment van de KWJ in Til-
burg. Wij willen niet alleen een andere aanpak van het werklo-
zenvraagstuk, maar vooral ook meer dan tot nu toe gebeurt in 
deze drie vrij bescheiden experimenten. Is de Regering bereid, 
hiervoor meer geld beschikbaar te stellen? Is zij ook bereid het 
GAB in te schakelen om degenen, die buiten het arbeidsproces 
staan, op nuttige wijze deel te laten nemen in allerlei activiteiten, 
die in onze samenleving ook buiten de fabrieken plaatsvinden? 
Wil de Regering ons op dit punt ook duidelijkheid geven? 

Tot slot moet de vraag worden beantwoord, wat wij van deze 
wet vinden. Aan de ene kant staan ,,De Telegraaf" en de 
V.V.D.. die zeggen: Die wet is zo goed waardeloos, zo'n voor-
beeld van socialistisch dirigisme, dat - als ik het goed heb begre-
pen - alle geldverdieners binnenkort het land zullen ontvluchten. 
Aan de andere kant staat de C.P.N., die zegt: Het is een aange-
klede loonwet, waarbij straks alleen de loontrekkenden in de kou 
staan. Mijn fractie meent, dat er sprake is van een moedig beleid. 
Ons land heeft als eerste land een samenhangend pakket van 
maatregelen op tafel gelegd in een paar dagen tijd. Ik heb de in-
druk, dat het de druk van deze parlementaire behandeling goed 
/al doorstaan. Wij hebben onze twijfels. Ik heb deze genoemd. 
Wij willen het kabinet echter onze steun bepaald niet onthouden. 

Mijnheer de Voorzitter! Fén ding is duidelijk: Wim Kan kan 
zijn oudejaarsavond-schlager ..Als de kerstbomen staan, vallen 
de kabinetten"' dit jaar wel weer opbergen. 

Tot slot heb ik de eer. mijnheer de Voorzitter. . . . O neen, de-
ze motie hou ik nog drie maanden in mijn zak, 

Zitting 1973-1974 
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De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou u in 
gedachten even willen meevoeren naar een groenteveiling in 
Amsterdam. Tijd van handeling: zes dagen geleden, vrijdagoch-
tend in alle vroegte. Situatie: paniek. Oorzaak: de televisie-uit-
zending van Minister Westerterp de avond daarvoor. Wat was 
namelijk het geval? ledere groenteboer gaat iedere ochtend inde 
vroegte naar de veiling om ervoor zorg te dragen, dat wij overdag 
verse groente kunnen eten; goed voor onze constitutie en goed 
voorde smaakpapillen. Zij komen daar voor ongeveer 80 pet. met 
grote tweedehands auto's waarmee zij een aanhangwagen kun-
nen trekken van in het algemeen minder dan 500 kg. Daarmee 
vallen zij onder de categorie „personenauto 's". Zo'n groente-
boer werkt 12 a 14 uur per dag; dat doet hij in het algemeen ook 
zaterdags. Op zondag is hij bek-af en rijdt nauwelijks, dus voor 
privé-vervoer kan men nauwelijks iets rekenen. Omdat hij veel 
in de stad rijdt en niet al te grote afstanden achtereen, komt 
hij op 13 000 a 14 000 km per jaar. Dat is dan vrijwel allemaal za-
kelijk vervoer. 

Wat krijgt hij nu voor die 14 000 km? Hij krijgt 15 liter per 
week voor de eerste 13 000 km, dan nog drie-kwart van het ver-
schil tussen 14 000 en 13 000 km. Dat moet worden gedeeld door 
10, omdat hij 1 : 10 geacht wordt te rijden, hetgeen 75 liter extra 
per jaar betekent. Daarmee heeft hij per week 15 + 1,5 liter = 
16,5 liter. 

Ik moet wijzen op het extra nadeel dat hij heeft omdat hij een 
grote auto nodig heeft en in de stad rijdt; daarmee komt hij op 
ongeveer 1 : 5 of 1 : 4. Dit betekent dat deze man met deze maat-
regelen zijn beroep niet meer behoorlijk kan uitoefenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is een voorbeeld van een groep 
mensen die tussen wal en schip kunnen raken. Er zijn nog andere 
voorbeelden te noemen. Ik vraag van de Regering een positief 
antwoord voor deze categorie. Meer in het algemeen vraag ik, 
om toch voortdurend attent te zijn op beroepsbeoefenaren die op 
zo'n manier geweldig in het nadeel kunnen raken. 

Wat de duur van de Machtigingswet betreft, heeft de Minis-
ter-President gisteren mijns inziens onvoldoende gemotiveerd 
waarom die duur een jaar zou moeten zijn. Hij heeft gezegd, dat 
het zo'n onzekerheid schept als het maareen halfjaar is. Ik hoop 
dat de Minister-President in staat is, nog in tweede termijn met 
duidelijker politieke motieven te komen en eventueel met wets-
technische motieven om ons ervan te overtuigen dat wij niet 
voor de motie van de heer Van Aardenne moeten stemmen die 
de wet maar een halfjaar geldig wil laten zijn. 

Dan artikel 65 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Ik ben 
het eens met de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening dat er een lacune in deze wet zit. Wij hebben dan ook 
geen bezwaar tegen wijziging ervan. Ik vond het alleen ongeluk-
kig dat de aankondiging van deze wijziging gecombineerd werd 
met de aankondiging van de eventuele noodzaak om kleine gas-
velden te gaan winnen. Ik ben echter blij met hetgeen de Minister 
vanmorgen heeft gezegd. Uit zijn bijdrage heb ik afgeleid dat er 
geen direct oorzakelijk verband is en dat hij buitengewoon voor-
zichtig zal zijn met de hantering van het dan gewijzigde artikel 
65. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister van Binnenlandse Zaken 
heeft bezwaar gemaakt tegen mijn opmerking, dat ambtenaren 
zo langzamerhand trendsetters lijken te worden. Ik wil in dit ver-
band graag iets voorlezen uit , ,ESB" , 5 juli 1972: 

..Onze consumptiemaatschappij ondervindt nu onge-
wenste impulsen uit de bestedingen van gepensioneerde 
hogere ambtenaren die op kosten van de gemeenschap voor 
henzelf en voor hun omgeving nieuwe behoeften creëren 
om hun relatief hoge inkomen met hun uitgaven in overeen-
stemming te brengen.". 

Auteur van dit artikel: de heer R. F. M. Lubbers. 
Ik wil hieraan nog het volgende toevoegen, mijnheer de Voor-

zitter. De Minister van Binnenlandse Zaken was het met mij eens 
- daar is trouwens iedereen het over eens - dat de ambtenaren 
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wat de pensioenvoorwaarden betreft, in het algemeen veel beter 
af zijn dan werknemers in het bedrijfsleven. Daarbij komt nog 
dat ambtenaren aan het begin van het jaar in het algemeen een 
trend voorschot krijgen dat achteraf wordt aangepast; daarmee 
geven zij toch enigszins de toon aan. In het algemeen wordt ook 
aangenomen dat er een nogal sterke rangeninflatie is. Die is sta-
tistisch inderdaad niet te bewijzen, maar daarom is hij nog wel 
aanwezig. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot het stakingsrecht. De Mi-
nister van Sociale Zaken heeft op mijn opmerkingen over het sta-
kingsrecht geantwoord, dat - als ik het goed heb begrepen - vol-
gens het geldende burgerlijke recht staking tegen een maatregel 
van een werkgever op grond van wettelijke normen onrechtmatig 
zou zijn. Ik meen dat dit onjuist is. Voor zover mij bekend, is er 
geen wet en geen thans nog gezag hebbende rechterlijke uit-
spraak, waarop deze bewering van de Minister kan steunen. De 
rechter is juist integendeel meer en meer geneigd, staking in ver-
band met arbeidsvoorwaarden rechtmatig te achten, hetgeen ui-
teraard niet betekent dat een rechter zo'n staking niet onrecht-
matig zou kunnen achten. Ik acht het van belang, dit hier vast te 
stellen om te voorkomen dat de uitspraak van de Minister, gister-
avond gedaan, onweersproken en als ware hij juist zou worden 
geboekstaafd. 

Ik wil nog even ingaan op de onzekerheid die er is over de ma-
te van de schaarste. Misschien is het goed van het veelbesproken 
artikel uit „The Economist" de laatste zin voor te lezen. In het 
Nederlands vertaald staat er: Maar het kan niet juist zijn dat het 
publiek in de duisternis zou worden gelaten over wat er nu eigen-
lijk aan de hand is. Voortdurend wordt geïnformeerd over fatale 
tekorten terwijl vele bewijzen in een andere richting wijzen. Iets 
dergelijks staat er. 

Il wil er ook op wijzen dat in ,,NRC-Handelsblad" van van-
daag, een door mij veel gelezen blad zoals men zal merken, staat 
dat leden van de oliecommissie van de OESO zeggen, dat olie 
toch niet meer zo schaars lijkt te zijn. Voor mij betekent het dat -
ik heb dat gisteren ook gezegd - het vooral de stijging van de 
grondstoffenprijzen is die, natuurlijk versterkt door de olie-
schaarste, een machtiging nodig maakt, omdat door die stijging 
een inflatie kan optreden die zichzelf gaat versterken en uit de 
hand loopt, een soort hyperinflatie. Vooral om de Regering in 
staat te stellen een anti-inflatiebeleid te voeren alsmede een be-
leid gericht op het behoud van de werkgelegenheid, zullen wij 
voor deze machtigingswet stemmen. 

Ik zou er toch wel bij de Regering op willen aandringen, nu er 
zoveel onzekerheid is over de mate van de schaarste, om voor-
zichtig te zijn met het opleggen van te grote beperkingen, van on-
nodige beperkingen. Dit wil ik kortheidshalve weer illustreren 
met mijn voorbeeld betreffende de groenteman. Ik vind het uit-
stekend dat er minder hard wordt gereden, lichten worden uitge-
daan en verwarmingen lager gezet, maar wij moeten ervoor op-
passen dat er geen onnodige beperkingen worden aangebracht, 
beperkingen waardoor sommige mensen in grote moeilijkheden 
zouden kunnen komen. Mocht dat achteraf onnodig blijken, dan 
zou de Regering zich toch wel iets hebben te verwijten. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Deze 
machtigingswet is ons indertijd gepresenteerd als te zijn noodza-
kelijk vanwege een oliecrisis: een tekort aan olie-aanvoer met 
daar bovenop nog een olieboycot. Velen in deze Kamer hoor ik 
ook nog steeds hardnekkig spreken over zo'n oliecrisis. Wij weten 
eerlijk gezegd niet meer wat wij ervan moeten denken. Ik deel 
het vermoeden van de heer Drees. dat de aanvoer alleen maar 
beperkt is omdat alle tanks vol zijn. En ik voeg daar aan toe: ver-
moedelijk ligt de rest te wachten op zee tot de prijzen hoger zul-
len zijn geworden. 

Ik begrijp in dit verband ook helemaal niet de opmerking van 
Minister Lubbers, die heeft gezegd dat de zwijgplicht die de Re-
gering aan iedereen oplegt over aan- en afvoer van olie de beste 
geweldloze strijdmethode is tegen de boycot. Ik begrijp nauwe-
lijks dat het een strijdmethode is. Moet ik daaruit verstaan dat de 
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Minister ervan uitgaat dat de Arabische landen, als zij dat zou-
den willen weten, niet op een andere wijze te weten kunnen ko-
men, of wij wellicht olie krijgen die ons, in hun visie op de boy-
cot, niet toekomt? Ik kan mij dat nauwelijks voorstellen; ik meen 
dat hun inlichtingenkanalen goed genoeg zijn. Het is dan ook 
wel beroerd dat wij hier discussiëren met minder kennis van za-
ken dan de olieproducerende landen. Wat de Minister er anders 
mee bedoeld kan hebben, is mij niet duidelijk. Als hij ermee 
heeft bedoeld wat ik zojuist schetste, dan lijkt mij dat eerlijk ge-
zegd nauwelijks een strijdmethode. 

Het lijkt mij überhaupt geen methode, waarvoor dan ook. Het 
is alleen maar een akelige verwarring, die het vermoeden iedere 
keer doet bovenkomen, dat andere bedoelingen voorliggen. Dit 
vermoeden zou ik, eerlijk gezegd, helemaal niet willen koeste-
ren, maar ik krijger wel zo langzamerhand moeite mee. 

Het gevolg is in ieder geval, dat wij moeten blijven speculeren 
en artikelen in ,,The Economist" moeten blijven lezen. Het be-
sproken artikel bevat heel wat meer argumenten dan Minister 
Lubbers wilde suggereren toen hij sprak over de „korte peri-
ode", ten aanzien waarvan de vergelijking over de afvoer van 
olie was gemaakt. Er wordt bij voorbeeld óók een enquête in be-
sproken gehouden onder een aantal van de grootste reders, 
waarvan enkelen hebben gezegd, dat zij er niets van hebben ge-
merkt. Dat zegt toch wel iets. Tenzij zij iets zeggen, dat niet waar 
is. 

Zo zijn er meer zaken, mijnheer de Voorzitter, die ons meer en 
meer doen twijfelen aan de werkelijkheid van - wellicht niet aan 
een verminderde aan leverantie van olie binnen Nederland -
maar wel aan de korting door producerende landen. De vraag is, 
of een en ander niet door geheel andere machten wordt georgani-
seerd. 

Het bericht in ,,The Economist" is overigens niet het enige be-
richt. De OESO heeft nu ook opmerkingen in dezelfde richting 
openbaar gemaakt. Voor ons is dus de vraag, mijnheer de Voor-
zitter: Is er nu een olieboycot of niet en wie boycot er nu eigen-
lijk wie? In ieder geval lijkt dit mij nauwelijks een basis voor wat 
vooreen machtiging dan ook. 

In het kader van de bezuiniging nog even de volgende vraag. 
Als er dan moet worden bezuinigd, hoeveel valt er dan te bezui-
nigen op het militaire gebruik? Als het nodig is. een tijdje op 
voorraad in te teren, kunnen wij dan ook niet op die voorraad in-
teren; kunnen wij dan niet aan betere aanwendingen de voorkeur 
geven door een poosje niet met militaire voertuigen te rijden en 
te oefenen? 

Een volgend punt zijn de prijsstijgingen. 
Minister Lubbers wil toch niet suggereren, dat de royalty-stij-

ging de gehele prijsstijging verklaart? Ik heb zijn verhaal niet erg 
begrepen. Hij stelde, dat er grote verschillen waren; een en an-
der hing af van de verwerkingskosten, van de hoeveelheid ac-
cijnzen en belastingen enz. Ik begrijp wel dat hierbij verschillen 
kunnen optreden, maar ik ben ervan overtuigd - en ik meen ook, 
mijnheer de Voorzitter, dat de cijfers dit aantonen - dat er nog 
een vrij grote rest overblijft, wanneer men de royalty-stijging af-
trekt van de 40 pet. prijsstijging, die niet naar de accijnzen en de 
verwerkingskosten gaat, beziet. Waar blijft dit verschil? 

Mijnheer de Voorzitter! Het blijft onduidelijk, waar de machti-
gingswet goed voor is. De wet was ons aangekondigd als een 
middel om - wanneer de nood aan de man kwam - de voorwaar-
den van het centraal akkoord voor de werknemers veilig te stel-
len. Men ging daarbij uit van de veronderstelling, dat de werkne-
mersorganisaties in een zó zwakke positie zouden kunnen gera-
ken dat zij al te veel concessies zouden moeten doen. 

Later werd het meer een wet om het gehele economische le-
ven in de hand te houden. Het lijkt mij duidelijk, mijnheer de 
Voorzitter - en dit debat heeft dit voor ons alleen maar bevestigd 
- dat noch van de ene noch van de andere doelstelling veel te-
recht komt. Nu reeds blijkt, dat de voorwaarden van het centraal 
akkoord niet worden gehandhaafd. En wat de beheersing van het 
economische leven betreft; ten eerste gaat het alleen om de in-
komenspolitiek, ten tweede moet men ook daar bij grote vraagte-
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kens zetten. Dat geldt voor het gedeelte, dat de vrije beroepen en 
de dividenden betreft. Wij hebben voorts onze twijfels ten aan-
zien van de vraag, of nu een centraal ontslagbeleid zoveel effec-
tiever is dan een gedecentraliseerd beleid. Dan blijven alleen de 
loon- en arbeidsvoorwaarden over. Daar zal het beheersen best 
mee gaan. En dan ook wellicht nog een beetje met de huren. ln-
strumenten voor een werkelijke beheersing van het economische 
leven echter missen wij. Wij missen mogelijkheden tot verdere in-
grepen in de prijzen. Er komt immers geen ander prijsbeleid. 
Ook voor de beheersing en controle van de olieaan- en afvoer 
missen wij maatregelen. Het zelfde geldt voor maatregelen ten 
aanzien van de investeringen en ten aanzien van de aanwending 
van winsten. Maatregelen die meer controle mogelijk maken op 
de aard van de produktie, het gebruik van de winsten enz. 

Nogmaals, alles wat overblijft van dit wetsontwerp, is inder-
daad een aangeklede loonwet. Aangekleed met een paar pogin-
gen tot inkomenspolitiek. Is daarvoor nu zo'n zwaarwegend 
wetsontwerp nodig? 

Mijnheer de Voorzitter! Een heel andere zaak is dat de kapita-
listische groei-economie, waarover wij al vaker hebben gespro-
ken, op het ogenblik in alle voegen kraakt en dat er inderdaad 
een groot risico is dat de moeilijkheden worden afgewenteld op 
de bevolking en de regeringen, die door die bevolkingen zijn ge-
kozen en die proberen het levenspeil en de verdeling van de wei-
vaart over die bevolking te handhaven: prijsstijging, hollende in-
flatieenz. 

De noodzaak tot herstructurering van het economische leven 
op wat langere termijn en tot beheersing daarvan, tot een ener-
giebeleid en tot een inkomensbeleid is ongetwijfeld levensgroot 
aanwezig. Maar dat was toch al het voornemen van dit kabinet? 
Ik heb tot mijn vreugde gehoord dat de programgrondslag niet 
zal worden losgelaten en daarin zaten voornemens om op deze 
wijze in de structuren van het economische leven in te grijpen. 
Welnu, laat de Regering daarmee dan gewoon doorgaan op basis 
van de voornemens, die zij al had, en op basis van de voorstellen 
die zij daarover toch zou doen aan de Kamer. Het is mij niet dui-
delijk waarom wij ineens paniekvoetbal moeten gaan spelen, 
waardoor naar mijn mening deze aanpak alleen maar kan worden 
vertraagd. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
zou deze tweede termijn willen benutten om een drietal punten 
nog eens aan de orde te stellen. In de eerste plaats de Europese 
top; in de tweede plaats de economische achtergrond - in het bij-
zonder de reductie van de aardolie - waarop deze Machtigings-
wet en het beleid zijn gebaseerd en tot slot een opmerking over 
de aardgasexport. 

Ik wil beginnen met de Europese top. Ik heb daaraan in eerste 
instantie zoveel aandacht besteed, omdat dat één van de politie-
ke internationale gebeurtenissen was, die van uitzonderlijk be-
lang was, om te weten te komen wat ons in de komende tijd te 
wachten staat. 

Als ik de Minister-President goed heb beluisterd, heeft hij 
twee dingen gezegd. In de eerste plaats dat deze top heeft vast-
gesteld dat er een gemeenschappelijke Europese verantwoorde-
lijkheid is om een oplossing te vinden voor dit gemeenschappe-
lijke probleem van het tekort aan energie; in de tweede plaats dat 
impliciet in de slotverklaring zou zijn opgesloten de evenredige 
verdeling van aardolie over de gemeenschap. 

Ik citeer de Minister-President vrijwel letterlijk. Het staat niet 
in de slotverklaring, maar ik vroeg hem of die doelstelling toch 
niet bestond en de Minister-President heeft dat bevestigd. Op 
een andere vraag van mij heeft hij opgemerkt, dat wat dat betreft 
er eigenlijk geen Nederlandse concessies tegenover stonden. Dat 
waag ik nog steeds te betwijfelen, maar 28 januari kunnen wij in 
een openbare commissievergadering het EEG-beleid nog eens 
bespreken waarbij dit aspect nader aan de orde kan worden 
gesteld. 

In ieder geval is duidelijk dat de Nederlandse Regering het 
grootste belang heeft gehecht aan een gemeenschappelijke Euro-
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pese energiepolitiek. Dat de Minister-President zich tijdens de 
top in Kopenhagen daarvoor uitermate sterk heeft gemaakt, is 
niet zonder succes gebleven en wij hopen ook dat in de komende 
weken zal blijken wat dat succes in concreto betekent. 

Wij willen de Minister-President en de gehele Regering in dit 
beleid graag steunnen en zouden daarover een uitspraak van de 
Kamer willen hebben. Daarom heb ik de eer de volgende motie 
in te dienen. 

De Voorzitter: Door de leden Van der Hek, Peijnenburg, 
Terlouw, Portheine, Drees en Van der Mei wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
na kennisname van de verklaring van de staatshoofden en 

regeringsleiders en de Ministers van Buitenlandse Zaken van 
de lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap; 

gelet in het bijzonder op de bij de verklaring behorende 
speciale bijlage, die handelt over de Europese energiecrisis; 

spreekt als haar mening uit dat een gemeenschappelijk 
Europees energiebeleid onder andere gericht zal dienen te 
zijn op een evenwichtige verdeling van energiedragers - in het 
bijzonder aardolie - waarbij de bestaande en de te verwachten 
behoeften van de Gemeenschap als geheel en die van de af-
zonderlijke lid-staten uitgangspunt moeten zijn, 

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

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
kom nu op het betoog van de Minister van Economische Zaken 
dat hij gisteravond heeft gehouden over de reductie van 30 a 35 
pet. 

Ik meen, dat de Minister en ik een beetje langs elkaar heen 
hebben gesproken met betrekkking tot de consequenties van een 
eventuele vermindering van die reductie. 

Ik wil nog iets opmerken over de cijfers die aan de beweringen 
ten grondslag liggen. Ik wil daaraan, bij wijze van herhaling, en-
kele conclusies verbinden, om, wat mijn fractie betreft, elk mis-
verstand met betrekking tot deze analyse weg te nemen voor zo-
ver dat misverstand is gerezen. 

Ik neem aan, dat thans de reductie in de Nederlandse invoer 
van aardolie 30 a 35 pet. bedraagt. Op dit moment is er voor nie-
mand enig gegeven om daaraan direct te twijfelen. Ik heb er ook 
op gewezen dat er mogelijkheden moeten zijn om dit percentage 
te brengen op het gemiddelde niveau (omstreeks 20 pet.) dat 
geldt voor de EEG. Om elk misverstand weg te nemen, wil ik een 
paar cijfers noemen. 

De Arabische olie speelt in de Nederlandse import een over-
wegende rol. Volgens de cijfers die de Minister heeft gegeven, 
bedroeg dat in 1972 zelfs 80 pet. Dat staat in de eerste tabel in de 
olienota. Daar staat tegenover, dat in de produktie over de gehe-
le wereld genomen, de Arabische landen een percentage van 30 
voor hun rekening nemen of zelfs minder. Dat percentage gold 
voor 1970. Sindsdien is de relatieve betekenis van andere aard-
olieproducenten toegenomen. Dat betekent, dat er een aardolie-
plas van 70 pet. is die in hoofdzaak naar andere landen gaat dan 
bij voorbeeld Nederland. Er is ook het gegeven dat in 1970 
West-Europa van de gehele aardoliestroom 50 pet. kreeg uit de 
Arabische landen. Dat is een cijfer van 1970, dat ik heb ontleend 
aan het rapport van het OESO-Oliecomité „The present situa-
tion and future prospects". Dat rapport is van dit jaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar mijn mening betekenen deze cij-
fers, dat er, gegeven het overwegende aandeel van Arabische 
olie in de Nederlandse aanvoer en gegeven het aandeel van de 
Arabische olie in de totale aardolieproduktie van de wereld, in 
theorie op zijn minst compensatiemogelijkheden moeten zijn. 

Ik kom nu op het fameuze artikel in ..The Economist". De Mi-
nister heeft ..The Economist" vergeleken met zo'n oude Franse 
klok met zo'n zware slinger die de ene week die kant opschom-
melt en de andere week de andere kant. Ik vond dat een hele 

TWEEDE KAMER 



Machtigingswet inkomensvormingen bescherming werkgelegenheid enz. 36ste vergadering - 20 december '73 1829 

Van der Hek 

sterke. Ik ben ook benieuwd naar het volgende nummer. In af-
wachting daarvan moet iets even worden opgehelderd. 

Saoedi-Arabië neemt in de Nederlandse aanvoer een overwe-
gende plaats in. Hetzelfde nummer van „The Economist" 
meldt, dat de aardolieproduktie in de eerste tien maanden van 
1973 in Saoedi-Arabië met 30 pet. is toegenomen. Met betrek-
king tot de afvoer van de produktie in Saoedi-Arabië meldt het-
zelfde nummer, dat in de eerste dagen van december er een aan-
merkelijk hoger percentage werd afgevoerd dan in het daaraan 
voorafgaande jaar, 1972. Dat bij elkaar genomen, zou zelfs een 
reductie van 25 pet. ook door Saoedi-Arabië toegepast, nog altijd 
betekenen, dat Saoedi-Arabië in 1973 meer produceerde dan in 
1972. Dat is geen oninteressant gegeven, geplaatst tegen de ach-
tergrond van de gegevens die ik eerder meldde. Als dan nog be-
kend wordt dat de OPEC nieuwe prijzen moet gaan vaststellen, 
dan kan men begrijpen dat de handel wel even wacht totdat die 
nieuwe prijzen bekend zijn. Dat heeft zijn invloed op de actuele 
handelsstromen zoals deze plaatsvinden en zeker op de actuele 
aanvoer, zij het wellicht niet meer op de actuele verschepingen, 
aangezien die hier aanmerkelijk later zullen aankomen en dan 
zijn de prijzen bekend. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hiermede niet beweren, dat die 
30 a 35 pet. niet zou kloppen. 

In eerste termijn heb ik al gezegd dat gemeenschappelijk 
EEG-overleg en vervolgens gemeenschappelijk overleg van de 
EEG-lidstaten met de aardoliemaatschappijen een toestand in het 
leven moet kunnen roepen waarbij de reductie van 30 a 35 pet. 
wordt teruggebracht. 

De Minister heeft nog iets anders opgemerkt dat ik erg inte-
ressant vond. Als er een gemeenschappelijke politiek komt met 
betrekking tot de energiedragers, aardolie, kolen, kernenergie en 
aardgas, dan zal dit werken als een systeem van communiceren-
de vaten. Tezamen met de energiebeperkende maatregelen die 
Nederland en andere lidstaten nemen - zij het dat de andere lid-
staten andere maatregelen nemen - levert dit ongeveer een effec-
tieve reductie van 5 pet. op. 

Betekent dit dat dit ook zal gelden voor Nederland als het bo-
vengenoemde EEG-beleid dit resultaat heeft? Dit kan misschien 
nog verder worden omlaaggebracht. Ik heb in dit verband het ar-
tikel van de heer De Ridder genoemd. Ik kom tot de conclusie 
dat een dergelijke reductie vrij positieve consequenties kan heb-
ben. Ik geloof dat er op dit punt een misverstand was tussen de 
Minister en mij. Hij had naar mijn mening een ander rapport op 
het oog dan ik. 

De nadruk blijft bij mij liggen op het succes van het te voeren 
internationale overleg. Dat is wel iets anders dan de geluiden als 
zou het allemaal wel meevallen en zouden de veronderstellingen 
van de Regering mogelijkerwijs niet kloppen. Volgens mij is dit 
een voorbarige conclusie. Alle beleidsoverwegingen van de Re-
gering hebben namelijk boven alle andere onzekerheden de on-
zekerheid in zich dat men niet tevoren kan overzien hoe interna-
tionaal overleg concreet zal verlopen. 

Daarom deel ik niet precies de mening van de geachte afge-
vaardigde de heer Bakker. Hij redeneerde dat er eigenlijk alleen 
een prijskwestie was die moest worden opgelost door een loon-
matiging, een redenering die men ter rechterzijde wel meer pro-
pageert. Deze conclusie accepteer ik niet, ook niet van de Rege-
ring. Dit zou de Kamer bereiken wanneer de motie van de heer 
Aardenne op stuk nummer 40 zou worden aanvaard. Daarin 
komt de loonmatiging en de beperking van de overheidsuitgaven 
voor, zonder te wijzen op het prijs- en werkgelegenheidsbeleid 
en de bijdrage die de overheid daarin kan leveren. Dat is de be-
zuinigings- en loonmatigingsmotie die de heer Bakker klaarblij-
kelijk wenst te zien om te komen tot een logische consequentie 
van zijn verhaal. Ik kan echter niet aannemen dat de meerder-
heid van deze Kamer een dergelijke motie zou aanvaarden. 

Ten slotte wil ik nog enkele opmerkingen maken over de aard-
gasexportcontracten. De Minister heeft een toelichting gegeven 
op het probleem van hoeveelheden, prijzen en de tijd waarin de-
ze moeten worden geleverd. Het is mij toch nog niet helemaal 
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duidelijk. Ik hoop dat de Minister bereid zal zijn in de vaste 
Commissie voor Economische Zaken een nadere toelichting te 
geven, aan de hand van de concrete leveringscontracten. Ik vind 
dit niet zonder betekenis, omdat dit een directe invloed heeft op 
de inkomsten van de schatkist en op de betalingsbalans. Ik meen 
dat wij hierin wel enig inzicht mogen hebben. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzit-
ter! Het is bij dit debat net als met de distributie van benzine 
voor het zakenverkeer: allen worden wij procentueel gelijk ge-
kort, dus als men in eerste termijn kort sprak, houdt men in 
tweede termijn vrijwel niets over. Vandaar wil ik slechts enkele 
punten bespreken. 

In de eerste plaats wil ik iets zeggen over de ondertekening 
van de beleidsnota. Wij vinden het belangrijk dat milieubeheer 
en natuurbehoud worden betrokken bij de energieproblematiek. 
Wij zijn tegen boringen in natuurgebieden. Daarom betreuren wij 
het dat de nota niet is ondertekend door de Minister van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne en de Staatssecretaris van CRM. 
Graag willen wij weten waarom dit niet is gebeurd. Verder wach-
ten wij op de energienota. Toch willen wij de Minister nu reeds 
vragen of hij daarin een beschouwing wil wijden aan de energie-
consulenten en de deelname van de staat in gas- en oliewinning. 

Zodra de ongevallenstatistieken klaar zijn, kan worden beoor-
deeld of de premies van de W.A."Verzekeringen omlaag kunnen. 
Gaat de Minister, als dit mogelijk is - ik verwacht eigenlijk wel 
dat dit zo is - in overleg treden opdat de premies inderdaad lager 
worden? Kan de Minister dit, zo dit met overleg niet zou lukken, 
door middel van de prijzenwet opleggen? 

Verder zou ik in verband met de sterk stijgende prijzen aan-
dacht willen vragen voor prijsstijgingen bij de ondernemingen, 
die eigenlijk zelf wel een deel van de prijsstijgingen zouden kun-
nen opvangen. Er is een meldingsplicht gedurende een maand en 
in die maand zou overleg kunnen worden gepleegd om de prijs-
stijgingen wat minder hard te doen aankomen dan nu het geval is. 
Ik noem alleen de margarineprijs als voorbeeld. 

Wij zijn redelijk tevreden over het antwoord met betrekking 
tot het openbaar vervoer. De Minister heeft alleen niets gezegd 
over het inschakelen van taxi's. Ik verneem toch graag enige re-
actie hieromtrent. Hetzelfde geldt voor de distributie. Ik zal niet 
alle vragen uit de eerste ronde herhalen, maar ik wil wel graag 
antwoord op die vragen. Ik wil één extra vraag stellen: Kan in de 
situatie, waarin wij feest- en etalageverlichting verbieden, niet 
ook het reclamevliegen worden verboden? 

De heer Van der Gun (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
dank in het bijzonder Minister Boersma voor zijn aandacht, be-
steed aan de opmerkingen die van onze kant zijn gemaakt. Ik 
dank hem speciaal voor de zeer positieve reactie op ons voorstel 
om met betrekking tot de premiereductieregeling voorde vrijwil-
lige ziekenfondsverzekering een mogelijkheid aan te brengen tot 
positieverbetering voor de kleine zelfstandigen. Dat hebben wij 
ten zeerste gewaardeerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is één vraag overgebleven met he-
trekking tot de werkgelegenheid. Deze heeft betrekking op de 
omschakeling van nog niet goedgekeurde projecten binnen het 
kader van de werkgelegenheidsprogramma's. Ik had gisteren de 
indruk dat de Minister het met mij eens was dat het op zichzelf 
een goede maatregel is, die er echter wel eens toe kan leiden, dat 
bepaalde toegezegde subsidies worden ingetrokken. Men ziet 
zich reeds toegezegde subsidies voor bepaalde projecten binnen 
de omschakeling ontnomen. Ik meen dat wij hierbij ook rekening 
moeten houden met de werkgelegenheidssituatie in het gebied, 
waar die subsidie wordt ingetrokken. Ik heb vandaag een bericht 
uit Noord-Brabant gekregen, waarin werd medegedeeld dat gis-
teren het Ministerie heeft medegedeeld, dat de subsidies ten be-
drage van ongeveer 1,5 min. werden geannuleerd in verband met 
de omschakeling van de projecten. Wij kunnen over het alge-
meen wel akkoord gaan met het omschakelingsbeleid, maar 
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vraag er toch de aandacht voor, dat ook de werkgelegenheidssi-
tuatie ter plaatse en zeker in de regio overweging verdient. 

Wij gaan volledig akkoord met de mededelingen die de Minis-
ter heeft gedaan naar aanleiding van onze vragen over de buiten-
landse werknemers, die zowel legaal als illegaal in Nederland 
werkzaam zijn. Wij zijn ook erkentelijk voor de toegezegde soe-
pelheid met betrekking tot zwakkere bedrijfstakken, die worden 
geconfronteerd met een cumulatie van loonkostenstijgingen. De 
Minister heeft overigens terecht hierbij de opmerking gemaakt 
dat het niet zijn taak is, dispensatieverzoekers op te sporen, om-
dat men zich als de nood aan de man komt, wel tot de Minister 
van Sociale Zaken zal wenden. Dit lijkt mij ook volkomen lo-
gisch. 

Ik moet zeggen dat ik beduidend minder gelukkig ben - om 
niet te zeggen: wat onzeker - met het antwoord dat de Minister 
gisterenavond heeft gegeven met betrekking tot de loonpolitieke 
maatregelen. 

Hij heeft gezegd: 
,,de Regering heeft gekozen voor een rustpauze van drie 

maanden; er is enig misverstand ontstaan; er zou sprake zijn 
van een periode van zes maanden; wij hebben doelbewust 
gekozen voor drie maanden en binnen die drie maanden 
willen wij dan ook de door ons voorgestelde materiële ver-
hoging realiseren.". 

Ik moet eerlijk zeggen, mijnheer de Voorzitter, dat ik dat niet 
heb kunnen begrijpen tegen de achtergrond van de maatregelen 
zoals de Regering deze in de praktijk heeft aangekondigd. Ik 
dacht namelijk te moeten constateren, dat de spreiding van de 
maatregelen over 1 januari en 1 april 1974 tendeerde naar een 
maatregel van een halfjaar. 

Het bij deze ca.o. 's betrekken van contracten die na I april 
expireren, in welke ca.o. 's indexclausules zijn opgenomen, kan 
ook problemen oproepen. Ik wil er in dit verband op wijzen, dat 
in een vrij recente radiouitzending van „Hier en Nu" men al 
heeft gereageerd op de mededelingen van de heer Roolvink met 
betrekking tot deze zaak. Lieden van de vakbeweging - de heer 
Roolvink gehoord hebbende - zijn met hem van mening, dat hier 
inderdaad een bijzondere problematiek kan gaan ontstaan. Ik wil 
dit er zo even tussendoor zeggen. 

Ik vraag mij vervolgens af, wat de ratio van dit alles is, als nu 
wordt gesproken over een rustpauze van drie maanden. Ik -en 
ik niet alleen - ben ervan uitgegaan - in de stukken komt een en 
ander ook regelmatig voor - dat die periode zes maanden zou 
zijn. Ik dacht dat ook de regering zelf bij de berekening van de 
loonkostenstijging voor het jaar 1974 van dat cijfer uitging. Ik 
ben hierin gesterkt ook door de brief van het overlegorgaan van 
de drie vakcentrales, een de Minister en mij nogal bekend insti-
tuut, in welke brief, gericht aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal ook wordt geconstateerd, dat in tegenstelling tot de op-
vatting die men aanvankelijk had, de Regering achteraf klaarblij-
kelijk heeft besloten om uit te gaan van een periode van een half-
jaar. 

In dit verband wil ik gaarne concreet antwoord ontvangen van 
de Regering op de vraag, of dat eventueel blokkeren van collec-
tieve contracten nu inderdaad betrekking heeft op een periode 
van drie maanden dan wel een periode van zes maanden. Ik 
dacht - de stukken lezende - dat de Regering uitsluitend van die 
zes-maanden-periode zou kunnen afwijken indien de economi-
sche ontwikkeling beduidend minder ongunstig zou zijn dan de 
Regering op dit moment nog. gelet op een groot aantal onzeker-
heden, meent te mogen verwachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot de collectieve ar-
beidsovereenkomsten die per 1 januari expireren denkt de Minis-
ter aan verlenging op basis van vrijwillige medewerking van de 
ca.o.-partners, een stelling die ik volledig zou willen onder-
schrijven, maar die mij wel leidt tot de vraag, welke mogelijkhe-
den de Minister verder ter beschikking staan, wanneer zou blij-
ken, dat vanuit het bedrijfsleven niet of in onvoldoende mate 
medewerking aan een dergelijke vrijwillige beperking zou wor-
den verleend. 
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Van der Gun e.a. 

Gisteren heb ik een vraag gesteld aan de Minister-President, 
waarop deze niet heeft geantwoord. Hij is op dit moment helaas 
niet in de zaal! Mijnheer de Voorzitter! Ik zie hem nu net binnen-
komen! Gisteren heb ik namelijk gevraagd aan het slot van mijn 
betoog - het is nu weer het slot van mijn betoog -, of de Regering 
ons kan informeren over de eventuele gevolgen van het feit, dat 
de Eerste Kamer heeft besloten de ontwerp-Machtigingswet op 8 
januari te behandelen. Dit moet naar mijn mening een aantal con-
sequenties meebrengen onder andere dat die Machtigingswet in 
ieder geval - aannemende dat het wetsontwerp wordt aangeno-
men - niet op 1 januari a.s. in werking kan treden. Wij zouden 
graag het oordeel van de Minister-President of de Regering wil-
len horen over de gevolgen en mogelijkheden die men ziet om die 
eventuele gevolgen op te vangen. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De heer An-
driessen heeft vanmiddag bij interruptie gezegd, dat het goed zou 
zijn, als de V.V.D. ophield met te suggereren, dat het kabinet 
van de Machtigingswet gebruik zou kunnen maken, inkomensni-
vellering door te zetten. 

Hij heeft in eerste termijn in deze Kamer gezegd, dat de Mach-
tigingswet alleen mag worden gebruikt om de gevolgen van de 
oliecrisis te beperken en niet voor andere doeleinden, niet voor 
rechtstreekse inkomens-politieke doeleinden, zei de heer An-
driessen, als ik hem goed citeer - en niet voor het doorvoeren 
van nivellering. Dit was een duidelijke uitspraak, die door de 
heer Andriessen op hetzelfde moment echter werd ontkracht, 
toen hij eraan toevoegde, dat de Regering dat ook beoogde. Het 
is een soort vooruitlopen op het vullen van de kinderhand in de 
politiek, mijnheer de Voorzitter. Laat ik de feiten eens op een 
rijtje zetten. 

De heer Andriessen (K. V.P.): Ik wijs erop, dat ik, toen ik dat zei, 
citeerde uit de schriftelijke stukken, die aan deze parlementaire 
behandeling vooraf zijn gegaan. In de schriftelijke stukken - ik 
meen, dat het staat in de memorie van antwoord - treft men een 
nadrukkelijke uitspraak in die richting aan. Daarop sloeg mijn 
opmerking, mijnheer Wiegel. Het had niets te maken met een 
kinderhand. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dat zegt de heer Andriessen, maar 
ik heb een andere mening. 

Laat ik eerst de woorden op een rijtje zetten - het eerste on-
derdeel van de feiten - en daarna de daden. 

De Minister van Sociale Zaken heeft niet alleen tijdens een te-
levisiegesprek op zaterdag 8 december, maar ook bij de behande-
ling van de begroting van Sociale Zaken in deze Kamer over zijn 
mening op het stuk van de nivellering geen enkele twijfel laten 
bestaan. Ik verwijs hierbij naar bladzijde 877 van de Handelin-
gen. Dat zijn woorden. 

Thans kom ik op de tweede groep van woorden. De heer Van 
Thijn heeft blijkens een commentaar gezegd - het is van zijn kant 
redenerende begrijpelijk -, dat naar zijn mening het wetsontwerp 
de mogelijkheid biedt, een zichtbaar streven naar rechtvaardige 
lastenverdeling en vermindering van inkomensverschillen moge-
lijk te maken. De P.v.d.A. heeft dit niet alleen in een persverkla-
ring gezegd; zij heeft het ook heel duidelijk laten doorklinken in 
het voorlopig verslag bij het wetsontwerp, dat wij op het ogen-
blik behandelen. Op blz. 6 van het voorlopig verslag staat, dat zij 
heeft gezegd, dat de doelstelling van grotere gelijkheid in inko-
mensverdeling nu nog in dit stadium met grotere hardnekkigheid 
moet worden nagestreefd. Dit is de tweede groep van woorden. 

Een derde groep van woorden is vanmiddag door de heer 
Wieldraaijer uitgesproken, nadat wij de betreffende interruptie-
discussie voerden. De heer Wieldraaijer heeft gezegd, dat zijn 
fractie de Machtigingswet ook beziet in het licht van het streven 
van het kabinet naar herverdeling en dat niet alleen hij, maar ook 
zijn fractie er vertrouwen in heeft, dat de doelstelling van het ka-
binet wordt waargemaakt. De heer Van Aardenne interrumpeer-
de daarop: Betektent het, dat dit wetsontwerp het inderdaad mo-
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gelijk maakt, de inkomensherverdeling snel door te zetten? 
Daarop is geen antwoord gekomen, mijnheer de Voorzitter. Ik 
meen ook, dat de heer Wieldraaijer in zijn interventie buitenge-
woon duidelijk is geweest. Dit merk ik op ten aanzien van de le-
den van de Kamer, leden van de Partij van de Arbeid, die wat 
meer binding hebben met dit kabinet dan leden, die aan de ande-
re kant van dit spreekgestoelte zitten. 

Niet alleen echter uit woorden, maar ook uit beleidsdaden van 
het kabinet blijkt naar onze opvatting heel duidelijk, dat datge-
ne, wat de heer Andriessen heeft gezegd, namelijk dat het wets-
ontwerp, als het wet is geworden, niet mag worden gebruikt om 
de inkomensherverdeling door te zetten, niet relevant is. Ik 
grond het hierop, omdat door het kabinet op geen enkele wijze 
het causale verband tussen de strikt logische samenhang tussen 
het energietekort en de inkomensherverdeling is aangetoond. Ik 
geloof dan ook dat het verband, dat wordt gelegd door het kabi-
net tussen het energietekort en zijn filosofie, dat er inkomens-
verdeling moet komen, er alleen maar kan komen niet gegrond 
op de energiecrisis, maar gegrond op de filosofie van het kabi-
net. Ik meen daarom dat volstrekt terecht kan worden gespro-
ken van de poging om het socialistische beleid van inkomensni-
vellering door te zetten. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mag ik uw feestrede even on-
derbreken, mijnheer Wiegel? 

De heer Wiegel (V.V.D.): Als u daaraan een bijdrage hebt te 
leveren, uiteraard! 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): U spreekt nu over het doordruk-
ken van socialistische nivelleringspolitiek en dat soort taal ge-
bruikt u meer. Aan de andere kant heb ik van de heer Van Aar-
denne horen spreken. Ik heb hier de noodhandelingen; zij zijn 
nog ongecorrigeerd, maar ik neem aan dat de desbetreffende 
woorden wel kloppen. De heer Van Aardenne spreekt zeer deni-
grerend en zegt: Waar is dat allemaal voor nodig? Eigenlijk 
hebben wij maar te maken met een loonwet in kerstverpakking. 

Mijnheer de Voorzitter! Óf het één, óf het ander: óf er wordt 
hier nivellering doorgedramd, of het stelt niets voor en het is maar 
een loonwet in kerstverpakking. In ieder geval spreekt uw fractie 
met twee monden en die twee monden hebben één ding met el-
kaar gemeen, namelijk dat zij allebei scheefhangen, als het om de 
waarheid gaat. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat 
de heer Van Thijn nog eens leest, wat verder ook door de heer 
Van Aardenne is gezegd. Als door ons wordt gezegd. . . . 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): De heer Van Aardenne was op 
dat moment uitgesproken! 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zei niet 
voor niets: wat er voor en na is gezegd. Ik heb er alle veiligstel-
lingen ingebouwd. Als door de heer Van Aardenne wordt ge-
zegd, dat de Machtigingswet een loonwet in kerstverpakking is, 
dan klopt dat op zich zelf natuurlijk heel goed. De heer Minister 
van Sociale Zaken weet ook wel, waarom dat is gezegd, name-
lijk omdat heel erg duidelijk is, dat deze Minister van Sociale 
Zaken het, gezien zijn verleden in deze Kamer, nogal moeilijk 
vindt om een loonwet toe te passen. Dat is mijn eerste antwoord. 
Het tweede antwoord is 

Minister Boersma: Niet alleen moeilijk, maar niet verantwoord 
en onrechtvaardig om alleen de lonen aan te pakken. 

De heer Wiegel (V.V.D.): De heer Boersma weet precies, dat 
wij dat niet zo willen. Hij weet ook - gezien zijn opstellingen, 
toen hij nog kamerlid was en toen bij voorbeeld de heer Roolvink 
minister was - dat hij niet een verleden heeft dat hij graag zou 
vergeten, want als hij dat verleden zou vergeten en nu een loon-

wet zou toepassen, zou hij wel eens kunnen bedenken dat op dat 
moment in deze Kamer tegen hem zou kunnen worden gezegd: 
,,Hé, nu pas je die loonwet toe en toen had je die geweldige be-
zwaren daartegen". Ik begrijp dus best, waarom de Minister uit-
eindelijk heeft gehandeld zoals hij heeft gehandeld. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Zo zie je, waar je uitkomt, mijn-
heer de Voorzitter, als je iemand niet toestaat een interruptie te 
maken! 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan er 
ook niets aan doen, ik heb dat niet beslist. 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Er zit toch 
iets onzuivers in het betoog van de heer Wiegel. Ik verpak het in 
prettige woorden, omdat ik meen dat het betoog logisch schijnt, 
maar dat er toch iets fouts in zit. Het is natuurlijk vanzelfspre-
kend, dat een politiek kabinet zijn politieke doeleinden wil ver-
wezenlijken. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Daarmee ben ik het eens. 

De heer Terlouw (D'66): De politieke doeleinden van dit kabi-
net komen neer op herverdeling van de vier bekende grootheden. 
Waartegen de heer Wiegel bezwaar zou kunnen maken, is, dat 
het kabinet zou proberen dit te doen door machtiging, met ande-
re woorden op een wijze die het voor het Parlement niet meer 
mogelijk maakt om iets anders te doen . . . om het kabinet dit te 
beletten, als men dat wil. 

Welnu, als de heer Wiegel nu met een voorbeeld duidelijk kan 
maken dat deze Machtigingswet een herverdeling van inkomens 
teweeg brengt op een wijze, die het Parlement niet meer kan te-
genhouden, dan zou hij gelijk hebben, maar het lijkt mij. dat hij 
zo'n voorbeeld niet kan geven. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Neen, mijnheer de Voorzitter, ik 
meen dat de heer Terlouw het - ik zeg het nu ook genuanceerd -
toch ietwat onjuist ziet. Hij heeft in zijn eerste interventie heel 
duidelijk gewezen op de noodzaak, dat het Parlement wordt in-
geschakeld. Hij heeft heel duidelijk laten weten dat in de oor-
spronkelijke tekst van het wetsontwerp die inspraak niet gere-
geld was. Dat betekent politiek gezien dat ook naar de mening 
van de fractie van de heer Terlouw, als het oorspronkelijke wets-
ontwerp deze Kamer en ook de andere Kamer was gepasseerd, 
het inderdaad mogelijk zou zijn geweest dat de Regering met uit-
schakeling van het parlement haar doelstellingen had kunnen 
doorzetten. 

Ik ben het dus met de heer Terlouw eens, dat de bevoegdhe-
den van het parlement moeten worden versterkt. Hij weet net zo 
goed als ik dat de oorspronkelijke tekst van het wetsontwerp de 
Minister van Sociale Zaken de mogelijkheid gaf, niet alleen een 
algemene matiging van lonen af te kondigen, maar ook in het to-
taal van de verdeling van lonen heel belangrijke wijzigingen aan 
te brengen, een soortement van blanco volmacht. De heer Ter-
louw heeft daarvan in zijn eerste interventie gezegd: Dat mag er 
niet komen. Hij heeft ongelijk als hij zegt. dat ik alleen maar be-
zwaar mag maken tegen het feit, dat het parlement onvoldoende 
is ingeschakeld. Ik meen dat wij ook mogen zeggen dat, toen het 
kabinet besloten had het wetsontwerp in de oorspronkelijke 
vorm in te dienen, het daarmee heel duidelijk heeft laten door-
schemeren dat het die macht kon gebruiken. Gelet op de uitlatin-
gen van de Minister van Sociale Zaken bij de behandeling van 
zijn begrotingshoofdstuk en de uitlatingen van de P.v.d.A. in het 
voorlopig verslag, zeg ik dat dit niet zo maar een ongegronde 
vrees is. 

De heer Terlouw (D'66): Het spreekt vanzelf dat ook ik vind, 
dat de tweede nota van wijzigingen het wetsontwerp heeft verbe-
terd. Uit het feit. dat het kabinet zich iets heeft aangetrokken 
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van de mening van de Kamer hierover, blijkt dat ook het kabinet 
veel is gelegen aan de invloed van het parlement. 

Ik vraag de heer Wiegel opnieuw een voorbeeld te geven, 
hoe bij het wetsontwerp zoals het nu ter tafel ligt - want daar-
mee hebben wij te maken - de Regering haar socialistische 
of andere stokpaardjes kan doordrijven zonder dat het parlement 
daar zijn greep op houdt. 

De heer De Brauw (DS'70): Met uw goedvinden zou ik de heer 
Terlouw een vraag willen stellen, mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Ik meen dat het beter is dat de interrupties ge-
plaatst worden in het betoog van de heer Wiegel, die aan het 
woord is. 

De heer De Brauw (DS'70): Ik meen dat het antwoord van de 
heer Wiegel bijzonder eenvoudig had kunnen zijn. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik houd niet zo van ongenuanceerde 
uitspraken. 

De heer De Brauw (DS'70): Hij had kunnen verwijzen naar de 
interruptie van de heer Terlouw. Deze slikte namelijk een paar 
woorden in. Hij zei eerst: Als het parlement iets anders wil 
Maar toen corrigeerde hij zichzelf door te vervolgen: Neen, als 
het parlement iets wil tegenhouden. Daarin ligt het antwoord dat 
de heer Terlouw verlangde. In zijn eigen woorden! 

De heer Koekoek (B.P.): De heer Terlouw is begonnen met 
mede te delen dat er ergens iets fout zat. Maar er zit nu bij de 
heer Terlouw iets fout, want nu gaat hij het kabinet ervoor prij-
zen dat het zoveel rekening met de Kamer houdt. Dat is niet 
juist, want het kabinet wilde inderdaad doorvoeren wat de heer 
Wiegel nu betoogt. Ik zeg dit niet om de heer Wiegel te helpen; 
dat is mijn gewoonte niet. De heer Terlouw zit er helemaal naast, 
want het kabinet heeft vernomen dat vooral de A.R.P. en de 
K. V.P. wat moesten doen voor de schijn van hun aanhang. Daar 
gaat het om. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Zoals de heer Koekoek zei, is het 
niet zijn gewoonte mij te steunen. Ik meen dat deze interruptie 
van hem volstrekt op haar plaats is. Die opmerking wil ik in dat 
verband graag maken, want het is ook niet altijd zo dat wij zijn 
opmerkingen steunen. 

De heer Terlouw (D'66): Dat voorbeeld komt nog, hè? 

De heer Wiegel (V.V.D.): Maakt u zich geen enkele zorg. Ik 
heb precies gezegd wat ik heb gezegd, . . . . 

De heer Andriessen (K.V.P.): Dat spreekt niemand tegen! 

De heer Wiegel (V.V.D.): . . . . namelijk dat het wetsontwerp 
in de oorspronkelijke vorm . . . . 

De heer Van Mierlo(D'66): Neen, in de huidige vorm! 

De heer De Brauw (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Een 
beschikking kan niet gewijzigd worden. Het parlement kan zich 
slechts negatief uiten door een motie van afkeuring, die het kabi-
net naast zich neer kan leggen. Dat is de beperking die het parle-
ment krijgt opgelegd. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Dat gold ook voor de toepas-
sing van de Loonwet, die de heer De Brauw voorstond toen hij in 
het Kabinet zat. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik ben er buitengewoon verheugd 
over dat, als ik praat over het wetsontwerp in de oorspronkelijke 
vorm, in veel enthousiasme door fractieleden van de regerings-
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partijen wordt gezegd: het gaat om het wetsontwerp nu. Blijk-
baar hebben zij er ook behoefte aan te onderstrepen dat het 
wetsontwerp nu, mede dank zij hetgeen in de Kamer is gezegd en 
verwoord, veranderd is. Laten de heren dat dan ook toegeven. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Wij hebben nota bene om die 
nota van wijzigingen gevraagd. U heeft alleen maar gezegd dat 
dit kabinet niet deugt, dat het moet verdwijnen, maar wij hebben 
een constructieve suggestie gedaan. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Buitengewoon constructief, op het 
meest wezenlijke punt van de parlementaire controle. Ik herin-
ner mij heel goed de betogen van de heer Van Thijn in deze Ka-
mer. Laten wij echter niet vergeten dat op dat wezenlijke punt 
het kabinet, waarin zijn geestverwanten zitten, oorspronkelijk 
zeer nadrukkelijk heeft gefaald. Die constatering mag misschien 
ook wel een keertje worden gemaakt. De heer Van Thijn zit; die 
zit, zou ik zeggen. 

De Voorzitter: Mag ik u vragen, uw betoog af te ronden, mijn-
heer Wiegel. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Uiteraard mag u dat, mijnheer de 
Voorzitter. Het punt van de parlementaire controle is echter wel 
zo'n belangrijk punt, dat zo in deze Kamer leeft . . . . 

De heer Andriessen (K.V.P.): Alsof daarover nog niet gespro-
ken is, alsof wij nog aan het debat beginnen! 

De heer Wiegel (V.V.D.): De heer Andriessen hoeft erop dit 
moment helemaal niet zo tussendoor te roepen. Hij moet, net als 
elk lid in deze Kamer, goed beseffen dat het bij dit wetsontwerp 
niet alleen gaat om, bij voorbeeld, het inhoudelijke punt van de 
inkomensherverdeling, maar ook om het wezenlijke punt van de 
parlementaire controle. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Dat was de reden dat ik de eer-
ste was die dit gisteren hier heel nadrukkelijk aan de orde heb 
gesteld. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Dat had de heer Wiegel ook 
kunnen doen. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Maar ik heb de heer Wiegel niet 
aan het debat zien deelnemen. Die komt als mosterd na de maal-
tijd en bij het scheiden van de markt. 

De heer Wiegel (V. V.D.): Het is voor het eerst dat de heer An-
driessen applaus krijgt van de linkerzijde, geweldig! 

De heer Patijn (P.v.d.A.): En niet voor het laatst. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Het gaat goed met de coalitie zie ik 
tot mijn diepe genoegen. Wacht u maar op uw komende partij-
raad. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mag ik een bescheiden suggestie 
doen, mijnheer de Voorzitter! Als de heer Wiegel nu oprecht van 
mening is dat de heer Van Aardenne beter niet had kunnen 
spreken, kan hij dan niet een fractievergadering beleggen en deze 
zaak in kleine kring uitmaken en de Kamer niet langer ophou-
den? 

De heer Wiegel (V.V.D.): De heer Bakker verweet ons nogal 
wat stuntwerk. Misschien is het goed - hij heeft met de huidige 
Minister-President wat meer verbintenissen dan met mij - dat de 
heer Bakker zich herinnert dat het parlementair gebruik ook nog 
steeds de mogelijkheid in zich houdt dat, als het debat zich 
voortzet, het - de' Minister-President zal het zich herinneren uit 
de tijd dat hij nog fractievoorzitter was - op een gegeven ogen-
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blik ook aan de fractievoorzitters vraagt op het spreekgestoelte 
te stijgen. 

Het verschil tussen de heer Bakker en mij op dit moment is dat 
zijn fractie niet van een zodanige omvang is dat hij bij heel belang-
rijke wetsontwerpen het ook wat dat betreft aan zijn fractiele-
den kan overlaten. Dit is een antwoord in dezelfde geest als de 
interruptie van de heer Bakker. 

De heer Bakker (C.P.N.): De enige die de heer Wiegel op het 
spreekgestoelte heeft gevraagd is de heer Wiegel geweest. 

In de Kamer is besloten dat in tweede termijn de spreektijd 
zou worden beperkt tot een kwart van de spreektijd die in eerste 
instantie is gebruikt. De V.V.D. was daarbij in het voordeel 
doordat zij, naar ik meen. het langst heeft gesproken van alle 
fracties in deze Kamer. Ik vind het een normale gang van zaken 
dat in een derde termijn, als de punten naar voren zijn gekomen, 
dan, als dat in de V.V.D. nodig is, een fractievoorzitter naar vo-
ren komt om nog iets toe te lichten. Ik vind wat hier op dit mo-
ment gebeurt waanzinnig. ledere spreker heeft op zijn horloge 
staan te kijken om niet te lang te spreken en nu heeft de heer 
Wiegel de gelegenheid gekregen om, zoals hij het zelf noemt, een 
feestje te bouwen. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, 
dat dit een ietwat onjuiste exegese van de heer Bakker is. Als de 
heer Bakker achteraf optelt, wat ik heb gezegd is dat qua aantal 
minuten lang niet zo lang als hij denkt. 

De heer Bakker (C.P.N.): In minuten gerekend was het uiterst 
lang, maar wat de inhoud betreft, was het uitermate summier. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een 
van de verschillen, die er zijn tussen de heer Bakker en mij. 
Daarover mogen wij het onze denken. Ik meen dat de heer Bak-
ker volstrekt ongelijk heeft met zijn opmerking, dat onze fractie 
te lang heeft gesproken. Datgene, dat tot nu toe is gezegd, is al-
leen maar een antwoord aan de heer Andriessen. Als de kamer-
leden daarin aanleiding zien, er per interruptie op in te gaan, is 
dat een zaak van die kamerleden. Ik kan daar niets aan doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mijn verhaal afronden. Ik heb 
heel duidelijk gezegd, dat zowel uit de woorden van leden van 
het kabinet als uit woorden van leden dezer Kamer ter linkerzij-
de blijkt, dat de (ontwerp) machtigingswet niet alleen de móge-
lijkheid biedt, het socialistische streven naar nivellering door te 
zetten, maar ook dat bij de linkerzijde nadrukkelijk de wens leeft 
dat ook toe dóen. Ik dacht, dat het noodzakelijk was, dat dit werd 
gesignaleerd. Dit is mede noodzakelijk, omdat de kwestie van de 
inkomensnivellering in brede kringen van ons volk leeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen medewerken aan alle po-
gingen tot amendering - en dat zijn er nogal wat - strekkende tot 
het zodanig veranderen van het wetsontwerp dat de Regering 
minder macht krijgt dan zij wil hebben. De heer Peijnenburg 
heeft blijkbaar goed begrepen, dat de ontwerp-machtigingswet in 
de oorspronkelijke vorm te veel macht aan de Regering gaf. Hij 
heeft dat misschien wel beter begrepen dan de heer Andriessen. 
Wij zullen voor zijn amendementen stemmen. Wij hebben zelf 
ook amendementen ingediend. 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de Voorzitter! De heer Wie-
gel is nu bezig met het afleggen van een stemverklaring. Ik heb 
daar grote bezwaren tegen en zou hem willen verzoeken om met 
het noemen van het door mij gevraagde voorbeeld zijn betoog af 
te ronden. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al 
aan het adres van de heer Terlouw gezegd, wat ik van mening 
ben. Ik heb heel nadrukkelijk gezegd welke mogelijkheden de 
wet, ook in de huidige vorm van het ontwerp en ook na aanvaar-
ding van de amendementen, biedt. Mijn opvatting - en die van 
mijn fractie: dat zal ik er maar voor alle duidelijkheid bij zeggen -
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is, dat wij zullen moeten medewerken aan het aanvaarden van al-
le amendementen, die het de Regering minder gemakkelijk 
maakt, haar stokpaarden te berijden. Gehoord de uitlatingen van 
leden van het kabinet en van leden van socialistische kamerfrac-
ties en gehoord de wat wollige eerste interventie van de heer An-
driessen, waaruit toch zijn vrees sprak voor de mogelijkheid van 
inkomensnivellering, ben ik van mening, dat wij met onze conclu-
sie, dat de machtigingswet kan worden misbruikt, niet verkeerd 
zaten. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
minder tijd van de Kamer vragen dan de heer Wiegel heeft ge-
daan. Ik constateer, dat de heer Wiegel zo ongeveer de hele tijd. 
dat hij op het spreekgestoelte heeft gestaan, niet heeft gesproken 
over het doordrijven van het berijden van socialistische stok-
paarden waar het om gaat maar wèl over de vraag, of in deze 
wet, zoals die in ontwerp nu luidt en zoals die na amendering mo-
gelijk zal gaan luiden, de macht tussen Regering en parlement, 
tussen Regeringen samenleving voldoende is verdeeld. 

Om dat onderwerp ging het niet. Dat was helemaal niet aan de 
orde. Dat onderwerp was voldoende diepgaand bediscussieerd. 
De amendementen liggen op tafel. Voor het praten daarover had 
de heer Wiegel geen spreektijd behoeven te vragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil volstaan met het voorlezen van 
een stuk van de rede van de Minister-President. Dat citaat luidt 
als volgt: 

,,Het wetsontwerp tot coördinatie van de inkomensvor-
ming en ter bescherming van de werkgelegenheid is geen 
poging om versneld of met bijzondere middelen specifieke 
inkomenspolitieke doeleinden door te drukken. Ik wil dit in 
alle duidelijkheid zeggen. Vanuit de programgrondslag van 
het kabinet ligt het in het voornemen om volgend jaar te ko-
men tot een nota met betrekking tot het inkomensbeleid.". 

Dit wist de heer Wiegel ook. Het citaat gaat aldus verder: 

,,Ik sluit niet uit, dat in het perspectief van een dergelijke 
nota ook verdergaande wetgeving dan wij op het ogenblik 
hebben zou kunnen liggen, ten aanzien van de inkomens-
vorming in ons land. Als wij daarop doelen, dan denken wij 
aan een volkomen normaal voor te bereiden, normaal te be-
discussiëren vorm van wetgeving; dan doelen wij inderdaad 
op instrumenten en maatregelen - de heer Andriessen heeft 
dit terecht aangeduid - van structurele aard 

Mijnheer de Voorzitter! Dat is in dit parlement door de Minis-
ter-President namens de Regering in alle duidelijkheid uitgespro-
ken. Ik kan dan niet inzien, dat de heer Wiegel met een beroep 
op wat een bewindsman tevoren of partijen in het parlement heb-
ben gezegd kan blijven volhouden, dat dit kabinet bezig zou zijn 
dit te doen. Dat kan men wel beweren en men kan wel proberen 
dit op te dringen als opinie aan het Nederlandse volk, maar het is 
in strijd met de waarheid. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Maar de regeling van de prijscom-
pensatie bij voorbeeld opent alle mogelijkheden. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Er is 
een uitspraak gedaan door de Minister-President. De heer Wie-
gel moet dan in deze Kamer waar maken, dat aan die uitspraak 
van de Minister-President terecht kan worden getwijfeld. Tot 
dusverre heeft hij dat volstrekt niet gedaan. Ik vind, dat de Ka-
mer en het Nederlandse volk verstandiger moeten zijn dan te 
luisteren naar wishful thinking van de heer Wiegel om zijn oppo-
sitie sterker te maken. 

De vergadering wordt te 19.35 uur geschorst 
en te 21.15 uur hervat. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gelukkig niet 
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gemerkt dat er door de Kamer op veel punten is gezegd dat er in 
het geheel niet geantwoord was. Er is echter één punt met name 
door de heer Peijnenburg genoemd. Dat heeft betrekking op het 
feit dat ik in eerste aanleg niets gezegd heb, ook niet in algemene 
zin, over de wijzigingsvoorstellen die zijn ingediend ten aanzien 
van de artikelen 24 en 25. Die artikelen zijn in het kader van deze 
behandeling aangeduid als artikelen, betrekking hebbend op de 
privacy. De heer Van Agt. Minister van Justitie, spoedt zich 
thans hierheen om met justitiële deskundigheid die waar het het 
verschoningsrecht betreft, in het bijzonder gewenst is, nog enige 
toelichting op die artikelen te geven. Ik kan mij op dit ogenblik dus 
wat dit punt betreft verschonen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Epema is nog teruggeko-
men op haar vraag, waarom de beleidsnota niet is ondertekend 
door de bewindslieden voor Volksgezondheid en Milieugygiëne 
en voor C.R.M. De nota bevat vele handtekeningen, maar de 
keuze die daarbij is gemaakt, heeft in zekere zin een arbitrair ka-
rakter. De ondertekening beperkt zich tot die bewindslieden die 
het meest rechtstreeks bij deze wet zijn betrokken, maar dat be-
tekent bepaald niet dat de nota andere bewindslieden niet zou ra-
ken of dat zij niet betrokken zouden worden in zaken die ook 
hun departement aangaan. Ik voeg eraan toe dat men ervan ver-
zekerd kan zijn dat regelingen van enig gewicht de ministerraad 
passeren en dus volledig in overeenstemming met de opvattingen 
van de Ministers van C.R.M, en van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne zullen worden behandeld. Ik wijs er voorts nog op dat de 
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is aange-
wezen als coördinerend bewindsman voor het ruimtelijk beleid 
en ook hij heeft de wet mede ondertekend. 

De heer Roolvink heeft een opmerking gemaakt die mij in ze-
kere zin uit het hart is gegrepen. Hij heeft gevraagd, of de Rege-
ring niet overweegt om bestaande wetten zodanig aan te passen 
dat zij met elkaar tot een solide instrumentarium zouden leiden 
dat ook in gevallen van ingrijpende economische veranderingen 
gehanteerd zou kunnen worden. Dat is mij in zekere zin uit het 
hart gegrepen, omdat daarin de suggestie kan worden gehoord 
dat. wat betreft de regeling, de begrenzing en de richting van 
overheidshandelen waar het geldt belangrijke omvormingen in 
onze economie, mogelijkerwijs uitbreiding of herziening van het 
bestaande instrumentarium gewenst kan zijn. Ik heb in eerste 
termijn op één facet daarvan gewezen. Ik heb toen gezegd - de 
heer Andriessen heeft dat vanavond in het feestelijk debat dat 
wij nog hebben mogen genieten als uitloop van de replieken be-
vestigd - dat het in het regeerprogram van het kabinet ligt opge-
sloten, dat wij ons het hoofd zullen breken over een samenhan-
gend inkomensbeleid en dat met een nota aan de Kamer zullen 
voorleggen. 

Ik acht het niet uitgesloten dat daarbij ook de vraag onder ogen 
zal worden gezien, of en in hoeverre nadere wetgeving met het 
oog op het verwerkelijken van een samenhangend inkomensbe-
leid is gewenst. Dat inkomensbeleid bedoelt zich te richten op 
een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de inkomens. Het 
heeft natuurlijk ook een functie in een anti-inflatiebeleid; ook dat 
is duidelijk. Zodra wij daarover spreken - stel dat is een perspec-
tief dat wij daaraan denken - dan gaat het bij een beheersing van 
inkomens vooral om een mogelijke beheersing van consumptie. 
De gedachten gaan dan ook uit naar de beheersing van andere 
hestedingscategorieën. Het zal bekend zijn dat al vele jaren 
wordt gewerkt aan het verbeteren van het instrumentarium ten 
aanzien van de overheidsbestedingen. Tal van studies worden 
daarover verricht; tal van meerjarenramingen staan in dat teken. 
Ik kan niet anders zeggen dan dat, gelet op de programgrondslag 
van het kabinet, de heer Roolvink mag verwachten dat dit een 
punt van overweging zal uitmaken. Ik voeg eraan toe dat ik eraan 
hecht het onderscheid te maken, dat ik ook in eerste instantie 
heb gemaakt, tussen de wetgeving ad hoc, waartoe de Regering 
zich genoopt voelt in de huidige bijzondere situatie en datgene 
wat voortvloeit uit de programgrondslag van het kabinet, het-
geen wellicht terecht als zijnde van meer structurele aard kan 
worden aangemerkt. 

Verscheidene geachte afgevaardigden zijn nog teruggekomen 
op de zo belangrijke zaak van de verhouding tussen Regering en 
parlement. Ik neem aan dat wij bij de artikelsgewijze behande-
ling en dus ook bij de afzonderlijke behandeling van de onder-
scheidene amendementen die daarop betrekking hebben nog ge-
legenheid hebben daarop in concreto terug te komen. 

Ik veroorloof mij nog een opmerking in dit verband te maken. 
Ik zal niet herhalen wat ik gisteren naar beste weten heb ver-
klaard, namelijk dat het in het voornemen van het kabinet lag om 
bij de indiening van het wetsontwerp daaraan in overleg met de 
Kamer nader aandacht te besteden. Ik wil graag toegeven - dit 
ter vermijding van elk misverstand - dat het juist was geweest -
ik zeg dit met name tegen de heer Roolvink die deze opmerking 
maakte -dat van dat voornemen niet alleen op een persconferen-
tie, maar ook in de tekst van de memorie van antwoord uitdruk-
king was gegeven. Dat was stellig beter geweest; dat wil ik graag 
erkennen. 

Ik wil er wel op wijzen dat, hoezeer ik erken dat bij een wets-
ontwerp van deze aard de regeling van bevoegdheden van Ka-
mer en Regering een bijzonder zorgvuldige afweging vereist, ik 
toch wil herhalen datgene wat ik gisteren heb getracht naar voren 
te brengen, namelijk dat veel van onze wetgeving delegatiewet-
geving is, dat er talloze belangrijke uitvoeringsbesluiten worden 
gepubliceerd door de Regering van vaak ingrijpende aard, in de 
vorm van een algemene maatregel van bestuur, waarop de Ka-
mer repressief controle uitoefent. Ik heb er gisteren ook op ge-
wezen dat wij, voor wat vele hoofdstukken uit dit wetsontwerp 
betreft, in feite te maken hebben met het in een samenhangend 
geheel onderbrengen van bestaande wetgeving en bestaande be-
voegdheden en dat wat betreft de uitvoeringsbeschikkingen en 
uitvoeringsmaatregelen die daarbij behoren in beginsel niets ver-
andert. Die waren en zijn onderworpen aan de controle die de 
Staten-Generaal daarop pleegt uit te oefenen. 

Wat nu in het gewijzigde artikel 23 wordt voorgesteld, name-
lijk dat stelselmatig ten aanzien van de meeste onderwerpen, 
waarvoor het wetsontwerp regelingen mogelijk maakt de mate-
riële inhoud van die voorgenomen regelingen eerst aan de Kamer 
zal worden toegezonden voor nader overleg, althans om de Ka-
mer daartoe in staat te stellen, is tot op zekere hoogte een novum 
in ons staatsrecht. Ik wil daarop niet afdingen, maar erop wijzen, 
dat een verplichting, die de Regering hier gaarne op zich neemt 
om de materiële inhoud van voorgenomen algemene maatregelen 
van bestuur of algemene regelingen eerst aan de Kamer toe te 
zenden, zodat daarover beraad kan worden gevoerd vóór tot pu-
blikatie wordt overgegaan, een nogal ingrijpende regeling vormt. 
Wanneer„deze in het verleden werd voorgesteld in de Kamer, 
stuitte zij nogal eens op vastberaden verzet, niet alleen van de 
zijde van Regeringen. 

Ik herinner mij een Minister van Economische Zaken in 
1965-1966, die zich nogal principieel heeft verzet tegen een der-
gelijke regeling. Ik merk nu, dat bij sommige kamerleden de her-
innering opbloeit. Wat dit betreft, ben ik mij bewust, dat het aan-
vaarden van deze regeling inderdaad betekent, dat de Kamers 
worden betrokken bij de uitvoering van regelingen, die ik gemo-
tiveerd acht, gelet op het bijzondere karakter van de wet in deze 
omstandigheden. Ik hoop overigens, dat de Kamer zich bewust 
is van het feit, dat uitbreiding van deze procedure tot uitvoe-
ringsregelingen van vaak zeer ingrijpend karakter, die in bijna el-
ke belangrijke wet voorkomen, een belangrijke wijziging van het 
functioneren van ons parlementaire bestel zou betekenen. 

Waarom zeg ik dit alles nog eens, mijnheer de Voorzitter? Ik 
wil hiermee aangeven, dat er reden voor is en was om aan te ne-
men dat de regeling, waarover in beginsel thans grote overeen-
stemming bestaat tussen Regering en Kamer, voor het vervolg 
aspecten zal kennen, die tevens motiveren waarom hierbij thans 
zo uitvoerig is stilgestaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Hiermee kom ik aan de vraag betref-
fende de werkingsduur van de wet. De Regering stelt in dit ver-
band een termijn van één jaar voor. De heer Terlouw vraagt 
waarom niet is volstaan met een termijn van een half jaar. Mijn-
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heer de Voorzitter! Eerlijk gezegd, heeft deze opmerking, juist 
van de zijde van de heer Terlouw, mij wat verbaasd. Er zijn in de 
huidige situatie elementen van zeer onzekere aard. Echter, er is 
een vrij grote mate van overeenstemming in de Kamer dat in de 
energieschaarste structurele elementen zitten, die zich vertalen 
in verschijnselen als de grondstoffenschaarste, verslechtering 
van de ruilvoet, stijging van invoerprijzen. Vrijwel niemand in 
deze Kamer meent, dat bij voorbeeld in de loop van het volgende 
jaar het niveau van grondstoffenprijzen terug zal vallen tot wat 
het was aan het begin van dit jaar. 

De gevolgen van die structurele energieschaarste, die structu-
rele verandering in de verhouding tussen grondstoffen-produce-
rende en grondstoffen-afnemende landen, zullen zich stellig in 
de loop van het komende jaar duidelijk aftekenen. De heer Jan-
sen heeft al met zoveel woorden gezegd, dat niet de fysieke be-
perking van de olietoevoer - wat daarmee gebeurt, weten wij 
niet; dit beeld kan binnen enkele maanden veranderen - maar de 
gevolgen voor onze economie van die stijging van grondstoffen-
prijzen, die verslechtering van de ruilvoet, die mogelijke maar 
niet zekere stagnatieverschijnselen in de wereldhandel in het ko-
mende jaar van belang zullen zijn. 

Ik geloof daarom, mijnheer de Voorzitter, dat het verstandig 
is, te mikken op die termijn van een jaar. Ik kan niet beoordelen 
of het nu 11, 12 of 13 maanden zal moeten zijn, maar ik meen 
wel, in redelijkheid te kunnen zeggen, dat de termijn van een half 
jaar niet verantwoord zou zijn. 

Ik wil op een paar praktische aspecten wijzen. Beperking van 
de werkingsduur van de wet tot 30 juni betekent dat er geen 
maatregelen mogelijk zijn ten aanzien van de loon- en arbeids-
voorwaarden op 1 juli aanstaande. Daarvan kan men voor- of te-
genstander zijn, maar men moet zich er wel bewust van zijn dat, 
als men meent dat de werkingsduur van de wet moet worden be-
perkt tot 30 juni, dit afvalt. 

Als het gaat om de bepalingen ten aanzien van de dividenden 
men moet dan verwachten dat tal van ondernemingen de vast-
stelling van hun dividend zullen uitstellen tot na 1 juli. 

De beschikkingen ten aanzien van de woningen, die vallen on-
der de Wet jaarlijkse huurverhogingen, vragen een voorbereU 
dingstijd van vier maanden. Met het zicht op het aflopen van de 
wet op 30 juni zou men bij wijze van spreken over zes weken al 
weer moeten beginnen met na te gaan wat het dan wel zou moe-
ten worden. 

Het zou ook wat betreft het onder de werking van de prijs-
maximalisering brengen van vakantiebungalows, kampeerterrei-
nen en van alles wat er in de zomermaanden op het gebied van 
onroerend goed in de recreatiesfeer gebeurt, naar mijn mening 
een geweldige onzekerheid scheppen. 

In de beleidsnota hebben wij gezegd, dat wij van mening zijn 
dat in het kader van deze regeling dit jaar de prijzen en tarieven 
van het huren van bungalows, van standplaatsen van tenten on-
der de werking van het aan te brengen plafond moeten vallen, 
vooral ook omdat, als de benzineschaarste voortduurt, deze za-
ken een grote factor gaan vormen. Er zal wat dit betreft schaar-
ste ontstaan met grote prijsopdrijvingen, winstnemingen e.d. 

Als men nu zegt, dat dit op 30 juli moet zijn afgelopen, dan 
voorspel ik u dat de verhuur wordt opgeschort en dat al die din-
gen worden opgezouten. Ik weet niet, wat er dan allemaal zou 
gebeuren op het terrein van de prijzen en tarieven. Mede op 
grond van deze voorbeelden vraag ik dringend de Kamer deze 
zaken in haar overweging te betrekken en te aanvaarden dat de 
werkingsduur van het wetsontwerp, tot wet verheven, één jaar 
zal zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geen behoefte iets toe te voe-
gen - dit zeg ik met nadruk naar aanleiding van de discussie die 
op de valreep van de replieken in de Kamer heeft plaatsgevon-
den - aan hetgeen ik gisteren heb gezegd over het karakter van 
deze wetgeving, zoals de Regering die ziet. Ik meen daar gisteren 
heel duidelijk over te zijn geweest. Het is hier geciteerd. De Re-
gering ziet in de huidige ontwikkeling geen aanleiding haar pro-
gramgrondslag te verloochenen. Evenzeer stelt zij met nadruk -
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ik heb het gisteren gezegd - dat zij niet om doeleinden uit haar 
program te realiseren dit wetsontwerp indient. Dit wetsontwerp 
wordt ingediend omdat er een zeer bijzondere situatie is ontstaan 
waarin een wendbaar en flexibel beleid nodig is. 

De heer Peijenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat 
niet om het indienen van een wetsontwerp maar om het hanteren 
van een wet. 

Minister Den Uyl: Uiteraard en daarvoor geldt hetgeen ik zo-
even zei. 

Mijnheer de Voorzitter! De heren Peijnenburg en Van Gorkum 
hebben de aandacht gevraagd voor de voorlichting over uitvoe-
ringsmaatregelen en hebben aangedrongen op een duidelijk adres 
voor vragen en klachten. 

Ik heb hierover gisteren met een enkel woord gesproken, maar 
ik geef volmondig toe, dat het veel te weinig was. Daarom zou ik 
het volgende erover willen zeggen. Als gezegd wordt: Zorg dat 
de gewone burger, nu er nogal veel maatregelen op hem afkomen 
die hem heel direct in zijn dagelijkse levenssfeer raken, terecht 
kan voor exacte informatie van wat besloten is en van wat hem 
te wachten staat, kan ik dat alleen maar volledig onderschrijven. 

Ik wil best zeggen, dat wij met het op poten zetten daarvan be-
paald wel wat moeilijkheden hebben gehad. Men weet, dat de be-
richtgeving over alle maatregelen in verband met de olieschaar-
ste uit dien hoofde sinds kort wordt gecoördineerd door de RVD, 
opdat er geen mededelingen door de departementen meer wor-
den gedaan zonder dat die zijn gechecked. Niet gecentraliseerd, 
wel gecoördineerd, omdat het van groot belang is dat daarin dui-
delijkheid bestaat en eenheid aanwezig is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er ook op wijzen, dat in de af ge-
lopen weken door de meest betrokken departementen, telefo-
nisch en schriftelijk, een veelheid van informatie is gegeven. Er 
zijn talloze folders in bewerking en reeds uitgegeven. Het is ge-
woon een kwestie van drukcapaciteit om alles op ruime schaal 
voorradig te hebben. Het is ook bepaald gewenst - dat is nog in 
nader beraad - om juist die vragen die elke burger raken - als 
voorbeeld denk ik nu maar aan de benzinedistributie - zoveel 
mogelijk door één instantie te laten beantwoorden. Men moet 
zich daarbij hoeden voor centralisatie. Het ligt bij voorbeeld 
voor de hand dat zoveel mogelijk alle vragen op het terrein van 
de agrarische sector in de eerste plaats kunnen worden beant-
woord door het Departement van Landbouw en Visserij. 

De vraag van de heer Van Gorkum blijft dan bestaan, namelijk 
of wij dan niet moeten denken aan een informatiecentrum. Dat 
klinkt toch iets gemakkelijker dan dat het in werkelijkheid is. Als 
men dat centrum in Den Haag zet, dan is het eigenlijk per defini-
tie iets, dat toch weer op een grote afstand is van de burgers. 
Moet men dan denken aan gedecentraliseerde informatiecentra? 
Dat is een niet bij voorbaat te verwerpen gedachte. Men kan 
daarbij gewoon denken aan gemeentebesturen, aan de wijkorga-
nisaties in de grote steden, aan de dorpen, enz. Wanneer deze 
zaak zal voortduren, is het zeker een onderwerp dat wij ernstig 
willen overwegen. Wij zijn ons ervan bewust, dat die voorlich-
ting aan de burgers om exact te weten wat nu dat overheidsvoor-
schrift en die set van maatregelen behelst, van het grootste be-
lang is. Ik wijs er daarbij op, dat radio en televisie naar mijn me-
ning gedurende de afgelopen weken buitengewoon hebben me-
degewerkt. Los gezien van de commentaren - dat is uiteraard de 
eigen verantwoordelijkheid en het eigen recht van de omroepen -
is er, wat de informatie betreft, op grote schaal medewerking ge-
weest van die media. 

Mijnheer de Voorzitter! Van verschillende kanten - de heer 
Bakker heeft dat vanuit zijn gezichtshoek zeer nadrukkelijk ge-
daan, maar ook de heren Van der Lek en Terlouw - heeft men 
iets laten doorschemeren van ,,is de situatie nu eigenlijk wel van 
dien aard, dat men nu zou moeten besluiten tot zo'n wet en tot 
dergelijke ingrijpende maatregelen en loopt men nu niet te hard 
vooruit op de feitelijke ontwikkeling van de dingen". Wij hebben 
daarbij van die grapjes gehad, bij voorbeeld: ..De olietoevoer 
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stokt, omdat de tanks vol zijn". Ook het artikeltje uit ..The Eco-
nomist" wordt van alle kanten geciteerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is volstrekt juist dat. als men de 
geschiedenis van de afgelopen maanden overziet, er een veel-
heid van wisselende informatie is en dat op bepaalde momenten 
de gevolgen van de beperking van de olietoevoer en van de ener-
gieschaarste scherper worden aangezet dan in andere berichtge-
ving. Bij alle onzekerheden zijn er naar mijn mening toch ook 
wel enkele zekerheden. In deze Kamer is het toch door niemand 
in twijfel getrokken dat door de olieproducerende Arabische lan-
den op 18 en 19 oktober is besloten tot een beperking van de olie-
produktie met 15 pet., en dat er nadien vier conferenties van de 
olieministers van de Arabische olieproducerende landen zijn ge-
volgd, waarop tot twee maal 5 pet. verscherping van de produk-
tiebeperking is besloten. Dit besluit is voor december opgehou-
den en opnieuw voor januari bekrachtigd op de laatst gehouden 
bijeenkomst. Op grond van die besluiten heeft een vermindering 
van de olietoevoer plaatsgevonden die geldt voor de Verenigde 
Staten - voor 10 pet. van het gebruik afhankelijk van olietoevoer 
van buiten - Japan, alle OECD-landen en heel Europa. Roeme-
nië dat zelf olie produceert, was één van de eerste landen die tot 
rantsoenering zijn overgegaan. Men mag natuurlijk overal een 
kapitalistische samenzwering achter zien. Ik erken dat veel in de 
gedragingen van de oliemaatschappijen betrekkelijk ondoorzieh-
tig is. Men behoeft mij niet te vragen of ik wel achterdochtig ben 
en of ik alles maar geloof. 

De Regering tracht zoveel mogelijk, ook in de internationale 
verhoudingen feiten en beweringen te scheiden. Wij geloven nie-
mand op zijn woord. Wij weten dat vele belangen in het geding 
zijn. 

/ e s weken geleden heeft Koemenië al besloten tot distributie 
van benzine over te gaan. Noorwegen en Zweden hebben het 
ook gedaan en Finland heeft ertoe besloten. Men kan natuurlijk 
zeggen, dat het autorijverbod voor drie zondagen in West-Duits-
land is opgeheven, maar nu is er al afgekondigd dat het na 19 ja-
nuari om de andere week zal gaan gelden voor het gehele week-
end. Door heel bijzondere verschijnselen begeleid bestaat er op 
het ogenblik in Engeland een acute noodsituatie. 

Hetgeen in de brief aan de Kamer van 8 december is geschre-
ven over de beperking van de olietoevoer in de orde van grootte 
van 20 a 30 pet. voor ons land. blijft onverminderd gelden. Ik 
vind, dat de Minister van Economische Zaken terecht vraagt dit 
niet behoeven te specificeren naar welke schepen uit welke lan-
den. Deze beperking duurt feitelijk voort, zoals die er was vanaf 
eind november, dat wil zeggen vanaf vijf weken na de afkondi-
ging van de boycot. 

Met u allen hoop ik, dat het meevalt en dat ..The Economist" 
gelijk krijgt. Ik hoop ook. dat de mensen die zeggen dat het niet 
effectief wordt en dat er tegenstellingen tussen de olieproduce-
rende landen zijn. gelijk krijgen. Er zijn ook mensen die zeggen 
dat het best mogelijk is, dat de olietoevoer wordt beheerst door 
speculatieve overwegingen en dat wij in het voorjaar misschien 
met een geringere beperking te maken hebhen dan zou blijken uit 
de veronderstellingen waarop de Regering haar beleidsnota heeft 
gebouwd. 

De Regering zal blijer zijn dan wie ook als het meevalt. Kan 
dit een reden zijn om in het zicht van de bekende feiten te zeg-
gen: wait and see, wij wachten maar af wat er gebeurt? Moeten 
wij het erop aan laten komen dat een bepaalde fabriek wordt ge-
sloten, omdat er geen metaan, propaan of nafta meer is om de 
produktie op gang te houden? Er zijn op het ogenblik knelpunten 
ten aanzien van bepaalde chemische en olieprodukten. Dat is 
niet verantwoord. Een deel van wat wij doen op het gebied van 
energiebeleid behelst het nemen van voorzorgsmaatregelen. Deze 
worden echter afgedwongen en bepaald door een zo nuchter mo-
gelijke analyse van de bekende feiten. Naar mijn mening zouden 
wij falen als wij minder dan dit zouden doen. Daarom vragen wij 
de Kamer in te stemmen met een wetsontwerp dat inderdaad in 
bepaalde opzichten grote bevoegdheden aan het kabinet geeft. 

Wij wensen de/e graag te delen met de Kamer. Wij hopen hier-
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mee het slagvaardige beleid te kunnen voeren dat het mogelijk 
moet maken, dat de lichtjes weer aan kunnen, dat de mensen 
weer gebruik kunnen maken van hun auto, en alles doen waaraan 
zij gehecht zijn als het meevalt. Het moet ons ook in staat stellen 
om met een gerust hart te kunnen zeggen, dat wij, als het tegen-
valt, niet hebben nagelaten dat te doen wat het mogelijk maakte 
om onze bevolking aan het werk te houden en on/e welvaart te 
verzekeren. 

Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag aan-
sluiten op het onderwerp, waarmee de Minister-President is 
geëindigd, namelijk de oliesituatie. Ik heb hierover gisteren vrij 
beperkt gesproken, niet zozeer omdat ik niet inzie, dat dit een vi-
tale factor is in het gehele beleid van het ogenblik, maar veeleer, 
omdat ik ervan uitging, dat de daarover verstrekte gegevens en 
uitgangspunten in de stukken - dit is ook gebleken uit de eerste 
termijn van de Kamer - op zichzelf duidelijk de visie van de Re-
gering op dat punt aangaven. 

Nu vooral in tweede termijn hierop is gereageerd - het is na-
tuurlijk ook niet zonder reden, dat de Minister-President zoeven 
een uiteenzetting op dit punt heeft gegeven - wil ik hierover toch 
wel iets meer zeggen. Ik zal er overigens niet te lang over spre-
ken. Ik meen dat het zinloos is om de op zichzelf grote nieuws-
gierigheid naar steeds weer iets actuelere gegevens, die dan weer 
de hoogste waarheid lijken te zijn, te bevredigen. Daar zie ik niet 
zoveel in. Het is echter wel zeer goed om te vermelden, dat Ne-
derland in wezen in een uitzonderlijke positie heeft verkeerd, 
omdat na de aankondiging van de produktievermindering onmid-
dellijk de boycot is gevolgd. Dat heeft ons goed wakker geschud. 
Wij kunnen vaststellen, dat wij als eerste land maatregelen zijn 
gaan nemen op menigvuldig terrein, inderdaad in de sfeer van 
bezuinigingen - men vraagt zich af, of die inderdaad nodig zijn; 
ik zal er straks nog iets meer over zeggen - ook maatregelen ge-
richt op het zo goed mogelijk verzekeren van de toevoer. Verder 
zijn er maatregelen genomen gericht op de mogelijkheid dat er op 
langere termijn structurele vermindering in de aanvoer zal optre-
den. Wat moet men dan doen? Moet men berusten of in actie ko-
men? Wij zijn tot het laatstgenoemde overgegaan. Dat heb ik gis-
teravond ook zeer duidelijk gezegd. Dat gaat niet morgen gebeu-
ren, dat is in wezen al zes weken aan de gang. 

Als men zegt dat men het wat merkwaardig vindt dat de Minis-
ter van Economische Zaken geruststellende woorden spreekt -
dat heb ik gisteravond gedaan - waaruit naar voren komt dat de 
voorraadsituatie op dit moment bevredigend is, dan acht ik dat 
meer een resultante van een bepaald beleid dan een gril van de 
olievoorziening. Als wij op het ogenblik worden geconfronteerd 
met raffinaderijen die niet meer op volle capaciteit werken, dan 
doen wij reëel moeite om die zoveel mogelijk in staat te stellen. 
hun capaciteit te benutten. Als er een enkel bedrijf is, dat met 
sluiting wordt bedreigd, omdat het op dit moment in het geheel 
geen olie kan krijgen, dan proberen wij, ook met onze internatio-
nale contacten, een dergelijke raffinaderij in werking te laten. 
In aanmerking nemende, dat tijdens de eerste aankondigingen 
talloze consumenten, met name in de industriële sector, een zeer 
ruime voorraad hebben opgebouwd - men moet ook in aanmer-
king nemen, dat in de maanden ervoor in geheel West-Europa 
een enorme voorraadvorming heeft plaatsgevonden - mogen wij 
uit het feit. dat wij erin zijn geslaagd, actuele problemen voor 
ons uit te schuiven - ons beleid is erop gericht, dit te blijven doen 
- niet de verkeerde conclusies trekken. 

De Minister-President heeft al gewezen op maatregelen in an-
dere landen. Ik zou reeksen cijfers kunnen noemen over schat -
tingen van tekorten. Ik wil de zaak echter niet dramatiseren. Ik 
heb gisteren zeer uitdrukkelijk gezegd - dat is ook de teneur van 
mijn betoog geweest - da t ik alle vertrouwen heb, dat wij met het 
pakket van maatregelen ook in de internationale samenwerking 
waarover de heer Van der Hek zo uitgebreid heeft gesproken, in 
staat zijn, de effectieve invloed van de situatie op onze economie 
beperkt te houden. Het is natuurlijk relatief. Als wij bij het door-
gaan van de toevoervermindering als enig bezwaar worden ge-
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confronteerd met een gedurende één jaar niet groeiende produk-
tie, dan vind ik dat op zich zelf een gunstige uitkomst. Laat ik dat 
toevoegen. Ik vind het een heel zware opgave, daarvoor garan-
ties te geven. Ik heb gisteravond bewust mijn betoog getint in de 
ietwat meer positieve sfeer, omdat ik duidelijk de indruk heb ge-
kregen uit het bedrijfsleven dat de situatie ook wel eens wat 
overtrokken wordt, dat er vraagtekens worden gezet bij die mo-
gelijkheden om bepaalde tekorten op te vangen. Het zou mij ech-
ter bijzonder spijten als de Kamer hieruit verkeerde conclusies 
ging trekken. 

Ik wil nog een aanvullende opmerking op dit punt maken. 
De cijfers, zoals deze in de beleidsnota zijn vermeld, zijn uiter-

aard niet de actuele cijfers. Wij leven altijd bij de dingen van de 
dag. In die beleidsnota is getracht een zo verantwoord mogelijke 
schatting te geven van de effecten van eventuele olietekorten op 
de economie en van de gevolgen van eventuele energietekorten. 
Ik heb gisteren uiteengezet, dat die natuurlijk van een veel be-
perkter orde van grootte zijn dan die cijfers van 30 pet. of 20 pet. 
of vult u maar in, mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil een slotopmerking op dit punt maken. 
Ik sluit niet uit, dat wij voorlopig in de situatie blijven verke-

ren, waarin iedere twee a drie weken een nieuwe belichting moet 
worden gegeven van die situatie op het gebied van de olievoor-
ziening. Ik sluit dat helemaal niet uit. Ik vind dit ook geen schan-
de. Ik meen, dat dit de realiteit is. Het heeft weinig te maken rnet 
steeds weer veranderende inzichten. Het heeft alles te maken 
met een steeds beter zicht krijgen op de realiteit en het feitelijke 
gegeven, dat er nu eenmaal permanent veranderingen plaatsvin-
den en naar wij hopen in gunstige richting. 

Mijnheer de Voorzitter! Een van de concrete punten van be-
zuiniging die in tweede termijn aan de orde zijn gesteld - ik denk 
hierbij met name aan de heren Peijnenburg en Portheine - betreft 
het voorschrift ten aanzien van de lichtreclames. Toen ik met het 
bedrijfsleven gesprekken voerde om ook van die kant medewer-
king te verkrijgen, naast de medewerking van de particulier, om 
tot een bezuiniging te komen op het gebied van de elektriciteit, 
met name ook in de sfeer van de verlichting, is mij er bij herha-
ling op gewezen, dat dit een vrij moeilijke opgave was, als men 
de indruk had, dit op grond van de gang van zaken in het openba-
re leven, dat er niets aan de hand was en dat men dit dan toch 
moeilijk van de burger en van het bedrijf kon vergen. Dit is een 
eerste uitgangspunt geweest. Er is ook aanleiding geweest tot 
overleg met organisaties over de vraag, of er misschien iets te re-
gelen was in de zin van een duidelijke beperking op dat terrein. 
Er zijn ook pogingen op dat vlak ondernomen. Er zijn oproepen 
daartoe uitgegaan, er is gevraagd, dit op vrijwillige basis te doen. 
Wij behoeven natuurlijk niet altijd naar onze buurlanden te kij-
ken. Maar op zijn zachtst gezegd maakt het natuurlijk een wat 
merkwaardige indruk, dat wij op bepaalde terreinen - ik denk 
met name aan de distributie van motorbenzine - bijzonder ver 
gaan en op dit terrein - terwijl men het in het buitenland vanzeif-
sprekend vindt, dat men in die sfeer in allereerste instantie be-
zuinigingen aanbrengt - er niet in slaagden te bezuinigen en dat 
wij dat ook niet deden. 

Dit zijn enkele overwegingen geweest om met name in de win-
termaanden - in de wintermaanden is dit actueel; ik heb die rela-
tie al vaker uiteengezet, mijnheer de Voorzitter - via een beper-
king van de elektriciteitsvoorziening door de centrales de top 
van het energieverbruik iets te drukken. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): De Minister interpreteert mij 
onjuist, wanneer hij meent, dat ik hier heb staan te bepleiten die 
etalageverlichting aan te laten. Integendeel. Ik meen, dat het be-
drijfsleven best bereid is dat offer te brengen. 

Minister Lubbers: De geachte afgevaardigde wil mij wel ver-
ontschuldigen. mijnheer de Voorzitter, dat ik zijn visie samenvat 
met die van enkele andere geachte afgevaardigden die over het-
zelfde onderwerp hebben gesproken, zij het met een ietwat ande-
re kleur. In ieder geval heb ik bij enkelen beluisterd, dat het bij-
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zonder goed is, daar waar zo'n maatregel wordt doorgevoerd, 
zorgvuldig te zijn wat betreft het veiligheidsaspect. 

Daarmee is in de beschikking rekening gehouden. Die hele 
zaak is ook, dacht ik, goed doorgesproken. De buitenverlichting 
die in verband met beveiliging aanwezig is, kan gewoon blijven 
branden. Verlichting in verband met de beveiliging van brand-
kasten en kluizen kan blijven branden, de noodverlichting, dit in 
verband met brandgevaar kan blijven branden, enz. Ik zal de 
reeks niet compleet maken. Als men daarenboven het gevoel 
heeft, dat men toch, vanwege diezelfde veiligheid, extra lichten 
moet laten branden, dan is dat juist het uitgangspunt. De politie 
vervult op dit gebied een coördinerende rol. Ruim tevoren is met 
haar overleg gepleegd en ook over de inhoud van de beschikking 
in kwestie. Daaruit vloeide de conclusie voort, dat gezien de om-
schrijvingen, waarmee wij hebben te maken, eigenlijk betrekke-
lijk weinig gevallen zijn te verwachten, waarin nog een additkv 
neel verzoek zal worden gedaan om bepaalde specifieke ver-
lichtingen te kunnen laten branden. De politie heeft toegezegd, 
dat in eerste instantie gewoon in overleg te regelen. Zij zal erop 
attenderen, als zij meent, dat verlichtingsinstallaties aan zijn, die 
niet aan behoren te zijn, bij de betrokken winkelier. Daarop volgt 
eenvoudig een gesprek, dat kan leiden tot het uiteraard doven 
van de lichten. Als er echter een goede reden voor is, komt een 
verzoek ter tafel en volgt toestemming van burgemeester en wet-
houders. Dit wordt in de praktijk natuurlijk in wezen door de po-
litie verzorgd. 

Ik heb er helemaal geen moeite mee, hier toe te zeggen, dat als 
organisaties, die de materie kennen, de sfeer van het overleg en 
de vrijwillige oproepen, er door hun leden op worden gewezen, 
dat zich hier of daar knelpunten voordoen, daarover hier overleg 
is gepleegd. 

Ik ben niet erg onder de indruk van de opmerking: laat zoiets 
nu niet ingaan; laat zoiets ingaan na bij voorbeeld 1 januari. Ik 
zie in dezen niet geheel de ratio voor mij. mijnheer de Voorzitter. 

Men kan natuurlijk construeren, dat het in verband met de 
koopavonden extra bezwaarlijk is - ik geloof, dat wij er van het 
jaar nog één krijgen - , maar ik vind het eigenlijk geen harde argu-
mentatie. Ik moet zeggen, dat, aangezien de zaak in verband met 
zorgvuldige voorbereiding ervan een aantal weken in de pijnlijn 
heeft gezeten - daarenboven heb ik mij er nog vandaag van ver-
gewist, dat het bij de uitvoering van de zijde van de politie op 
soepele manier zal worden gehanteerd en geleidelijk in goed 
overleg zal worden opgebouwd - de motie van de geachte afge-
vaardigde de heer Portheine moet worden afgewezen. Ik meen te 
moeten vaststellen, mijnheer de Voorzitter, dat de betreffende 
maatregel toch zinvol is gezien in de totale situatie waarin wij ons 
bevinden. 

De heer Portheine (V.V.D.): De Minister zegt geen woord over 
de wijze, waarop het met name in de laatste dagen is gegaan. Hij 
spreekt van zorgvuldige voorbereiding en overleg met betrokke-
nen. Ik heb, gelet op de reacties van vele betrokkenen, bepaald 
de indruk, dat dit overleg misschien niet met alle betrokken orga-
nisaties - het gaat toch wel om een aantal, mijnheer de Voorzit-
ter, waarvoor het zeer diep ingrijpt - voldoende is gevoerd. 

De Minister zegt toe. dat daarmee inderdaad overleg zal kun-
nen worden gepleegd. Op een gegeven moment moet dit natuur-
lijk ook tot resultaten kunnen leiden. Uit het bovenstaande con-
cludeer ik, dat de Minister niet helemaal, zoals hij zegt. tegen 
datgene is, wat ik in mijn motie juist tracht te bepleiten. 

Minister Lubbers: Ik zal de laatste zijn. mijnheer de Voorzit-
ter, om vast te stellen, dat ik ben tegen datgene, wat door de heer 
Portheine in het midden is gebracht, namelijk de noodzaak, het 
zorgvuldig te doen en er overleg over te voeren. Ik ben alleen te-
gen de suggestie, dat de maatregel met name ook wal het tijdstip 
betreft niet juist is. Daartegen maak ik met n.\:i.ïc bezwaar, mijn-
heer de Voorzitter. 

Ik heb niet de indruk, dat men nu kan zeggen speciaal tegen 
lichtreclames wordt nu opeens opgetreden en op een volstrekt 
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prematuur moment. Ik meen, dat men eerder het omgekeerde 
moet zeggen en dat men. gezien de zuinigheid, die de burger zich 
op het ogenblik op vele punten oplegt en gezien tegen de achter-
grond van het feit, dat het reeds enkele weken geleden aan de or-
de is geweest - hierbij denk ik met name aan de vraag, of wij dit 
punt ook niet in de sfeer van oproepen kunnen behandelen -, re-
alistisch moet zijn. Er zit gewoon een zakelijk belang achter. 
Van alle medewerking van de betrokken middenstanders ben ik 
dan ook volledig overtuigd. Men wilde echter toch een duidelijke 
guide-line hebben. Ik meen, dat, wanneer ik daaraan nog toe-
voeg dat, voor zover er wrijfpunten zijn, overleg mogelijk is, dit 
op zich zelf voldoende kan zijn. De intentie van de heer Porthei-
ne, die er juist op neer komt, het zo goed mogelijk te regelen, wil 
ik niet ontkrachten. Integendeel, mijnheer de Voorzitter, ik wil 
vaststellen, dat ik dit element graag zal overnemen. Met name te-
gen het andere element inzake de tijdigheid en het moment van 
ingang van zulk een beschikking maak ik toch wel grote bezwa-
ren. Deze scheidslijn wil ik trekken. 

Thans kom ik nog een enkel ogenblik terug op een ander on-
derwerp van meer macro-economische aard, namelijk dat van de 
investeringen. Ik heb er behoefte aan, daarover nog iets te zeg-
gen. De investeringen heb ik gisteren behandeld in dezelfde at-
mosfeer als de olie-problematiek. Wij zitten met heel reële pro-
blemen. maar laten wij de zaak niet overtrekken. Ik heb deze 
zaak met name met het investeringsklimaat in verband gebracht. 
Ik stelde vast, dat ik bij eerdere besprekingen in deze Kamer heb 
uiteengezet, dat het investeringsklimaat voor het bedrijfsleven in 
hoge mate werd bepaald ook door de zekerheid, die kan worden 
gevonden in bepaalde economische en sociaal-economische situ-
aties. 

Daar is natuurlijk het hele arbeidsklimaat van belang. Ik heb in 
een ander verband wel eens op de vergunningensystematiek ge-
duid en ik heb nu proberen aan te geven, dat naar mijn smaak een 
zorgvuldig opereren in deze ontwikkeling om volgend jaar de 
economische ontwikkeling zo stabiel en geleidelijk mogelijk te 
laten verlopen, daarom zo belangrijk is, omdat daarmede het in-
vesteringsklimaat ondanks teruglopende resultaten dan toch nog 
zo optimaal mogelijk is. Ik heb onder verwijzing naar het ons 
omringende buitenland erop gewezen, dat ik er niet zo van over-
tuigd ben, dat het sociaal-economische bestel in Nederland in het 
soort moeilijkheden, waarin wij nu verkeren, niet zodanig ge-
structureerd zou zijn, dat wij dat vrij goed met elkaar kunnen 
opvangen. Dat is de strekking van mijn opmerking geweest. Als 
men dat kwantitatief vertaald zou willen zien, komen wij op een 
wat ander verhaal. Dan gaat het er gewoon om, hoe de investe-
ringen zich de facto volgend jaar houden en hoe de cijfers zijn. 
Welnu, die cijfers zijn ook niet dramatisch slecht. Natuurlijk zul-
len de investeringen volgend jaar duidelijk stagneren, misschien 
zelfs komen zij - afgezien van de aardgasomzet - onder de nul-
lijn. Dat is op zich zelf een zeer zorgelijke zaak. maar het zou 
veel zorgelijker zijn, als wij onszelf gingen wijsmaken dat dat 
zou voortkomen uit een klimaatskwestie. Het komt voort uit een 
reële economische problematiek van teruggaande winsten en te-
ruggaande groei. Er is mij alles aan gelegen, juist in zo'n situatie 
het klimaat zo zuiver mogelijk te houden en ook de problemen 
niet te overdimensioneren, maar het investeringsvolume toch zo 
goed mogelijk op peil te houden. Ik realiseer mij heel goed, dat 
wij daar niet met goede woorden in de Kamer uitkomen, maar ik 
besef ook heel goed dat pessimisme op zulk een terrein in een 
economische ontwikkeling als die, waarin wij nu zitten, snel tot 
cumulatieve effecten zou kunnen leiden, waarbij wij over ons-
zelf een ontwikkeling afroepen, die wij juist zouden willen ver-
mijden. In die zin heb ik gisteren willen spreken over de investe-
ringen. Ik heb dat nu ook graag nader toegelicht. 

Op het gebied van de investeringen is nog een vraag gesteld 
door de heer Van Dis over iets, wat min of meer detailpunt is -
een groot detailpunt, zou ik haast zeggen - namelijk of de inves-
teringen in de aardolie-industrie in 1974 niet van dezelfde om-
vang zullen zijn en of dat dan klopt met de olie-ontwikkeling. De 
steekproef-enquête. die ieder jaar wordt gehouden, is op een zo-
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danig moment gehouden, dat de oliesituatie op zich zelf er niet in 
verwerkt is, maar zelfs uit die enquête blijkt dat specifiek in de 
aardolie-industrie tóen de verwachtingen waren, dat de investe-
ringen ongeveer met 30 pet. terug zouden lopen. Enerzijds is dat 
een hoog percentage; anderzijds meen ik, dat, als het na de olie-
crisis lager zou worden - wat mij niet zou verbazen - dit zeer 
verheugend zou zijn. Ik neem echter aan, dat daarmede de vraag 
van de heer Van Dis in ieder geval voldoende is beantwoord. 

Ik kom dan op de prijzen. Door diverse geachte afgevaardig-
den is geïnformeerd naar het overleg, dat vanmorgen heeft 
plaatsgevonden. Laat ik vooropstellen - dit in antwoord op enke-
le opmerkingen van de geachte afgevaardigde de heer Portheine 
- dat het geen 24-uursoverleg is geweest, dat gisteren geconvo-
ceerd zou zijn. Ik weet niet, of het zijn bedoeling isgeweest.dat 
ten aanzien van dit gesprek te suggereren. Dat wil niet zeggen, 
dat het vroeger wel eens is gebeurd, maar bij dit gesprek. . . 

De heer Portheine (V.V.D.): Neen, zeker niet, het was een al-
gemene opmerking over het overleg in het algemeen. 

Minister Lubbers: Akkoord, mijnheer de Voorzitter, dan is dat 
misverstand uit de wereld. Het gesprek van vanmorgen is eigen-
lijk een afsluiting geweest van een reeks van contacten, die er ge-
weest zijn sinds 22 november, het moment waarop de beschik-
king eigenlijk vernieuwd had moeten worden. In overleg met 
partijen hebben wij het zolang mogelijk gerekt, totdat wij meer 
inzicht hadden in het pakket, zoals het nu op tafel ligt ten aan-
zien van de inkomensontwikkeling voor volgend jaar. Daarop af-
gestemd, zijn vanmorgen afspraken gemaakt. Er is naar cijfers 
gevraagd. Per 1 januari mag de centenmarge -als ik het zo mag 
zeggen - met 7 pet. worden verhoogd. Daarin is verdisconteerd 
de zeer specifieke achterstand - ik zeg niet: de bruto-achterstand 
- van het hele bedrijfsleven. Dat bedrijfsleven heeft verleden 
jaar vanuit het prijsbeleid een rendementsdruk ondergaan. Daar 
is een heel specifieke achterstand ontstaan door een samenloop 
van een aantal ontwikkelingen, waaronder met name de tegen-
vallende volume-ontwikkeling. Er was een achterstand ontstaan; 
wij hebben die nu, min of meer arbitrair mijnerzijds maar kenne-
lijk met instemming van de partijen, vastgesteld op 2 pet. Die 
wordt nu verwerkt. Dit betekent dat de kostenstijgingen voorde 
komende periode zijn getaxeerd op 5 pet., waar zekere elemen-
ten van onzekerheid inzitten. Ik denk onder andere aan het mini-
mumloon; op het structurele aspect daarvan moet het kabinet 
zich nog beraden. Dit is aanleiding geweest de nadere afspraak te 
maken, dat wij te zijner tijd een nacalculatie zullen plegen over 
dit percentage. 

De geachte afgevaardigde de heer Peijnenburg sprak van een 
achterstand in de melkveehouderij. Ik zou die terminologie toch 
enigszins af willen strijden. Binnen de voor de melkprijzen afge-
sproken systematiek is het mogelijk, dat wij tot melkprijsverho-
gingen moeten overgaan. De opmerking dat er nu reeds een ach-
terstand in de melkveehouderij zou zijn. is in die zin wat tenden-
tieus dat wordt gesuggereerd dat dit ten aanzien van het hele af-
zetpakket van de melkveehouderij zou gelden, wat bepaald niet 
het geval is. De melkprijs staat namelijk enigszins onder druk 
doordat de kaaswaarde zich zo florissant ontwikkelt. 

Wat de aardgasprijzen betreft heeft de geachte afgevaardigde 
de heer Van Dis gevraagd of de woorden „niet zeer korte ter-
mijn" betekenen: op korte termijn. Ik zal daarover geen myste-
ries laten bestaan. Bij aardgas spreken wij in wezen over stook-
seizoenen. Voor het seizoen waar wij nu in zitten acht ik het uit-
gesloten, nu nog tot prijsverhogingen over te gaan. Ik neem aan 
dat daarmee een duidelijk antwoord is gegeven. 

De heer Portheine heeft, evenals de heer Terlouw dat gisteren 
heeft gedaan, gesproken over de overlegprocedure in het kader 
van de Prijzenwet. Hij heeft daarover een amendement inge-
diend (stuk nr. 10). De motivering is mij voldoende bekend. Ik 
strijd die eigenlijk niet af. Men zou kunnen zeggen, dat hier in-
derdaad een zeker manco is. In eerste termijn heb ik gezegd -
graag herhaal ik dit nu - dat ik er juist ter zake van deze specifiek 
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technische kwesties volstrekt van overtuigd ben dat het noodza-
kelijk is - en ik zal dat ook doen - uitvoerig voorafgaand overleg 
met de betrokken organisaties te plegen. Tegen de achtergrond 
van die toezegging en die opvatting en gelet op het feit, dat in het 
kader van de SER-procedure tevoren met de voorzitter is afge-
checkt of dit een handzame zaak zou zijn in dit jaar, zal de Ka-
mer moeten beoordelen of het amendement van de heren Por-
theine en Terlouw dient te worden aanvaard. Ik maak er geen 
halskwestie van, mijnheer de Voorzitter. Ik meen dat het in het 
kader van afspraken met het bedrijfsleven heel goed mogelijk 
moet zijn, dat zonder meer te nemen. Ik laat het, eerlijk gezegd, 
aan de geachte afgevaardigden over of zij bij dit amendement 
zouden willen persisteren dan wel wensen te volstaan met mijn 
toezegging, in eerste en tweede termijn betreffende dit punt ge-
daan. 

Mij resteren nog enkele kwesties. Ik zou de geachte afgevaar-
digden willen vragen, mij toe te staan ze niet alle te behandelen. 
Zelfs in tweede termijn is het nog een hele lijst geworden. Ik wil 
er enkele uitnemen, met name die waar het feitelijke, concrete 
informatie betreft die ik wellicht in heel korte tijd zou kunnen 
verschaffen. De heer Honig van den Bossche heeft nog gevraagd 
naar het zogenaamde Emmen-gas. Dat is inderdaad naar Duits-
land verkocht. Het is een zwavelrijk gas, dat wij niet zonder meer 
- het kan alleen met bepaalde technische complicaties, die vrij 
groot zouden zijn - in ons gasnet zouden kunnen gebruiken. Ik 
moet zijn vraag bevestigend beantwoorden. 

Wat betreft de distributie van propaan in bulk kan ik toezeg-
gen dat de regeling praktisch gereed is. Binnenkort zullen naar 
de gemeenten instructies uitgaan ten aanzien van de toewijzin-
gen aan de horecabedrijven en in de verwarmingssector. Uiter-
aard zullen daarover nadere mededelingen worden gedaan. 

Mevrouw Epema heeft enkele suggesties gedaan over punten 
die in de energienota behandeld zouden moeten worden. Ik zal 
die graag overnemen. Zij heeft een vraag gesteld over de W.A.-
premie. Dat is een moeilijke zaak. Ik wil mij daarin graag verdie-
pen. Formeel is een prijsverlaging in de Prijzenwet niet door te 
voeren. Natuurlijk is dat wel mogelijk in het overleg met de be-
trokken partijen, wanneer wij over harde cijfers beschikken. De 
contacten die wij hebben gehad over de ontwikkeling van de 
schadecijfers hebben in allereerste instantie - ik praat nu over 
enkele weken geleden - niet tot resultaat geleid, omdat die cijfers 
niet hard waren. Toen is eigenlijk al impliciet aangegeven dat, als 
dat wel het geval zou zijn, er wel een bereidheid in die richting 
zou zijn. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Mag ik nog even terug-
komen op die gasbel? Wordt er bij die gasbel nu ook nog ge-
boord? Gebeurt dat om budgettaire redenen? 

Minister Lubbers: Wat bedoelt u? 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Gaan die boringen bij 
Emmen door? 

Minister Lubbers: Die exploitatie? Ja. die gaat door. 
Mevrouw Epema heeft de suggestie gedaan te kijken naar het 

reclame-vliegen. Ik wil dat gaarne nader bezien. 
De heer Van der Hek heeft gevraagd de contracten voor de 

aardgasexport nog eens uitvoerig in de vaste commissie te bekij-
ken. Ik zeg dat gaarne toe. 

De heer Van der Lek heeft terecht gesteld, dat de verhoging 
van de royalties, die twee maanden geleden is doorgevoerd, zich 
op zichzelf niet laat vertalen in een prijsstijging van 40 pet. voor 
olieprodukten. Daarbij wordt inderdaad niet alleen van die royal-
ties uitgegaan, maar van een systematische verhoging die op het 
ogenblik optreedt zowel in de posted-prices als in de marktprij-
zen. Zonder er nu en detail op in te gaan, herinner ik eraan, dat 
het interessante is. dat die twee op het ogenblik aan elkaar ge-
koppeld zijn, zodat bij een schaarste op de markt de prijs, waar-
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aan de royalties gerelateerd zijn, automatisch omhooggaat. Dat 
is de vrij nare vicieuze cirkel waarin wij terecht zijn gekomen. 

Ik heb gezegd dat de tuinbouw prioriteit zal krijgen. Ik wil 
daaraan ook graag bekendheid geven. Wanneer er in de tuin-
bouw teeltverschuivingen optreden naar energie-armere produk-
ten, dan vind ik dat op zichzelf niet onbegrijpelijk. Ook de kost-
prijs van de energie speelt, los van de voorziening, die wij willen 
garanderen, een rol. 

Tot slot heb ik nog één technisch puntje. Er is gevraagd, wie 
nu eigenlijk die distributie onder zich heeft. De distributie van de 
motorbenzine is gedelegeerd aan de Minister van Verkeer en 
Waterstaat. Overigens liggen de verantwoordelijkheden bij mij. 
Ik sluit niet uit dat in de toekomst, bij bepaalde sectorele pioble-
men, best dezelfde procedure gevolgd zou kunnen worde i. De 
Minister-President heeft zojuist, in het verband van de voorlich-
ting, de Minister van Landbouw genoemd. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): De Minister heeft nog 
niet geantwoord op mijn vraag of, indien de prijzen vanwege de 
stijging van de externe kosten verhoogd zouden moeten worden, 
terwijl de bedrijven dat ook zelf zouden kunnen opvangen, dan 
overleg wordt gepleegd, opdat die stijging van de externe kosten 
niet volledig wordt doorberekend. Leidt een dergelijk overleg 
wel eens tot resultaat? 

Minister Lubbers: Het overleg is - laat ik dat eraan toevoegen, 
want dat verduidelijkt het beeld - vooral gericht op het moment 
waarop dat gebeurt. Als er tijdelijke verhogingen zijn, wordt on-
derzocht of het werkelijk nodig is met de prijzen omhoog te gaan 
of dat de bedrijven dat verschil niet voor eigen rekening kunnen 
nemen, om pas wanneer over een wat langere termijn blijkt, dat 
zo'n grondstofprijsstijging doorwerkt, deze in de prijzen te ver-
werken. 

De enige manier om-dat publiek te maken - ik weet echter niet 
of dat veel zal oplossen - is aangeven hoe de meldingen bij de 
prijzen, ten aanzien van het moment van invoer en de hoogte, 
liggen en hoe dan de uitkomsten zijn van het overleg. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Dat betekent dus dat 
als de stijging van de grondstoffenprijs doorzet de doorbereke-
ning van de prijsstijging doorgaat, ook al zou het bedrijf het wel 
kunnen dragen. Mijn bedoeling is ook in geval van een blijvende 
prijsstijging deze niet volledig door te berekenen. 

Minister Lubbers: Het is erg moeilijk daarvoor de scheidslij-
nen aan te geven. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik zie wel, dat de V.V.D. het niet wil, maar ik wil het wel. 

Minister Lubbers: Ik meen in alle eerlijkheid te moeten zeg-
gen, dat op een bedrijf, dat normaal functioneert en dat een be-
paalde rentabiliteit heeft, binnen het huidige prijsbeleid een be-
roep kan worden gedaan, bij bepaalde specifieke ontwikkelingen 
kostenfactoren voor zijn rekening te nemen. Dat zit ook duide-
lijk ingebakken in de filosofie van de externe-kostenregeling. Ik 
meen, dat het niet mogelijk is de regel om te draaien en te zeg-
gen. dat een bedrijf kostenstijgingen voor zijn rekening moet ne-
men tot de grens van de continuïteit, de rode lijn, is bereikt. Tus-
sen beide situaties liggen nog alle mogelijke modaliteiten. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Blijkbaar staat de V.V.D. soms 
dichter bij het kabinet dan de Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Misschien op dit punt, 
maar ik moet zeggen, dat ik dat niet helemaal geloof. 

Mijnheer de Voorzitter! In de bedrijfskolom heeft men ver-
scheidene fasen. Men heeft de handel in handen, waardoor men 
een prijsstijging krijgt. Ik vind het verkeerd, als men in zo'n ge-
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val. waarbij men ook de produktie in handen heeft, de hogere 
prijs kan doorberekenen. De heer Van der Hek heeft hiervan een 
voorbeeld genoemd. Ik vind, dat duidelijk vastgelegd moet zijn 
dat in zo'n ge\ al de prijsstijging niet doorberekend mag worden. 

Minister Lubbers: Als een concern geïntegreerd werkt met een 
afzonderlijk handels en een produktiebedrijf en als hel handels-
bedrijf een hogere prijs factureert aan het produktiebedrijf. dat 
dit bij ons meldt als prijsverhoging, zal deze prijsverhoging niet 
woiden toegestaan. Dat kan natuurlijk niet. 

De heer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal de 
moeilijke vraag, die ik heb gesteld, niet herhalen. Die vraag komt 
wel een andere keer aan de orde. 

Ik heb echter ook een heel gemakkelijke vraag gesteld. Ik heb 
namelijk gevraagd, of wij de energiebalans inzake de landbouw 
vóór de begrotingsbehandeling van Landbouw, op zijn vroegst 
een maand na nu. konden krijgen. 

Minister Lubbers: Het antwoord luidt: Ja. 

De heet Honig van den Bossche (B.P.): Ook een gemakkelijke 
vraag was. wat de Minister zou doen ter zake van vergoedingen 
aan de tuinbouw in verband met de ombouw van de installaties 
van olie op aardgas. 

Minister Lubbers: Hierover vindt overleg plaats met I.and-
bouw. Wij hebben daarvoor een regeling, waarvan de werkings-
duurzal worden verlengd. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Collega Van der 
Stee heeft mij verzocht, de heer Peijnenburg gerust te stellen 
voor wat de pachtnormen betreft. Het is inderdaad, zoals deze al 
vermoedde: de pachtnormen ondergaan geen verandering inge-
volge de uitvoering van de Machtigingswet. 

Collega De Gaav Fortman verzoekt mij. via u, mijnheer de 
Voorzitter, aan de heer Roolvink te vragen, aan de heer Vermaat 
mede te delen, dat er een nieuwe wetenschappelijke balans komt 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds begin I974. De com-
missic tot samenstelling van die balans zal ook de positie van het 
fonds op langere termijn bezien en dienaangaande adviseren. 
Het lijkt derhalve meer zinvol, een discussie als de heer Rool-
vink memoreerde, op een ander tijdstip te doen voeren, namelijk 
op het moment dat kennis is genomen van de inhoud van die stu-
die. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van de opmerking 
van de heer Van der Mei over de inhoud van de considerans en 
de toelichting daarop in de memorie van antwoord deel ik mede. 
dat geen sprake is van machtigingen buiten de doelstelling om die 
is vervat in de considerans. Er is sprake van een complex van 
maal regelen, maar dat wil niet zeggen, dat uitgesloten is. dat op 
andere terreinen maatregelen worden genomen. Nogmaals, ik 
kan de door de heer Van der Mei gevraagde geruststellende me-
dedeling geven, dat niet verkapt de reikwijdte van de wet wordt 
verbreed. Dat ligt niet in het voornemen. Het is echter denkbaar. 
dal op andere terreinen andere maatregelen zouden moeten wor-
den genomen op een gegeven moment. 

De heer Van Dis heeft mij nogmaals gevraagd commentaar te 
leveren op het commentaar van de heer Hoogendijk. De inhoud 
van al hetgeen de heer Hoogendijk waar dan ook in schrijft blijft 
voor verantwoordelijkheid van de heer Hoogendijk. gelukkig. 
Het is ook niet juist, dat - ik weet niet precies wat hij heeft ge-
schreven daarover; het interesseert mij ook maar zeer matig - de 
oliecrisis zou worden gebruikt om de inkomensnivellering door 
te voeren. Woorden van die strekking heeft de heer Hoogendijk 
gebruikt. Het zou kunnen aansluiten bij de vertaling, die de heer 
Wiegel heeft gegeven. Hij heeft echter ook nog verwezen naar 
de Handelingen, blz. 877. linkerkolom, onderaan. Bij de behan-
deling van de begroting op 13 november jl., toen wij nog niet be-
schikten over de gegevens, waarover wij nu beschikken met be-
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trekking tot de gevolgen - direct en indirect - van de beperking 
van de olie-aanvoer, heb ik gesteld dat het gaat om een bepaalde 
herverdeling van de inkomens ten gunste van de lager betaalden. 
Dat staat daar inderdaad en het kan gehandhaafd worden voor 
iedereen, die weet dat wij op 5 november bij het bijna bereikte 
akkoord - de voorlopige overeenstemming - hebben gezegd, dat 
de inhoud daarvan in grote lijnen onze instemming kon verkrij-
gen, evenals datgene, wat men bijna was overeengekomen aan-
gaande de prijscompensatie in de loop van het komende jaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zie ervan af, verder te debatteren 
met de heer Verbrugh. die naar mijn mening toch wel bijzonder 
idealistisch - en als zodanig kan ik het wel waarderen - een soort 
automatisme heeft verondersteld in de praktijk, als het gaat om 
de sterken, die de zwakken behoren te steunen. Hij heeft aange-
geven hoe het zou behoren te zijn. Hij zal het echter met mij eens 
zijn, dat de werkelijkheid een andere is. In het voorlopig verslag 
heeft hij verwezen naar Openbaring 13. Mag ik van deze gelegen-
heid dan gebruik maken om te verwijzen naar Romeinen 13? 

Mijnheer de Voorzitter! Aan het adres van de heer Roolvink 
wil ik nog zeggen, dat wijziging van bestaande wetten voor situ-
aties, zoals deze zich thans voordoen, nader en afzonderlijk zal 
moeten worden bezien, omdat het dan gaat om wijzigingen met 
een structureel karakter. Het kabinet zal zich nog nader over die 
vraag moeten beraden. Bekend is, dat wij nog een advies wach-
tende zijn van de SER over het conjunctuur-politiek instrumen-
tarium, zoals wij ook enkele andere adviezen al enige tijd wach-
tende zijn. 

Ik ben ook nog een antwoord schuldig aan de heer Van Aar-
denne, die het heeft gehad over werknemers in kleine bedrijven 
en kantoren, in het kader waarvan geen schriftelijk contract be-
staat, dus geen c a . o . of een individueel contract, maar waarbij 
in de praktijk bij loonsverhogingen rekening wordt gehouden met 
prijsstijgingen. Deze kunnen op de tocht komen te staan, wan-
neer betrokkenen alleen een bedrag van f 15 erbij zouden krij-
gen. Volgens de uitvoeringsregeling zal prijscompensatie zijn 
toegestaan, voor zover deze berust op een schriftelijk contract -
collectief of individueel - en wanneer een bestendig beding vol-
gens een duidelijke maatstaf in de boeken te controleren zal zijn. 
In die gevallen kan een voorziening volgen. Ik verwacht dan ook 
niet, dat in het algemeen moeilijkheden ontstaan. Mochten zij 
zich echter toch voordoen dan kan men zich tot mij wenden om 
ontheffing. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog een enkele opmerking ma-
ken over de kwestie van het stakingsrecht naar aanleiding onder 
meer van een opmerking, die de heer Terlouw heeft gemaakt. Ik 
ben het niet met zijn benadering eens. De Regering beoogt in eer-
ste instantie slechts een rustpauze voor arbeidsvoorwaarden die 
loonkosten met zich brengen. Het gaat daarbij dus niet om de zo-
genaamde immateriële arbeidsvoorwaarden. Theoretisch zouden 
er dus stakingen kunnen voorkomen over punten die niet onder 
het beslag van deze maatregelen vallen, zonder dat dan direct 
zou kunnen worden gesteld dat een dergelijke staking een on-
rechtmatig karakter zou hebben, hetgeen aan het oordeel van de 
rechter onderhevig is. Het is duidelijk dat eventuele stakingen 
het beleid, gericht op het zo evenwichtig mogelijk verdelen van 
de lasten, ernstig zouden kunnen doorkruisen; dat element speelt 
daarbij natuurlijk. Ik denk daarbij aan het in gevaar brengen van 
de continuïteit van bedrijven. 

Wanneer de Regering elke staking zou willen voorkomen, zou 
zij dus ook immateriële arbeidsvoorwaarden moeten regelen. 
Wanneer de Regering dat zou doen, zou naar mijn mening inder-
daad elke staking onrechtmatig moeten worden genoemd. Het 
kabinet wil dat echter niet doen; wij hebben ons niet uitgespro-
ken over de immateriële onderdelen van de ca .o . ' s . 

Mevrouw Goudsmit (D'66): Dit is mij toch niet helemaal duide-
lijk. 

Minister Boersma: Dat is niet best voor mij. 
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Mevrouw Goudsmit (D'66): Uit uw betoog volgt dat u vindt -
dat de Regering vindt - dat een staking tegen een wet die door 
Regering en parlement of in dit geval misschien zelfs voorname-
lijk door de Regering is opgelegd, ipso facto - uit de aard der 
zaak dus - onrechtmatig is. Dat is naar mijn mening niet juist; dat 
is althans nog nooit uitgemaakt door een rechter en dat staat niel 
in de Nederlandse wet. Ik begrijp niet, hoe u aan een dergelijke 
constatering komt. 

Minister Boersma: In ieder geval niet uit mijzelf, mijnheer de 
Voorzitter. Laat ik dat geheim al vast verklappen. 

Mevrouw Goudsmit (D'66): Ik heb er geen bezwaar tegen als 
uw collega van Justitie het straks nog eens probeert uit te leggen. 

Minister Boersma: Ik ben hiertoe gekomen op gezag van zeer 
vooraanstaande deskundigen op dit terrein, mijnheer de Voorzit-
ter. Maar wellicht kan mevrouw Goudsmit bij haar standpuntbe-
paling ook nog betrekken hetgeen ik hierover gisteren afheb ge-
zegd. Dat staat waarschijnlijk wel in dat dikke pak Noodhandelin-
gen dat ons zo snel heeft bereikt. 

Mevrouw Goudsmit (D'66): Dat heb ik nagelezen, maar ik 
kwam het daarin helaas niet tegen. 

Minister Boersma: Dan wordt het nog vervelender voor mij, 
mijnheer de Voorzitter. Ik meen dat wij hier geen grondrecht als 
zodanig aantasten. Wanneer de Regering echter, daartoe ge-
machtigd door het parlement, tot bepaalde maatregelen heeft be-
sloten en wanneer men dan - veronderstellenderwijs overigens -
zou proberen om van die f 15 toch f 20 te maken of van de f 30 
toch f 40, zouden wij dat moeten beschouwen als een onreeht-
matige daad. Wanneer men dan een staking zou uitroepen daar-
voor, zou men zich keren tegen een beslissing die op normale 
wijze - of misschien iets minder dan normale wijze, maar in ieder 
geval op de daartoe geëigende wijze - door de volksvertegen-
woordiging is genomen. 

Mevrouw Goudsmit (D'66): Dit mag uw mening zijn. uw me-
ning als de heer Boersma. maar ik vind het in strijd met het sta-
kingsrecht zoals wij dat kennen, dat de Regering een dergelijk 
oordeel zou geven. Het is niet helemaal ondenkbaar dat er bin-
nenkort - helaas overigens - weer stakingsjurisprudentie komt 
en ik vind het dan zeer gevaarlijk als een dergelijke mening van 
de Regering onbestreden in de Handelingen zou komen. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Dat laatste kan nu 
niet meer en gelukkig is er de onafhankelijke rechter die het defi-
nitieve oordeel velt. Sommige rechters zijn trouwens met pen-
sioen, dus wie weet! 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Wieldraaijer heeft nog een 
vraag gesteld over de ondernemingsraad, namelijk of deze raad 
op grond van de wet een aantal bevoegdheden heeft die zich ook 
richten tot het bevorderen van het naleven van de wetten betref-
fende arbeidsvoorwaarden. Ik heb daarvan gezegd, dat er ruimte 
zit in artikel 21, maar voor het bereiken van een doeltreffender 
bevoegdheid zou dit artikel moeten worden gewijzigd. Ik wil er 
nog graag aan toevoegen dat dit natuurlijk niet wil zeggen dat de 
ondernemingsraad als zodanig een functie heeft als die van de 
politie en de arbeidsinspectie. Als wij willen gaan in de richting 
die de heren Wieldraaijer en Van Gorkum gisteren naar voren 
hebben gebracht, dan zullen wij de wet moeten wijzigen. Ik heb 
daarvoor al een bepaalde weg aangewezen, waarvan de heer Van 
Gorkum heeft gezegd dat hij dit met plezier had vernomen. Ik wil 
ook graag zijn suggestie positief benaderen. 

De heer Drees heeft een vraag gesteld, die ik nu zal proberen 
te beantwoorden. Hij heeft gevraagd: Waarom zou niet afge-
wacht kunnen worden wat het bedrijfsleven doet? Waarom in-
grijpen? Wij hebben hierover gisteren al een flitsend interruptie-
debat gehad. Ik heb toen ook gezegd dat de situatie nu ernstiger 

Zitting 1973-1974 

is dan in de voorgaande jaren en dat hel onze bedoeling zeerbe-
paald is - wij hebben dat ook met zoveel woorden vooropgesteld 
- om iets te doen voor de positie van de laagst betaalden. Dat be 
werkstelligt men niet voor het gehele terrein via c.a.o.-onderhan-
delingen. Wij achten het ook nodig dat er een rustpauze voor alle 
inkomens komt. Wij komen er dan niet met tic artikelen 10 en 11 
van de loonwet ; deze biedt bij voorbeeld niet de mogelijkheid 
om voor het gehele jaar 1974 voorzieningen te treffen als dal 
noodzakelijk mocht blijken. De Loonwet kent verder differen-
tiatie in de tijd die afhankelijk is van het tijdstip waarop arbeids-
voorwaarden worden gewijzigd. De Loonwet kan ook niet twee 
keer achter elkaar worden gebruikt: bij voorbeeld op 1 januari 
en op een tijdstip liggend na 1 januari. De Loonwet is ook niet 
geschikt om een evenwichtige lastenverdeling af te dwingen. Het 
gaat met name om het afdwingen, het bindend opleggen. De wet 
houdt slechts een plafonnering in en geen verplichting tot beta-
ling van bij voorbeeld f 15. 

Ik kom nu bij de opmerking van de heer Wieldraaijer over de 
langdurig werklozen. Nogmaals gezegd, wij zullen ons uiterste 
best doen daarover zo snel mogelijk onze studie af te ronden en 
op zo kort mogelijke termijn advies te vragen aan de SER. 

Aan het adres van de heer Van der Gun wil ik nog zeggen, dat 
ik heel duidelijk heb gehoord zijn opmerking over de korting die 
wij met goede bedoelingen, die hij ook onderschrijft, hebben toe-
gepast op de bedragen die wij regionaal hadden toegewezen. Ik 
zal er nauwlettend op laten toezien dat men daarbij ook zoveel 
mogelijk rekening houdt met de omstandigheden binnen een ge-
bied dat een toewijzing heeft, in dit geval een provincie. Ik heb al 
gezegd dat wij, als mocht blijken dat de vervangende objecten 
niet snel kunnen worden aangedragen, dan vooreen deel zullen 
moeten terugvallen op de reeds aangemelde projecten. 

Ik ben de heren Roolvink en Van der Gun zeer erkentelijk, 
omdat zij positief hebhen ingestemd niet het voorstel, betrekking 
hebbend op de vrijwillige ziekenfondsverzekering. De heer 
Roolvink heeft nog vermeld een apart punt. betrekking hebbend 
op de gemoedsbezwaarden. Ook de heer Van Dis heeft hierover 
een vraag gesteld. Degenen die gemoedsbezwaren tegen de vrij-
willige ziekenfondsverzekering hebben, zullen zich vanzelfspre-
kend niet voor die vrijwillige verzekering hebben aangemeld. Zij 
betalen dan ook geen premie. Als zij buitengewone ziektekosten 
te dragen krijgen, dan zijn zij in het kader van de reductieregeling 
ook niet te helpen. De enige mogelijkheid die ik derhalve voor 
deze categorie zie. is het doen van een beroep op de Algemene 
Bijstandswet. 

De heer Wieldraaijer is teruggekomen op het punt van de 
voor-indexering. Ik heb al gesteld, dat ik dit wel heb overwogen, 
maar er vrij vlug van heb afgezien. Ik zie er ook geen aanleiding 
toe. Immers, de uitkeringen gaan per I januari met exact 6,51 
pet. omhoog. De gehele aanpassingssystematiek moet worden 
bezien op het effect van centen- in plaats van procenten-verho-
ging. De moeilijkheid van voor-indexering is nu dat. wanneer wij 
boven die verhoging met 6,51 pet. een voor-indexering op grond 
van de loonsverhoging met f 15 of f 30 per maand toepassen op 
het vlak van de sociale uitkeringen, deze per I juli - ik ga er dan 
nog van uit. dat wij niets aan het indexeringsmechanisme hebben 
gedaan - moet worden vertaald ineen percentage van het looniiv 
dexcijfer. Dit betekent in elk geval, dat het loon moet worden in-
gelopen en het is zelfs denkbaar, dat dit zou kunnen uitpakken in 
een verlaging van de uitkeringen. 

Niettemin zullen de ontwikkelingen ook op dit vlak op de voet 
worden gevolgd, mijnheer de Voorzitter. Er is ook nauw overleg 
met de vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven 
op dit punt. Er zijn voorts nog andere onderwerpen, die nadere 
bespreking behoeven. 

De heer Roolvink heeft nog een opmerking gemaakt over de 
richtlijnen met betrekking tot het ontslag, die /uilen worden ge-
publiceerd. Het zijn bindende aanwijzingen aan de directeuren 
van de gewestelijke arbeidsbureaus, die derhalve ook ter 
beschikking van de Kamer zullen komen. De bestaande richtlij-
nen, die niet bindend zijn. blijven overigens geldig. De aanwij-
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zingen hehben een aanvullend karakter, vooral met betrekking 
tot de oliecrisis. 

De heer Roolvink heeft voorts geïnformeerd naar de buiten-
landse werknemers, wier contract op een gegeven moment is af-
gelopen. Hiermee gebeurt hetzelfde als tot nu toe gebruikelijk 
was. Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning mogen niet in 
Nederland zijn. Verblijfsvergunning wordt gewoonlijk verleend 
of verlengd indien en zolang de vreemdeling arbeidsvergunning 
heeft. Criterium daarbij blijft de stand en de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid. Het algemene beleidsuitgangspunt is, dat voor 
het vervullen van vacatures Nederlanders en onderdanen van de 
overige lid-staten van de EEG voorrang dienen te hebben. Het is 
echter niet zo. mijnheer de Voorzitter, dat het beleid op dit punt 
een meer onmenselijk gezicht zou krijgen. Integendeel, wij zul-
len ook in de gevallen, die de heer Roolvink bedoelt, op dezelfde 
humanitaire wijze, zoals deze ook geldt met betrekking tot het 
beleid ten aanzien van illegalen, de regels toepassen. Er zal ook 
geen speciale druk op de werkgevers worden uitgeoefend om de 
betrokkenen al naar gelang de stand van de arbeidsmarkt weg te 
zenden. 

De heer Van Gorkum heeft nog een opmerking gemaakt over 
de arbeidsbureaus en de vrijetijdsbemiddeling. Ik moet nog ter 
aanvulling van wat ik al hierover zei meedelen, dat ik geen kans 
zie om de arbeidsbureaus buiten de zware taak, die zij al hebben, 
hiermee te belasten. De geachte afgevaardigde heeft de suggestie 
gedaan om daarnaast ook geld ter beschikking te stellen. Ik wil 
mijn gedachten hierover gaarne laten gaan en daarover contact 
opnemen met mijn collega van CRM. Ik meen, dat die weg een 
betere benadering kan opleveren. 

Als algemeen punt is het de Regering derhalve bekend. Het is 
- ik heb er gisteren reeds op gewezen - door ons ook regelmatig 
naar voren gebracht om in die overigens betrekkelijk weinige ge-
vallen, waarin de lastenverzwaring grote problemen met zich 
zou kunnen brengen, gebruik te maken van de mogelijkheden, 
die de Wet op het minimumloon biedt. 

Ik zie niet in waarom niet op een soortgelijke wijze het mini-
mumjeugdloon - als dat niet anders zou kunnen; er moeten na-
ttmrlijk zwaarwichtige redenen voor zijn - zou kunnen worden 
ingevoerd als bij voorbeeld het geval is geweest met de invoering 
van de Wet op het minimumloon. Ook in dat geval - e r is een dui-
delijke parallel - is er voor een beperkt aantal sectoren een ont-
heffing verleend en een overgangsfase geschapen. Dit is gebeurd 
vanwege de toen voor betrokkenen te zware lasten. 

Dit heeft voor bij voorbeeld de witwasserijen. die zich nu ook 
hebben aangemeld voor dispensatie, ertoe geleid, dat men in een 
periode van minimaal drie jaren zich heeft kunnen aanpassen. 
Dat betekende in dat geval, dat men het oudere personeel ver-
ving door jonger personeel; nu zal men waarschijnlijk weer ou-
der personeel moeten aantrekken, omdat men nu met het jongere 
personeel zit. Men krijgt er echter dan de tijd voor om zich aan te 
passen en zij zullen nu daarvoor ook stellig dispensatie verkrij-
gen. 

Men moet het echter niet overdrijven en zeggen - de heer 
Drees deed dit hij voorbeeld - dat er sprake zou moeten zijn van 
een zeer ruim ontheffingenbeleid. Neen. de sectoren, waar dit 
maximaal het geval zou moeten kunnen zijn, zijn op de vingers 
van één hand af te tellen. 

Overigens wordt ook op dit punt - dit ook aan het adres van de 
heer Peijnenburg - nauw overleg gevoerd en samengewerkt met 
het Ministerie van Economische Zaken. Ik heb begrepen, dat er 
nu. voor wat de detailhandel betreft, enig schot in komt. Ik moet 
er wel op wijzen, dat de algemene maatregel van bestuur reeds in 
het Staatsblad heeft gestaan. De betreffende beslissing hebben 
wij reeds vele maanden geleden genomen, toen wij nog geen no-
tie hadden van een oliecrisis en dergelijke. Er kan dus niet een 
generieke bepaling aan worden toegevoegd. Het zal langs de weg 
van de aanvraag om ontheffing moeten gebeuren. Nogmaals, ik 
zal dan van mijn kant de grootst mogelijke soepelheid betrachten 
en met name aan de adviserende instanties willen vragen om 
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vooral met het oog op het punt van de werkgelegenheid een zo 
ruimhartig mogelijk beleid te voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Wieldraaijer heeft nog een 
vraag gesteld over de kwestie van de structurele verhoging van 
het minimumloon. Hij heeft er daarbij op gewezen, dat de terug-
werkende kracht als hoofdoverweging zou moeten gelden. 

Wij zullen onze beslissing nemen op basis van alle argumenten 
en op basis van alle onderdelen van het advies van de Sociaal-
Economische Raad. Ik meen, dat de terugwerkende kracht niet 
per se het belangrijkste punt behoeft te zijn of per se noodzake-
lijk moet worden geacht. Wij zullen eerst het advies afwachten 
en bezien hoeveel standpunten daarin zullen voorkomen. Als ik 
goed ben ingelicht, zouden dat er wel eens drie kunnen zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Drees heeft gesproken over 
de f 30. De Regering blijft dit bedrag als een onbenoemde toeslag 
zien. In de loop van het eerste kwartaal zullen wij in het overleg 
nader moeten praten over de vraag of dat misschien geheel of ge-
deeltelijk een voorschot of een prijscompensatie zal zijn. Dat is 
denkbaar, maar er zijn ook andere zaken denkbaar, waar wij op 
dit moment niet op willen vooruitlopen. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Als u nu toch zegt, dat er andere 
zaken denkbaar zijn, dan zou ik er toch op zijn minst wel graag 
één willen horen. 

Minister Boersma: Ik heb al gezegd, dat er twee zaken denk-
baar zijn. Gedacht kan worden aan een voorschot op de prijs-
compensatie; dat zou dus betekenen dat de volledige f 30 in min-
dering wordt gebracht op een eventuele prijscompensatie. Dat 
punt als zodanig moet ook nog ter discussie komen. 

Als tweede mogelijkheid kan worden genoemd, dat een ge-
deelte daarvan mee wordt verrekend. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Hoe kunt u nu in een jaar, waarin 
de modale werknemer er met 2 pet. op achteruit gaat, iets anders 
doen dan niet geheel de prijsverhoging compenseren? Dat is het 
enige dat aan de orde is. 

Minister Boersma: Nu noemt de heer Roolvink juist het punt, 
waarover ik straks nog iets zou willen zeggen. Wij hebben steeds 
betoogd, mijnheer de Voorzitter, dat wij, gelet op de vele onze-
kerheden die ook met beste kunnen en willen aan alle beschikba-
re gegevens kleven, onmogelijk een beleid voor het gehele jaar 
1974 kunnen uitstippelen. Dat is nu uitgerekend het punt. Wij 
hebben duidelijke beslissingen willen nemen voor de zeer korte 
termijn. Wij hebben toen gezegd, dat wij daarna zowel met de 
werknemers als met de werkgevers zo snel mogelijk in de loop 
van het eerste kwartaal van 1974 weer verder overleg zullen gaan 
voeren. Het is dus duidelijk, dat onze volgende doelstelling de 
prijscompensatie van 30 juni zal zijn. Dat is de eerstvolgende in-
dexering die aan bod komt. In onze gedachtengang, uitgaande 
van de situatie van nu, zal er een halfjaar lang verder niets ge-
beuren dan datgene wat wij nu voorstellen. Desalniettemin blijft 
dan de vraag, wat er moet gebeuren met de contracten zelf. 
Daarvoor zijn twee mogelijkheden. 

De c a . o . kan niet formeel door de Regering worden verlengd. 
Daartoe strekt ook niet een artikel als artikel 3 uit de Machti-
gingswet. Wat er wel kan gebeuren, is, dat partijen zelf de c a . o . 
verlengen, bij voorbeeld voor een drietal maanden waarbinnen 
rust wordt gecreëerd. Dat zou op zich zelf wel van belang zijn 
voor de verplichtingen die tussen werkgevers- en werknemersor-
ganisaties over en weer zijn aangegaan. Ik denk hierbij ook aan 
de vredesbepalingen. Deze mogelijkheid kan men zeer simpel 
bewerkstelligen, bij voorbeeld door een eenvoudig ondertekend 
briefje. 

Een andere mogelijkheid, wat de materiële inhoud van het col-
leetieve contract betreft, is dat de arbeidsvoorwaarden als zoda-
nig worden verlengd, dus niet het contract zelf, maar de inhoud 
daarvan, waarbij dan in een individuele arbeidsverhouding op 
een bepaald moment de arbeidsvoorwaarden worden bevroren 
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en alle bepalingen - gisteren is nog gevraagd naar de 20 pet. -be-
paling - van kracht blijven. Dat zijn de twee mogelijkheden. 
Daarvoor is naar onze opvatting het eerste kwartaal van 1974 
uitermate geschikt om dan, al naar gelang wij meer zicht krijgen 
op de situatie, het overleg te kunnen blijven voeren. 

Ik herinner eraan, dat ook in de Stichting van de Arbeid - die 
afspraak is bij mijn weten niet ongedaan gemaakt - begin novem-
ber nog is gezegd: ,,Wij zullen, nu wij uitgaan van bepaalde gege-
vens in onze onderhandelingen over het centraal akkoord, de ge-
gevens die wij straks ter beschikking krijgen en die verband hou-
den met de oliecrisis en de directe en indirecte gevolgen daarvan, 
gaan hanteren om na te gaan, wat wij dan verder in het jaar 1974 
moeten en kunnen doen". Ik neem aan, dat dat overleg ook nu 
nog in de Stichting van de Arbeid verder zal worden gevoerd. 
Men zal zich om te beginnen - dat is echter voor de zeer korte 
termijn, waarschijnlijk deze of volgende week - buigen over een 
concept-uitvoeringsmaatregel die ondertussen op het Departe-
ment van Sociale Zaken wordt gereedgemaakt. Wij zullen daar-
over met de sociale partners gaarne overleg plegen. Dat zal wor-
den gevolgd door voortgaand overleg over de situatie, zoals die 
bij voorbeeld over één of twee maanden bekend zal zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat is de reden, dat ik - dat geldt ook 
voor de besprekingen die wij hebben gevoerd - het niet juist vind 
om bij voorbeeld nu al een prijscompensatie, omvang daarvan of 
een formule die de omvang daarvan vastlegt, te noemen. Dat 
geldt ook voor de drempel die nog een omstreden punt is, daar-
over zijn wij het wel eens. Het is ook een punt, dat wij de totale 
verrekening van de verschillende componenten van de f 15 en de 
nogmaals f 15 in de beschouwingen willen betrekken. 

Als wij nu stellen - dat blijft gelukkig tot de mogelijkheden be-
horen - dat de ontwikkeling zich gunstiger laat aanzien dan wij 
vandaag de dag op grond van de best mogelijke gegevens die wij 
hebben, moeten verwachten, opent dat toch een heel ander per-
spectief op tal van onderdelen van de economie. Ik vind dan 
ook, dat dat overleg daarmede rekening moet kunnen houden. 
Omgekeerd, als de ontwikkeling slechter zou zijn dan verwacht, 
zullen wij daarmede in het beleid ook rekening moeten houden. 
Dat is met name de reden waarom wij hebben gezegd, dat het 
niet verstandig zou zijn om nu al voor het gehele jaar 1974 alles 
vast te leggen wat er vast te leggen is. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Dat heb ik ook nooit gevraagd. 

Minister Boersma: Er zijn ook 150 kamerleden, mijnheer de 
Voozitter. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Ik heb het ook niemand anders ho-
ren vragen. 

Minister Boersma: Akkoord, maar de heer Roolvink inspireer-
de mij in elk geval dit gedeelte van mijn betoog te houden toen hij 
het over ,,het volledige jaar" had. 

De heer Andriessen (K. V.P.): Ik begrijp hieruit dat de facto de 
materiële inhoud voor het eerste halfjaar wel is vastgelegd. 

Minister Boersma: Voor zover wij thans kunnen overzien is 
het volgende station 30 juni: de prijscompensatie. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Dat houdt in dat het niet helemaal 
juist was toen men instemmend knikte toen ik vanmiddag vroeg 
of dit voor drie maanden gold. 

Minister Boersma: Wij moeten onderscheid maken tussen het 
voornemen met betrekking tot de maatregelen en het voorstel 
dat wij aan de Stichting van de Arbeid zullen doen met betrek-
king tot de uitvoeringsbeschikking en de periode die daarbij 
wordt gehanteerd. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Ik begrijp dat, maar dat houdt in 
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dat men voor meer dan 100 000 mensen het eerste halfjaar f 30 
per maand overcompenseert. Op zichzelf heb ik daartegen geen 
bezwaar als het maar kan. 

Minister Boersma: Ik kom nog toe aan dat bijzondere punt. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Ik wil toch nog even iets vra-
gen over het halve jaar. In het bekende overleg met. . . 

Minister Boersma: Neen. als men daarover wil spreken, gaat 
het over de rustpauze die partijen zelf willen en waarbinnen zij 
niet zullen gaan onderhandelen. Er moet echter op een gegeven 
moment worden beslist over de contracten. Er moet worden be-
slist of er bij voorbeeld een totaal contractloze periode zal zijn. 
Dan is het mogelijk dat ik voor een heel jaar moet beslissen om 
de bepalingen die in de ca.o. 's staan te doen blijven gelden. 

Als men nieuwe contracten wil, zal men daarover nu geen on-
derhandelingen voeren. Dat zal ik ook vragen, maar op een gege-
ven moment zal er toch een beslissing moeten worden genomen 
ten aanzien van die contracten. De beschikking waarover wij 
spreken bestrijkt de eerste drie maanden van het jaar. Hierbij 
gaat het over twee data, namelijk 1 januari en 1 april. Tussen de-
ze twee data leggen wij arbeidsvoorwaarden dwingend op. De 
periode van ons beleid strekt zich echter uit tot aan 30 juni. 
Daarvóór zal natuurlijk veelvuldig overleg moeten worden ge-
pleegd, zoals ik zoeven al heb gezegd. 

De heer Van der Gun (K.V.P.): Nu ontstaat er toch weer een 
misverstand. In antwoord op de vraag van de heer Andriessen 
zei u dat de prijscompensatie per 30 juni voor het eerste halfjaar 
de inzet is. Nu spreekt u over twee materiële mogelijkheden; één 
per 1 januari en één per 1 april. In het verlengde van hetgeen u 
zoeven hebt gezegd kan hetgeen per 1 april aan de orde komt 
niets anders zijn dan de regeling van de prijscompensatie per 1 
juli. 

Minister Boersma: Thans leggen wij het volgende aan iedereen 
op. Dit geldt niet alleen voor de c.a.o.-loontrekkenden, maar 
voor alle anderen van hoog tot laag. De regeling behelst een uit-
kering van f 15 per 1 januari plus f 15 op de expiratiedatum van 
het contract, hetgeen uiterlijk totaal per 1 april moet worden ge-
realiseerd. C'est tout . . . eh dat is alles, bedoel ik. 

Het eerste wat wij binnen onze horizon zien is de na-indexe-
ring voor de eerstvolgende maal op 30 juni. Hierover zal overleg 
moeten worden gepleegd. 

De heer Van der Gun (K.V.P.): Dat wilde ik horen, want het 
was namelijk de consequentie van het antwoord dat u gaf aan de 
heer Andriessen. 

Minister Boersma: Tijdens de genoemde rustpauze zijn er na-
tuurlijk nog tal van andere zaken waarover moet worden gespro-
ken, zoals bij voorbeeld het verlengen van contracten. Wij willen 
dit niet tegenhouden. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Wat hield dan die toezegging 
aan de vakorganisaties in die werd gedaan op de bekende dins-
dag? Toen werd gezegd dat het toch over een termijn tot 1 april 
zou gaan. 

Minister Boersma: Dat is nu precies wat de ontwerp-uitvoe-
ringsmaatregel materieel behelst, namelijk twee tijdstippen, 
waartussen: uiterlijk 1 april. 

De heer Roolvink (A.R.P.): De regeling is dus als volgt. Per 1 
januari wordt een uitkering van f 15 of f 30 gegeven, 1 april 
niets, en op, of vóór, 30 juni gaat men over de prijscompensatie 
spreken voor die contracten die per 1 januari zijn geëxpireerd. 
Het geldt dus voor een halfjaar. 
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Minister Boersma: Wij gaan daarover natuurlijk zeer aanmer-
kelijk eerder praten. Ons beleid is gericht op drie data, namelijk 1 
januari, I april en het volgende station 30 juni als wij over de 
prijscompensatie spreken, maar daarover gaan wij al aanmerke-
lijk eerder spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Roolvink heeft zoeven al bij 
interruptie verwezen naar zijn opmerkingen over de contracten, 
die ongeveer honderdduizend werknemers betreffen. De ver-
nieuwing van de contracten wordt vervroegd door onze eindda-
tum van I april. Ik ben het wel met hem eens, dat hieruit enige 
moeilijkheden kunnen voortvloeien. Hier zit echter de gedachte 
achter, dat het hierbij om een aantal duidelijk sociaal zwakkeren 
gaat, met name in de contractuele sfeer. Enkele contracten met 
een looptijd tot na 1 mei zijn dit jaar niet geregistreerd, een aan-
tal daarvan heeft ook geen indexclausule, andere contracten 
kennen wel indexclausules, die echter zo onduidelijk zijn, dat 
niemand weet, wat er precies staat. Het gevaar bestaat, dat juist 
deze contracten daardoor het kind van de rekening worden. 

Indien mocht blijken, dat er complicaties optreden - wij zullen 
hieromtrent een voorstel aan de Stichting van de Arbied voorleg-
gen, maar ik voorzie op dit moment eerlijk gezegd nog geen com-
plicaties - dan nemen wij aan dat de Stichting van de Arbeid ook 
op dat punt met ons in discussie zal treden. Er zal hierover over-
leg worden gevoerd, dat er wellicht toe zal leiden dat men voor-
stelt, voor de gehele lijn onverkort de afloopdata van de contrac-
ten te handhaven. Ik zou dit met name met het oog op de sociale 
inslag van ons beleid op zich zelf toch wel betreuren. Ik geloof 
dat ook niet behoeft te worden gevreesd, dat de technische moei-
lijkheden die eraan zijn verbonden, niet kunnen worden opge-
lost. 

De heer Bakker heeft nog gevraagd naar de peildatum. Aan de 
ene kant hebben wij een krachtig prijsbeleid, aan de andere kant 
een krachtig loonbeleid. De peildatum dient voor het tot stand 
brengen van een zo goed mogelijke controle, met name in de ge-
vallen, waarin men voor enkele functionarissen, die men nog 
vlug iets zou willen geven omdat die ook maar f 15 krijgen, mo-
gelijkerwijs in december iets weet te versieren. Dat zou uit een 
oogpunt van gelijkheid van rechtsbedeling naar ons oordeel niet 
verantwoord zijn. Om enig houvast te hebben, hebben wij onze 
toevlucht genomen tot een peildatum. 

Ik kan de heer Van Gorkum mededelen dat wij met betrekking 
tot het overleg met de Stichting van de Arbeid er natuurlijk op uit 
zijn, al zou het van de ene op de andere dag zijn, dat overleg tot 
stand te brengen. Dat is ons gebruik. Wij hopen daaraan vast te 
kunnen houden. Zelfs in gevallen van bijzonder grote spoed zul-
len wij alles in het werk stellen om dat overleg te laten doorgaan. 
Het is echter wel denkbaar dat het de leden van het bestuur fy-
siek onmogelijk is, het overleg te voeren. Dit kan ook voor het 
kabinet gelden. Voor die omstandigheden is een dergelijke voor-
ziening onontbeerlijk, want als die er niet zou zijn, was het de 
Regering door het dwingende procedurevoorschrift onmogelijk, 
maatregelen te nemen. Gelet op de bijzonder plezierige wijze, 
waarop wij deze discussie op tal van onderdelen hebben kunnen 
voeren, vraag ik de heer Van Gorkum er enig vertrouwen in te 
hebben, dat hier ook niet in de verste verte achter zit, dat de Re-
gering van vervelend overleg af wil, als ik het zo mag uitdruk-
ken. Dat is absoluut niet de bedoeling. 

Ik kom aan het antwoord op de vraag van de heer Van der Gun 
naar de consequenties van het na 1 januari in werking treden van 
de wet. Hij heeft deze vraag terecht gesteld. Door de snelheid, 
waarmee ik heb getracht te antwoorden, is het antwoord op deze 
vraag achterwege gebleven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou er natuurlijk de voorkeur aan 
geven, als de wet op I januari in werking kon treden. Nu dit niet 
mogelijk is, wil het niet zeggen dat de machtigingen onvoldoende 
zullen kunnen functioneren. Ik wijs erop dat de machtigingen de 
mogelijkheid bieden naar een stand van zaken in het verleden te 
verwijzen. Dat zal bij voorbeeld gebeuren wat de arbeidsvoor-
waarden en ook wat de dividenden betreft. Overigens kan door 
de formulering van de maatregel op grond van artikel 3 worden 

Minister Boersma e.a. 

gewaarborgd dat de werknemers niettemin over geheel januari 
hun voorgenomen toeslagen zullen ontvangen. Dat is natuurlijk 
het punt waar het met name om gaat. Voor het overige zullen wij 
in overleg met de Stichting van de Arbeid treden om op dit punt 
geen vervelende lacunes te laten onstaan. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Ik heb al tweemaal een vraag 
gesteld over artikel 23, lid 5. 

Minister Boersma: Wat staat daar? 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Als het nu langer dan tien da-
gen duurt, eer de Eerste Kamer dit wetsontwerp aanvaardt, dan 
is de periode verlopen waarin men zich op artikel 23, lid 5 kan 
beroepen. Het is voor de Minister misschien wat moeilijk, daar-
op te antwoorden, maar ik heb deze vraag twee keer gesteld. 
Twee keer hebben ambtenaren in de loges de kans gehad precies 
uit te dokteren hoe het zit. 

Minister Boersma: Er is een antwoord onderweg dat bij de be-
handeling van artikel 23 stellig zal worden gegeven. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! De vragen die in 
tweede termijn aan mijn adres zijn gesteld hebben hoofdzakelijk 
betrekking gehad op de dividenden en het begrotingstekort. 

Ik heb de heer Drees enkele cijfers gegeven die een indicatie 
geven van de spreiding van dividenden over leeftijdsgroepen. 
Helaas beschikken wij niet over meer gedetailleerde gegevens. 
Het aantal gepensioneerde dividendgenieters vormt 10 pet. van 
het totaal aantal gepensioneerden. Het dividendinkomen van ge-
pensioneerden is 40 pet. van het totale dividendinkomen. De ge-
pensioneerde dividendgenieters vormen 30 pet. van alle divi-
dendgenieters (dit is een nieuw gegeven). Hieruit kan men aflei-
den, dat de gepensioneerde dividendgenieter iets meer dividend 
krijgt dan de gemiddelde dividendgenieter. Het verschaffen van 
deze gegevens vereiste een aanzienlijk rekenwerk. Het nog veel 
verfijndere gegeven waarom de heer Drees vroeg zou alleen op 
een zeer tijdrovende en arbitraire wijze te construeren zijn en dit 
zou dan nog zijn gebaseerd op de inkomensstatistieken over 
1967. Het is dus de vraag, of een dergelijke berekening wel de 
moeite waard is. De heer Van der Lek heeft gevraagd, hoe groot 
het aandeel van de uit het buitenland ontvangen dividenden in 
het totaal is. 

Op basis van diezelfde cijfers, betrekking hebbende op 1967, 
kan dit worden gesteld - voor zover het het dividendinkomen 
van natuurlijke personen betreft - op 10 pet. van het totale divi-
dendinkomen. 

De heer Drees heeft ook gevraagd, een groot aantal onderne-
mingen te noemen, waar groot-aandeelhouders in zitten die dan 
geen belang zouden hebben bij een dividenduitkering; zij hebben 
liever een vermogenswinst, een vergroting van de waarde van de 
aandelen. 

Helaas is het mij niet mogelijk, hierop een gedetailleerd ant-
woord te geven. Een indicatie om de stelling van de heer Drees 
te bestrijden kan worden gevonden in het feit, dat over de peri-
ode 1967-1971 voor vrijwel alle bedrijfstakken de verhouding 
tussen ingehouden winst en het uitgekeerde dividend praktisch 
niet is veranderd. Die verhouding schommelt voortdurend om de 
fifty-fifty. De schommelingen daaromheen zijn zeer beperkt. Op 
grond van die cijfers is het erg moeilijk, bevestigend te antwoor-
den op de vraag, of groot-aandeelhouders een dividendbeperking 
op prijs zouden stellen. 

De heer Drees (DS'70): Ik wil hier even op ingaan. De vragen 
waarop de Minister in het begin van zijn antwoord in tweede ter-
mijn inging waren niet door mij gesteld maar door de heer Dol-
man. De vraag betreffende de pensioenfondsen kwam, dacht ik, 
van de andere kant van de zaal. Dit is ter zijde. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister stelt dat er een vrij con-
stante verhouding is tussen de reservering en het uitgekeerde di-
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vidend. Dit bewijst volgens mij in geen enkele richting iets. Men 
zou iets bewijzen met betrekking tot de houding van groot-aan-
deelhouders (van hen die een aanmerkelijk-belangpositie inne-
men), als men een vergelijking maakte tussen bij voorbeeld 
n.v.'s met bepaalde aanmerkelijk-belangposities - deze zijn de 
fiscus om allerlei redenen bekend - en meer open n.v.'s. Uit een 
dergelijke vergelijking zou men iets kunnen afleiden. Ik wil de 
zaak niet ophouden. Voor de documentatie wil ik registreren dat 
daar alleen het empirisch bewijs kan worden gevonden voor de 
juistheid van de stelling van het kabinet of die van mijn stelling. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben bang, dat 
het inderdaad te veel tijd zal vergen, er nu nog achter te komen, 
maar ik ben dankbaar voor de tip, waaruit blijkt, waar ik het 
moet zoeken. 

De invloed van de dividenduitkering op de inkomens van be-
jaarden via de pensioenfondsen is in ieder geval wel neergelegd 
in vragen van de heren Dolman en Van Aardenne. Uit de ver-
spreide gegevens, waarover het Ministerie van Financiën be-
schikt, kan worden afgeleid, dat het relatieve belang van de aan-
delenbeleggingen der pensioenfondsen in het totaal van de beleg-
gingen van fonds tot fonds sterk verschilt. Het maximum ervan 
ligt waarschijnlijk in de buurt van 25 pet. Er zijn echter ook fond-
sen, waarvan het belang slechts enkele procenten bedraagt. 

Het rendement in de vorm van dividenden op deze beleggin-
gen is gemiddeld lager dan van obligaties, leningen of onroerend 
goed. Aangezien bovendien de meeste fondsen groeien door de 
nog steeds voortgaande relatieve stijging van het aantal premie-
betalers ten aanzien van het aantal pensioengerechtigden, mag 
men stellen, dat de dividenden in het totaal aan ontvangsten door 
premie- en beleggingsopbrengsten der fondsen een onderge-
schikte rol spelen. Aandelen worden dan ook waarschijnlijk 
voornamelijk aangehouden voor de geschatte waardegroei op 
lange termijn, waarmee men de toekomstige dekking van de 
fondsen veilig wil stellen. Vanwege het ondergeschikte belang, 
ook in de fondsen, zijn moeilijkheden voor de bejaarden als ge-
volg van de huidige maatregel dan ook geenszins te duchten. 

De heer Peijnenburg vraagt nogmaals - ik zal er nogmaals ant-
woord op geven -, waarom in het toelaatbare plafond voor 1974 
nu niet een stijging is opgenomen. Ik heb reeds gezegd, mijnheer 
de Voorzitter, dat ook dividenduitkeringen nogal fluctueren. De 
heer Peijnenburg weet, dat in jaren bij enkele vennootschappen 
ook geen dividend is uitgekeerd. Door de bank genomen zitech-
ter op lange termijn niet zoveel schommeling in het percentage 
per aandeel. Het is van 1967 tot 1971 constant gebleven. In 1972 
heeft zich een flinke stijging voorgedaan - het betreft de uitke-
ringen over het boekjaar 1972 - in verband met de in dat jaar 
flink gestegen winsten. Aangezien nu de mogelijkheid wordt ge-
boden, het plafond voor 1974 te relateren aan het in één jaar op-
gelopen dividendpercentage, kan ik niet inzien, waarom men nog 
verder wil gaan en men een nog sterkere verzachting in het be-
leid wil aanbrengen. Ik geloof, mijnheer de Voorzitter, dat het 
dan niet meer in evenredigheid tot dat van andere inkomens-
trekkers zal staan. Ik ben het graag met de heer Peijnenburg 
eens, dat wij bijzondere omstandigheden bij het ontheffingenbe-
leid wel degelijk in aanmerking moeten nemen. Als zich in de 
omstandigheden van een onderneming nu toevallig net in 1973 
bijzondere ontwikkelingen hebben voorgedaan, waardoor het 
voor het eerst weer mogelijk zal zijn, dividend uit te keren, dan 
zal ik een dergelijke figuur gaarne bij mijn ontheffingenbeleid in 
aanmerking nemen. 

De heer Roolvink vraagt mij om, wanneer ontheffingen wor-
den verleend, mij daarbij vooral te laten leiden door de belangen 
van pensioenfondsen, van gewone burgers, die dividend trek-
ken, en ook die van het bedrijfsleven. Dit is een formulering, die 
zo algemeen is, mijnheer de Voorzitter, dat ik haar graag onder-
schrijf. Het lijkt er bijna op, dat ik bij mijn ontheffingenbeleid 
met het algemeen belang rekening moet houden. 

Als de heer Roolvink vraagt, of de Minister wel heeft gedacht 
aan het SER-advies, dat in 1953 leidde tot afschaffing van dedi-
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videndstop, een dividendstop, die gold van 1941 tot 1953, zoals 
de heer Roolvink heeft gesteld - ik heb dit niet nagezien, mijn-
heer de Voorzitter, maar het is ongetwijfeld waar -, dan moet ik 
antwoorden, dat toch wel iets anders aan de orde is of men 
spreekt over een dividendstop, die 12 jaar lang heeft gegolden, 
dan wanneer het gaat om een maatregel in het kader van een mach-
tigingswet, waarvan wij allen hopen, dat deze niet langer noodza-
kelijk zal zijn dan één jaar en bij voorkeur korter. Daarbij is dan 
ook toch wel enig onderscheid te maken. 

Wat de begrotingsruimte en het structurele begrotingstekort 
betreft, heeft de heer Peijnenburg terecht gezegd, dat de Rege-
ring zich weer een oordeel zal moeten vormen over het structu-
reel toelaatbare begrotingstekort voor 1975 en latere jaren. Zoals 
ik al heb gezegd, is nu het moment nog niet aangebroken - ik 
hoop dat het spoedig zal komen - waarop met enige mate van ze-
kerheid tot een enigszins gefundeerd oordeel kan worden geko-
men. 

Als de heer Peijnenburg uit mijn woorden heeft afgeleid, dat ik 
min of meer reken op de mogelijkheid van deblokkering van bin-
nenkort te blokkeren begrotingsuitgaven en meent dat er een be-
paald optimisme uit de woorden van de Minister van Financiën 
spreekt, wil ik hem zeggen dat ik niet de suggestie heb willen 
wekken, dat ik deblokkering waarschijnlijk acht. Wel is het zo. 
dat de techniek van blokkering is gekozen om de flexibiliteit in 
het beleid maximaal te maken en ook zo lang mogelijk te kunnen 
handhaven. 

Over de waarschijnlijkheid heb ik mij bepaald niet uitgelaten. 
De heer Peijnenburg heeft wel gezegd: Als de blokkering door-
gaat, moet je toch komen tot suppletoire begrotingen. Ik kan niet 
zeggen, zeker niet op dit moment, hoe lang de blokkering zal 
doorgaan. Het kan zijn, dat die het hele jaar moet doorgaan en 
dan zal zij, als dat jaar voorbij is, zoals ik heb gezegd bij voor-
beeld bij slotregularisatie moeten kunnen worden verwerkt. Als 
wij met een grote mate van zekerheid wisten, dat het beeld, dat 
zich nu aftekent voor 1974, zich zou doorzetten, zouden wij ook 
tot suppletoire begrotingswijziging kunnen overgaan. 

De heer Peijnenburg heeft verder gevraagd: Waarom zou je de 
lagere overheid niet zelf laten beslissen over de blokkering van 
haar uitgaven? Daarop wil ik zeggen, dat de wenselijk geachte 
beperking van de investeringen van de lagere overheid in feite 
geen blokkering is. Veeleer is het zo, dat bij de verdeling van de 
in het kader van de centrale financiering ter beschikking komen-
de vaste financieringsmiddelen een zwaarder accent zal worden 
gelegd op de consolidatie van de bij de gemeenten vrij aanzienlij-
ke vlottende schuld dan anders het geval is. Onder invloed hier-
van zal een verschuiving met 1 a 2 maanden van bepaalde inves-
teringen kunnen optreden. Uiteraard wordt hierbij rekening ge-
houden met de bij de gemeenten aanwezige urgenties en met de 
visies van de colleges van gedeputeerde staten, maar gelet op het 
zeer grote aantal lagere overheden lijkt het een beter begaanbaar 
pad dan dat van de heer Peijnenburg, die het initiatief geheel van 
de centrale overheid zou willen wegnemen. Ik geloof, dat hier 
bepaald een zeer sterke zeggenschap van de centrale overheid 
vereist is. Ik houd tegen, wat de heer Van Aardenne heeft gesug-
gereerd, namelijk dat wij hier wederom te maken zouden hebben 
met de neiging van de rijksoverheid om de gemeenten weer sluit-
post op de kapitaalmarkt te laten zijn. Het ligt in mijn bedoeling -
en ik heb daarmede ook al een begin gemaakt - om juist de lagere 
overheid zoveel mogelijk te verzekeren van een solide, continue 
financieringsstroom met lange middelen, omdat ik van mening 
ben dat, gegeven de verantwoordelijkheid die de centrale over-
heid heeft voor de kapitaalmarkt, de centrale overheid ook de 
consequenties zal moeten dragen van fluctuaties in het aanbod 
en in de vraag op die markt. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Zo-
lang die centrale financiering geldt, zijn de gemeenten natuurlijk 
afhankelijk en als zodanig wel een sluitpost. Het vorige kabinet 
heeft al verruimingen aangebracht. De 1200 min. is 1800 min. ge-
worden en dat is nu nog iets verruimd, maar ik begrijp uit de 
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woorden van de Minister heel duidelijk, dat van die verruiming 
nu weer 250 min. wordt afgetrokken. Er wordt gezegd: Nu moe-
ten ze eerst maar weer consolideren. Dat betekent dus weer een 
vertraging in het doen van kapitaaluitgaven. Dat kan allemaal op 
een gegeven ogenblik macro-economisch wel gewenst zijn, 
maar het feit blijft natuurlijk bestaan dat specifiek de kapitaal-
voorziening van de gemeenten - want daarover spreken wij in 
wezen; de provincies zijn in dit opzicht niet zo belangrijk - een 
offer moet brengen. 

Minister Duisenberg: Als er afgeremd moet worden in de Ne-
derlandse samenleving - en alle bestedingscategorieën hebben 
daarvan te lijden -, ligt het voor de hand de lagere overheid daar 
niet van uit te sluiten. Dit zal inderdaad moeten betekenen dat 
wij op de aanvankelijke voornemens ten aanzien van de verhoog-
de garanties in het kader van de centrale financiering in de eerste 
helft van 1974 gedurende een bepaalde periode wat moeten af-
dingen. Dat is het pijnlijke van deze operatie. Daarin ben ik het 
met de heer Van Aardenne eens. 

In hetzelfde kader heeft hij gesteld dat de bijdrage van het 
overheidsbudget nauwelijks een taak krijgt in dit geheel. Hij 
heeft verder gezegd dat de monetaire financiering, die dan even-
tueel noodzakelijk zou zijn, weer een inflatieprikkel is die het 
Rijk dan toch maar weer toedient. Als wij in het huidige econo-
mische klimaat nog een extreme monetaire restrictie zouden toe-
voegen aan de restricties die ons al extern worden opgelegd en 
waaraan wij ook ons beleid hebben aan te passen, zou ik er veel-
eer bevreesd voor zijn daarmede een recessie op te roepen. Ik 
geloof dat wij daar zeker voor moeten oppassen. En dan mag 
men de financiering van de overheid, die wellicht inderdaad voor 
een deel op monetaire wijze zal moeten geschieden, niet in zijn 
isolement bekijken. Men zal daarbij rekening moeten houden 
met een sterk verslechterende externe positie, wat tot liquidi-
teitsafvloeiing kan leiden, en met het feit dat er een afnemende 
geneigdheid tot voorraadvorming is - ook een onderdeel van die 
externe positie -, die het waarschijnlijk doet zijn dat het beroep 
van het particuliere bedrijfsleven op korte kredietverlening zal 
afnemen. Een en ander betekent dat ik al twee waarschijnlijk be-
langrijke posten heb, die niet erg zullen bijdragen aan de liquidi-
teitscreatie in het komende jaar. 

In datzelfde jaar verwachten wij wel een nationaal inkomen, 
dat weliswaar niet qua volume maar helaas wel wat prijzen be-
treft zal stijgen met 10 a 11 pet. Ten einde geen zand in die ma-
chine te gooien waar de olie ook al ontbreekt, meen ik dat het on-
verantwoord zou zijn tot een zo extreme monetaire restrictie 
over te gaan door de eis te stellen, dat er niet monetair gefinan-
cierd mag worden. Ik geloof dat hier wel degelijk zelfs een taak 
van de overheid kan liggen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): De Minister geeft in de nota 
naar aanleiding van het verslag zelf aan, dat de impulsberekening 
op hetzelfde cijfer uitkomt. Die impulsberekening had een duide-
lijke inflatoire component. Nu lag dat in september allemaal wat 
anders. Sedertdien is de inflatiebestrijding nog dringender ge-
worden, omdat de aanbodzijde zo onder druk gekomen is. Ik 
vraag mij daarom af of een toch nog aanwezige impuls op de 
vraagzijde een juist antwoord is. De Minister zegt dat het alle-
maal wel zal meevallen en dat er allerlei andere redenen zijn die 
ruimte scheppen. Dat is echter een wissel op de toekomst. 

Minister Duisenberg: Ik heb niet gezegd dat het zal meevallen, 
als de geachte afgevaardigde op de economische ontwikkeling 
doelt. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ik sprak over de geldmarkt. 

Minister Duisenberg: Ik onderscheid de ontwikkeling van de li-
quiditeitenvoorziening globaal als volgt: vorderingen van of op 
het buitenland, particulier bedrijfsleven en overheid. Eerstge-
noemde twee zullen waarschijnlijk niet een positieve en wellicht 

een negatieve impuls op de liquiditeitenvoorzieningen uitoefe-
nen. Ten einde de monetaire olie in de machine te houden, kan 
het gewenst zijn liquiditeiten van de zijde van de overheid te 
creëren. Ik zeg niet dat dit tot het volle bedrag moet. Dat zal, 
hoewel ik nu een woord ga gebruiken dat gevreesd wordt in deze 
Kamer, ook een kwestie zijn van op zien komen spelen en van de 
ontwikkeling van de toestand in de loop van het komende jaar. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dat ben ik wel met de Minis-
ter eens. Het is natuurlijk het omgekeerde van de liquiditeiten-
binding die wij in de afgelopen jaren gezien hebben. Het kan zich 
voordoen, maar daarover bestaat geen zekerheid. Toch wordt nu 
gezegd: Het moet er maar van komen, want anders is de kapi-
taalmarkt te krap. Dat leidt dan weer tot een verhoging van de 
rentestand, die om allerlei redenen ook niet gewenst is. 

Minister Duisenberg: Daarover zijn de heer Van Aardenne en 
ik het dan eindelijk 'ns eens, mijnheer de Voorzitter. 

De heer Peijnenburg (K. V.P.): Heb ik goed begrepen dat, door 
het te laten lopen via de centrale financiering, wel de zekerheid 
ontstaat dat de centrale overheid 250 min. minder heeft uit te ge-
ven, maar dat er geen enkele zekerheid is dat er 250 min. minder 
zal worden besteed? 

Minister Duisenberg: Door de lagere overheid? De middelen 
daartoe zullen wel worden beperkt. Ook dat zal in de loop van 
het eerste halfjaar duidelijk worden. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Maar niet pro tanto? 

Minister Duisenberg: Ik wil niet zeggen dat het allemaal zal 
lukken om het in de eerste helft van 1974 te verwezenlijken; ook 
daarin zitten vertragingselementen. De middelen zullen echter 
wel worden beperkt. Met de eisen die aan de korte en lange fi-
nancieringen worden gesteld moet het mogelijk zijn ook dit in-
strument te gebruiken. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): U bedoelt dat er dan andere 
mogelijkheden voor de gemeenten zijn om aan middelen te ko-
men? 

Minister Duisenberg: Jawel, maar wij hebben niet zoveel mo-
gelijkheden om het bestedingspatroon van de lagere overheid te 
beïnvloeden. 

Ik wil enkele woorden wijden aan de motie van de heer Van 
Aardenne met betrekking tot de taken van het overheidsbudget, 
op stuk nr. 40. Hoewel ik bepaalde elementen uit zijn overwegin-
gen wel kan onderschrijven, ben ik toch van mening dat die over-
wegingen zeer onvolledig zijn: 

,,De Kamer, . . van oordeel, dat voor een herstel op lan-
gere termijn het noodzakelijk is een gunstig klimaat te 
scheppen voor het bedrijfsleven en de kostenstijgingen daar 
te beperken;". 

Dat is één element. Het zal ook onmisbaar zijn om, bij voor-
beeld, een gunstig sociaal klimaat te scheppen voor een goede 
ontwikkeling op lange termijn. Zijn conclusie dat een en ander al-
leen mogelijk is door een vermindering van de druk van de loon-
en inkomstenbelasting, moet ik, getuige het beleid dat wij in de 
beleidsnota hebben gepresenteerd, afwijzen. 

In dit beleid ligt een bepaalde afweging door de Regering van 
de verschillende bestedingscategorieën opgesloten. Daarbij heb-
ben wij wel degelijk overwogen dat de overheidsuitgaven, zoals 
wij die ons hadden voorgenomen, voorshands zullen moeten 
worden getemporiseerd tot een bedrag van 750 min. De heer Van 
Aardenne vraagt mij nu daar nog maar een miljard gulden bij te 
doen, ten einde meer ruimte te scheppen voor de particuliere 
sector. 
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Ik kan hierover kort zijn. Het is niet onze keuze van prioriteit 
om het aldus te doen, waar wij het erover eens zijn dat het hier 
toch een evenwicht tussen middelen en bestedingen betreft dat 
moet worden nagestreefd. Daarom zou ik de Kamer willen vra-
gen mijn keuze niet te verwerpen en dat wel te doen met de motie 
van de heer Van Aardenne. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Misschien wil de Minister er 
toch nog even nader op ingaan. Het dictum bestaat in feite uit 
twee delen. Dat is allereerst de beperking. . . 

De Voorzitter: U behoeft het niet voor te lezen, de Minister 
kan het ook wel lezen. Ik zeg dit uitsluitend ter besparing van 
tijd. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ik weet toch niet of de Mi-
nister het precies begrijpt. Het gaat om de verschuiving van de 
investeringssfeer naar de consumptieve sfeer van de beperkin-
gen in het overheidsbudget. 

Minister Duisenberg: In algemene zin ben ik het er wel mee 
eens dat het ongewenst kan zijn temporisering of beperking uit-
sluitend te zoeken in de investeringssfeer en niet in de consump-
tieve sfeer. Ook de heer Drees heeft hierover enkele opmerkin-
gen gemaakt. Dat is echter niet de kern van de motie. 

In onze voorbereidingen om bepaalde overheidsuitgaven te 
vinden die wij willen temporiseren zullen wij niet uitsluitend naar 
de investeringsuitgaven kijken. Daarbij komen ook consumptie-
ve overheidsuitgaven in aanmerking. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Is dat secondair, of hebben 
de consumptieve overheidsuitgaven voorrang? 

Minister Duisenberg: Op dit moment kan ik daarover nog geen 
enkele uitspraak doen. In zekere zin hebben consumptieve uitga-
ven ook wel voorrang. Ik denk dan bij voorbeeld aan alle defen-
sie-uitgaven, die, volgens de nationale rekeningen, onder de con-
sumptieve uitgaven worden gerekend. De verdeling daarvan wil 
ik nu nog niet vastleggen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Daar blijven de „investerin-
gen" juist zo achter. 

Minister Duisenberg: In dit zelfde kader valt een motie van de 
heer Van der Mei en anderen op stuk nr. 43, waarin aan het slot 
het kabinet wordt gevraagd in de komende maanden ernstig te 
bezien of voor evenwicht in de beperkingen niet slechts een ge-
ringere, maar ook een verdergaande beperking van de overheids-
uitgaven dan 750 min. vereist zijn. 

Zo geformuleerd is het een enorme open deur. In de komende 
maanden moeten wij er ernstig naar kijken en dan moeten wij be-
sluiten of wij meer dan wel minder zullen gaan beperken. Uit 
dien hoofde zou je die motie overbodig kunnen noemen. 

Het wetsontwerp dat wij dezer dagen bespreken, maakt toch 
wel duidelijk, dat de Regering alert is en slagvaardig reageert op 
veranderde economische omstandigheden. Het schrijven van dit 
stukje contemporaire geschiedenis, waarmede wij ons dezer da-
gen bezighouden, moge illustreren dat een aldus geformuleerde 
motie als geheel overbodig en zelfs als enigermate gevaarlijk kan 
worden beschouwd. 

Alhoewel uiteindelijk wel in de motie wordt gesteld, dat het 
ook denkbaar is dat een geringere afremming mogelijk is, ademt 
de motie in alle voorgaande strofen de geest van een uitnodiging 
tot verdergaande beperkingen. Naar mijn oordeel is een van de 
meest wezenlijke gevaren die ons bedreigen het gezamenlijk op-
roepen van een recessiepsychose, die zulk een recessie tot een 
self-fulfilling prophecy zou maken. Uit dien hoofde heb ik dan 
ook geen behoefte aan deze motie. 

De heer Wiegel (V. V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
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zegt, dat de motie misschien wel overbodig is. Is dat in overeen-
stemming met zijn laatste woorden over de motie? Hij zei im-
mers, dat in de motie ook wordt gevraagd, de mogelijkheid te be-
zien, tot een verdergaande beperking van de overheidsuitgaven 
dan tot 750 min. te komen. Andersgezegd.de Minister kan, naar 
ik meen, alleen maar zeggen, dat de motie overbodig is, als ook 
de Regering de mogelijkheid overweegt, meer dan 750 min. te be-
zuinigen. 

Minister Duisenberg: Neen, mijnheer de Voorzitter! In de mo-
tie wordt het kabinet slechts uitgenodigd om in de komende 
maanden ernstig te bezien in het licht van de ontwikkeling of tot 
verdergaande beperking dan wel tot een geringere beperking 
moet worden overgegaan. Natuurlijk beziet de Regering de situ-
atie bij voortduring. De Regering bekijkt en evalueert steeds. Op 
grond van haar evaluatie is de Regering gekomen met de ont-
werp-machtigingswet en met de beleidsnota die wij dezer dagen 
behandelen. Ik heb dan ook wat die conclusies betreft, niet zo-
veel moeite met de motie. 

Aangezien datgene wat wij hier zitten te doen al bewijst, dat de 
Regering alert is op de ontwikkelingen, beschouw ik de motie als 
een overbodige uitnodiging. Het feit, dat wij hier vandaag debat-
teren, is mijns inziens er het beste bewijs voor, dat wij bij voort-
during bezig zijn de zaken te evalueren en te bekijken of er al dan 
niet meer of minder beperkingen mogelijk of noodzakelijk zijn. 
Ik heb er wel bij gezegd, dat alle overwegingen, die leiden tot de 
conclusie in de motie, zijn gegoten in termen als „verdere beper-
king" en „meer bezuiniging" en dat die naar mijn oordeel een 
gevoel van komend onheil kunnen oproepen, hetgeen ik met 
kracht wil vermijden, omdat dit mijns inziens onze moeilijkhe-
den eerder kan verergeren dan verlichten. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dan is de motie toch niet overbodig, 
mijnheer de Voorzitter! 

Minister Den Uyl: Het gaat om een motie van de heer Van der 
Mei en die staat al geruime tijd klaar om te interrumperen, maar 
u drukt hem als het ware weg met uw interrupties. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Ik ben bijzonder gesteld op de 
bescherming van de Minister-President, mijnheer de Voorzitter! 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De Minis-
ter-President drukt mij weg met zijn interruptie. Zou ik één 
vraagje mogen stellen? 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Dat mag altijd. 

De heer Wiegel (V. V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
van Financiën heeft in de eerste plaats gezegd, dat de motie 
overbodig is en in de tweede plaats, dat de overwegingen van de 
motie leiden - en ik dacht dat hij dat terecht signaleerde - tot de 
vraag, te komen tot verdergaande bezuinigingen dan tot 750 min. 
Het een is mijns inziens niet te combineren met het ander. 

Minister Duisenberg: De overwegingen in de motie leiden tot 
de suggestie, dat het waarschijnlijk wel noodzakelijk zal zijn, tot 
verdere beperkingen over te gaan. Helemaal aan het einde komt 
dan de concessie aan het idee, dat het misschien ook mogelijk zal 
zijn minder te beperken. De motie ademt de geest van meer be-
perking. Uit dien hoofde geloof ik, dat zij onverstandig is. Zij is 
wel degelijk overbodig, omdat zij vooruitloopt op een ontwikke-
ling, die wij op dit moment volstrekt niet kunnen overzien, zoals 
ook de Minister-President en de Minister van Sociale Zaken heb-
ben gezegd. Wij weten niet hoe de toestand zich in de komende 
maanden zal ontwikkelen. De Regering houdt voortdurend de 
vinger aan de pols. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): De motie is niet overbodig in 
die zin; dat in de nota's van de Regering uitsluitend wordt ge-
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sproken over een mogelijke vermindering van de beperking, ter-
wijl ik naar voren breng, dat het ook mogelijk is, dat de beper-
king groter zou moeten zijn. 

Minister Duisenberg: Er zijn veel nota's van de Regering. Ik 
ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Ik ken ze ook niet uit mijn 
hoofd, maar op dit punt heb ik ze heel goed nagelezen. 

Minister Duisenberg: U hebt het even kunnen opzoeken. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Ik neem aan, dat u ze geschre-
ven hebt. 

Minister Duisenberg: Ja, ik doe niet anders. Ik hoop het ook te 
blijven doen. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Ja,, maar niet te veel en niet te 
vlug. 

Minister Duisenberg: Ik wil wel de vinger aan de pols blijven 
houden. Als mij dat tot schrijven noopt, zal ik het ook niet nala-
ten. In die zin vind ik ook de motie overbodig. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Op het punt van de overbodig-
heid verschil ik dus met de Minister van mening. Ik begrijp zijn 
standpunt, maar ik deel het niet. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Ik behoef de 
heer Van Gorkum niet meer te beantwoorden, want hij heeft in 
wezen met mij een termijntransactie in moties afgesloten en hij is 
bereid drie maanden te wachten. Ik laat het hierbij dan graag. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Mijn bijdrage aan 
deze gedachtenwisseling dient betrekking te hebben op de pro-
blematiek van de privacy, voor zover deze relevant is voor de in-
houd van dit wetsontwerp. Het wetsontwerp voorziet in de aan-
wijzing van een aantal ambtenaren, met name belast met het 
houden van toezicht op de naleving van voorschriften, bij of 
krachtens een aantal hoofdstukken van dit wetsontwerp gesteld. 
Deze ambtenaren krijgen volgens het wetsontwerp de bevoegd-
heid om van elk en een ieder inlichtingen te verlangen en inzage 
te vorderen van bescheiden, zulks onder de clausuleringen van 
de desbetreffende wetsartikelen. Het wetsontwerp rondt dit 
systeem af door aan degenen aan wie inlichtingen worden ge-
vraagd en van wie inzage van bescheiden wordt gevorderd, de 
verplichting op te leggen aan dat verlangen van de ambtenaren 
gevolg te geven, behalve voor zover degene tot wie de vordering 
zich richt, verplicht is tot geheimhouding uit hoofde van zijn 
ambt of beroep. 

Bij sommigen in deze Kamer leeft blijkbaar de vrees, dat op 
deze wijze voor ambtenaren de mogelijkheid open blijft de ge-
heimhouders te ontgaan en op enigerlei wijze gegevens die ge-
heim behoren te blijven te ontfutselen aan personen die tot de ge-
heimhouders in een nauwe betrekking staan. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Dat is niet de enige 
vrees, Excellentie, het is ook de vrees, dat de ambtenaren onvol-
doende justitiële en politieke ervaring hebben, zoals wij dat bij 
voorbeeld bij de algemene inspectiedienst hebben meegemaakt. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben nu bezig met 
de vraag of de ambtenaren de mogelijkheid hebben en zullen ge-
bruiken om de geheimhouders heen te lopen en gegevens die ge-
heim moeten blijven te ontfutselen aan personen die tot die ge-
heimhouders in een nauwe betrekking staan. Ik meen, dat voor 
die vrees niet voldoende reden bestaat. Blijvend binnen het ka-
der van de algemene beschouwingen en niet tredend in een be-
commentariëring van de artikelen en de amendementen daarop -
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dat zou mij op dit moment niet zijn veroorloofd - wil ik de vol-
gende aantekeningen maken. 

In de eerste plaats is het vaste jurisprudentie dat een zoge-
naamd afgeleid beroepsgeheim rust op degenen die de geheim-
houder assisteren in zijn beroepsuitoefening. Met andere woor-
den, om een voorbeeld te noemen, verplicht tot geheimhouding 
is niet alleen de arts, maar ook de assistente van de arts en ook 
de echtgenote van de arts, voor zover zij, hetgeen zeer vaak 
voorkomt, haar man bijstaat in zijn praktijk, door de telefoon 
aan te nemen dan wel door patiënten te ontvangen of administra-
tie te voeren. Al degenen die op enigerlei wijze deelnemen aan de 
beroepsuitoefening van de geheimhouder, zijn eveneens tot ge-
heimhouding verplicht en vallen dus mede onder de uitzondering 
die het wetsontwerp voorziet. 

Mijn tweede aantekening is dat naaste verwanten - op hen 
heeft de discussie zich immers toegespitst - als zodanig, dat wil 
zeggen omdat zij verwanten zijn, geen geheimhoudingsplicht 
hebben. Dat betekent, dat de geheimhouder - de arts, de advo-
caat, de notaris en anderen - niet gerechtigd is geheimen over te 
dragen, mededelingen van vertrouwelijke aard te doen aan naas-
te verwanten. De geheimhouder die dat toch doet, handelt daar-
mee in strijd met artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. 

Mijn derde aantekening sluit onmiddellijk bij de vorige aan. 
Naaste verwanten zullen feitelijk ook geen geheime informatie 
bezitten. Waarom moet men er zozeer voor vrezen, dat bij voor-
beeld de broer van de dokter zou beschikken over vertrouwelijke 
informatie die de dokter voor zichzelf had moeten houden? Als 
men zozeer beducht is dat vertrouwelijke informatie door een 
geheimhouder ten onrechte wordt overgedragen aan familiele-
den, is dat een boze veronderstelling, waarvan ik tot nu toe niet 
heb waargenomen, dat die gegrond kan worden op gegevens uit 
de praktijk. Maar als men er zozeer beducht voor is, dat geheim-
houders te vaak en te gemakkelijk uit de school klappen, zou 
men bijzondere voorzieningen als hier aan de orde zijn niet al-
leen betrekking moeten doen hebben op familieleden van de ge-
heimhouder, maar ook op anderen met wie hij gemakkelijk in 
gesprek kan komen, bij voorbeeld buren, leden van zijn bridge-
club en van zijn sociëteit. 

Ik heb al gezegd dat ons tot dusverre werkelijk niet is gebleken 
dat bij het uitoefenen van toezicht op de naleving van wetten 
praktijken voorkomen als die welke hier worden gevreesd. De 
wettelijke bepalingen waarover ik nu spreek en die - begrijpelijk 
- zozeer de aandacht van de Kamer hebben getrokken, zijn niet 
nieuw. Zij zijn niet voor deze gelegenheid uitgevonden. Zij zijn 
identiek aan die welke wij in vele reeds bestaande wetten aan-
treffen. Het zijn dezelfd.e bepalingen als die welke wij ontmoeten 
in de Prijzenwet; ze staan daar al jaar en dag in. Het zijn dezelfde 
bepalingen als die welke te vinden zijn in de Wet op de loonvor-
ming; het zijn dezelfde bepalingen als die welke zijn opgenomen 
in de milieuwetten, laatstelijk in de Wet op de luchtverontreini-
ging-

Gegeven, dat zulke bepalingen al geruime tijd deel van ons 
recht uitmaken, is het van belang te vernemen, dat tot dusverre 
nimmer is gebleken, dat op basis van deze bepalingen toezicht-
houdende ambtenaren zich te buiten zouden gaan aan praktijken 
als die welke hier worden gevreesd. 

Ik wil wel zeggen, dat ik dergelijke methoden om informatie te 
vergaren, zouden zij voorkomen, quod non, afkeurenswaardig 
zou vinden en verwerpelijk, in strijd met de geest van de wettelij-
ke bepalingen die vertrouwelijke gegevens met bescherming 
trachten te omgeven. Zou blijken, dat de misstand, waarover wij 
nu als mogelijk, maar niet reeds bestaand spreken, zich metter-
daad gaat voordoen, dan zou de Regering niet aarzelen op dit 
punt duidelijke instructies aan de ambtenaren te geven. 

Ik wil mijn betoog op dit punt afronden met te zeggen dat, aan-
gezien de regelingen waarover wij nu spreken niet zijn bedacht 
voor deze Machtigingswet, maar in tal van andere wetten al zijn 
te vinden, het openen van bijzondere voorzieningen in deze 
Machtigingswet ten aanzien van naaste verwanten van geheim-
houders het gevaar zou oproepen van redeneringen a contrario 
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bij de toepassing van andere wetten. Men zou dan, geloof ik, met 
alle goede bedoelingen, per saldo verder van huis zijn. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Ik wil de Minister er 
toch op attent maken, dat er praktijkgevallen zijn, waarbij wel 
degelijk ambtenaren zonder lastgeving huizen zijn binnengedron-
gen. Ik kan daarvan de adressen, die zelfs in de krant hebben ge-
staan, aan de Minister geven. 

Minister Van Agt: Zulke informatie is niet tot mij gekomen, 
maar als de geachte afgevaardigde of wie dan ook mij zulke in-
formatie kan verschaffen, dan stel ik mij daarvoor open. Ik wijs 
erop, dat de interventie van de heer Honig van den Bossche niet 
helemaal betrekking heeft op het onderwerp dat ik nu bespreek. 
Het gaat nu om de vraag of het geoorloofd is op enigerlei wijze te 
trachten geheimen los te krijgen van familieleden van tot geheim-
houding verplichte personen en of dat feitelijk gebeurt. Dat komt 
niet voor, daarvan is mij niets gebleken. Wij werken al jaar en 
dag met een aantal wetten die soortgelijke bepalingen kennen als 
die waarover de discussie zich nu voltrekt. Er is geen reden om 
nu juist voor deze Machtigingswet een bijzonder regime te ont-
werpen, nog daargelaten, dat de introductie van zulk een bijzon-
der regime in deze Machtigingswet zou leiden tot het hanteren 
van redeneringen a contrario, hetgeen bij de toepassing van die 
andere wetten, die langer zullen leven dan 1 januari 1975, ge-
vaarlijk is. 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Ik zou de Minister toch willen 
voorhouden, dat het niet alleen om de geheimhouders gaat. De 
artikelen 217 en 218 van het Wetboek van Strafvordering gaan 
uit van twee categorieën die het verschoningsrecht hebben. Dat 
zijn enerzijds de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en de 
echtgenoot en de gewezen echtgenoot en anderzijds de geheim-
houders. In dit wetsontwerp wordt alleen maar over de geheim-
houders gesproken en wat daar verder bij komt. Daarnaast heb-
ben wij de categorie van de directe familieleden. De Minister 
weet even goed als ik, dat de vaste jurisprudentie deze is dat, als 
men eenmaal inlichtingen heeft verstrekt - in dit geval nog niet 
eens ter zake van het opsporen van strafbare feiten - die echter na-
derhand zouden kunnen leiden tot een opsporing, zij van het 
recht om zich te verschonen zijn beroofd, omdat zij inlichtingen 
hebben gegeven. Dat willen wij voorkomen. Vandaar dat wij niet 
zozeer denken aan degenen die pogen om de geheimhoudings-
plicht van artsen, advocaten of notarissen te doorbreken, maar 
gewoon aan de familieleden die op deze manier kunnen worden 
bedreigd door het vragen van inlichtingen. Men kan vragen: 
Geef mij even de girobiljetten van uw man. Ook kan men vragen 
of iemand zwart loon betaalt. In deze context zou het kunnen ge-
beuren, dat op deze manier door de echtgenote, de zoon of de 
dochter inlichtingen worden gegeven en dat zij zich naderhand 
niet meer op het verschoningsrecht kunnen beroepen, met alle 
nadelige familiale gevolgen van dien. Dat is de kwestie. 

Minister Van Agt: Deze interruptie voert ons naar de formule-
ring van het amendement, dat de geachte afgevaardigde met eni-
ge anderen heeft ingediend. 

Ik heb de indruk, mijnheer de Voorzitter, dat bij de bespreking 
van deze zaak twee gedachten door elkaar lopen. In de eerste 
plaats is er de gedachte, dat het beroepsgeheim van een aantal 
vrije beroepsbeoefenaren, zoals artsen, advocaten, notarissen, 
deugdelijk moet worden beschermd. Daarvoor zou het nodig 
kunnen zijn om personen die zich bevinden in de omgeving van 
die beroepsgeheimhouders te ontslaan van de verplichting tot het 
geven van inlichtingen. Daarnaast is er de gedachte, die in de in-
terruptie van de heer Van Schaik naar voren komt. Hij stelt, dat 
het hem er niet om gaat betere beveiliging te verkrijgen voor het 
beroepsgeheim. Het gaat hem erom, dat verwanten van een ge-
controleerde niet gedwongen kunnen worden om in de fase, 
voorafgaande aan de opsporing - dit is de fase van het toezicht -
informatie te verstrekken, die in een latere fase, namelijk die van 
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de strafprocedure, ingevolge artikel 217 Strafvordering, niet 
meer verstrekt behoeft te worden. 

De heer Van Schaik (K.V.P.): En dus beroofd zouden worden 
van het recht om zich te verschonen. Zij hebben nu eenmaal in-
lichtingen gegeven. 

Minister Van Agt: Ik geloof, dat zij dat recht wel behouden, 
maar dit recht heeft dan niet veel praktische betekenis meer, 
wanneer inlichtingen zijn ingewonnen in het stadium vóór de 
strafprocedure door middel van artikel 25. 

Wanneer het er niet om gaat de toezichthoudende ambtenaren 
de toegang te ontzeggen tot verwanten van geheimhouders, maar 
van alle gecontroleerden, komen wij tot een wettelijke voorzie-
ning die in een nog veel grotere mate dan ik tot dusverre heb aan-
genomen, afwijkt van al die letterlijk gelijkluidende regelingen 
die wij voor andere belangrijke zaken allang hébben. Wij zouden 
daarmee een vergaande inbreuk maken op het systeem van de 
Prijzenwet, op het systeem van de Wet op de Loonvorming, op 
het systeem van de milieuwetten enz. 

De heer Patijn (P.v.d.A.): Mag ik aannemen, dat de Minister 
geen bezwaar heeft tegen het verschoningsrecht in het stadium 
van de controle op de verwanten van de mensen met een be-
roepsgeheim? Dit gaat minder ver dan de heer Van Schaik be-
doelt. 

Minister Van Agt: Daar heb ik óók bezwaar tegen, maar min-
der. 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Men kan deze zaken niet uit el-
kaar houden. Als men eenmaal inlichtingen heeft gegeven - en 
daar blijkt een strafbaar feit uit - dan worden die inlichtingen 
voor de opsporing gebruikt. Het recht om zich te verschonen is 
daarmee illusoir gemaakt. 

Minister Van Agt: Ik begrijp het probleem; ik zeg niet dat het 
een imaginair probleem is zonder een feitelijke grondslag. Ik 
houd echter vol, dat dit probleem niet nieuw is maar dat wij het 
al kennen zolang onze wetgeving toezichthoudende bepalingen 
bevat. Ik noemde u de Prijzenwet en de Wet op de loonvorming 
als de meest sprekende voorbeelden daarvan. 

Ik wil hieraan nog een opmerking toevoegen. Als men in deze 
wet zou neerleggen dat verwanten van de gecontroleerde - laat 
ik hem zo maar noemen - geen informatie behoeven te geven, 
dan zal men toch a fortiori in de wet moeten bepalen dat de ge-
controleerde zelf geen informatie behoeft te geven? Maar dat 
doet men niet. Dat probleem doet zich niet voor bij artikel 217 
van het Wetboek van Strafvordering, omdat in het kader van de 
strafvordering de verdachte anders dan de getuige nimmer tot 
antwoorden is verplicht is. Echter, de antwoordplicht van getui-
gen wordt in artikel 217 doorbroken voor de verwanten van de 
verdachte. In het stadium voorafgaand aan de strafzaak - in het 
stadium dus van het toezicht - is er nog geen verdachte; er is al-
leen iemand die ik gemakshalve de gecontroleerde heb genoemd. 
Dat is een figuur, die wij in het systeem van deze wet en ook van 
andere wetten als zodanig niet kennen. 

Hoe het ook zij, wanneer men van oordeel is dat bij deze 
Machtigingswet de verplichting tot het verschaffen van informa-
tie niet mag worden opgelegd aan de verwanten van de gecontro-
leerde, dan zou men daarmee vanavond een revolutionaire door-
braak bewerkstelligen in ons systeem van regelingen op het ge-
bied van toezicht in tal van wetten. De Kamer kan dit niettemin 
doen, maar dan zeg ik: Als de Kamer consequent is, zou zij a for-
tiori moeten besluiten dat de gecontroleerde -die straks wellicht 
verdachte kan worden en dan niet meer behoeft te antwoorden -
in het stadium van het toezicht ook geen inlichtingen behoeft te 
geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het een anomalie vol te hou-
den dat de verwanten van de gecontroleerde zouden mogen blij-
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ven zwijgen, maar dat de gecontroleerde zelf wel de gevraagde 
inlichtingen zou moeten geven. Immers, het gaat om de belangen 
van de gecontroleerde en het is in zijn belang dat de verwanten 
van de informatieplicht worden vrijgesteld. Ik wil de Kamer 
dringend ontraden deze anomalie in de wetgeving te introduce-
ren. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Ik zeg de Minister graag dank 
voor de steun, die hij aan het amendement van de heer Van Aar-
denne en mij met deze woorden heeft betoond. Ik zou echter nog 
een vraag willen stellen. Op een vraag van de heer Patijn zei de 
Minister dat, als het ging om de verwanten van de geheimhou-
ders, hij minder bezwaren zou hebben. Mag ik hieruit afleiden 
dat zijn analogieredenering, dat dit zou kunnen leiden tot een in-
breuk op andere wetgeving, in dat geval niet opgaat? 

Minister Van Agt: Ook dan gaat het op, maar de inbreuk is al-
leen minder groot. Voor de heer Van Schaik de gedachtenwisse-
ling op een ander spoor bracht - ik meende aanvankelijk dat het 
alleen ging om de verwanten van beroepsgeheimhouders - heb ik 
mijn bezwaren daartegen ontwikkeld. Het zijn aanzienlijke be-
zwaren, maar ze zijn minder ontzagwekkend dan die tegen de an-
dere variant. 

De heer Koning (V.V.D.): Excellentie; als iemand verplicht 
wordt inlichtingen te geven en hij weet dat hij zich daardoor 
blootstelt aan een strafvervolging, dan krijgt u ook het probleem 
van het verschoningsrecht van de verwanten, omdat die verwan-
ten niet precies zullen weten hoe het zit, terwijl degenen, die ver-
plicht zijn tot het geven van inlichtingen, wel weten of daarmee 
al dan niet een strafbaar feit wordt begaan. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Ik zie dat pro-
bleem. Ik heb getracht de Kamer uit te leggen hoezeer ik dat pro-
bleem tot in alle uithoeken doorschouw, maar dat de behandeling 
van deze Machtigingswet niet het moment is dit algemene pro-
bleem tot een geheel andere oplossing te brengen dan die welke 
wij al jaar en dag in tal van wetten - bestemd om voor lange jaren 
te blijven gelden - hebben ingevoerd en gehandhaafd. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Dat lijkt 
mij niet het meest geschikte argument voor een zich progressief 
noemend kabinet. 

De heer Koning (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het ver-
schil is namelijk dat het hier een algemeen terrein omvat en dat 
de andere wetten vaak facetwetten zijn, die men goed duidelijk 
kan bekijken. Hier is het echter zo breed; dat maakt het verschil 
uit. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! De Kamer beslisse! 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag nog 
een enkel antwoord geven op vragen die in tweede termijn zijn 
gesteld, respectievelijk vragen, die bij de beantwoording in eer-
ste instantie zijn blijven liggen. 

De geachte afgevaardigde de heer Drees heeft er nog eens op 
gewezen, dat het bij het systeem van distributie van motorbrand-
stoffen gaat om enerzijds een rechtvaardige verdeling en ander-
zijds om een doeltreffend gebruik van de auto. Met beide doel-
stellingen stem ik gaarne in. Ik meen, dat het systeem zoals dat 
nu is ontwikkeld, aan beide criteria voldoet. Ik heb echter van-
morgen al gezegd, dat wij naar ons gevoel met dit systeem erva-
ring zullen moeten opdoen, omdat het voor het eerst is dat ten 
aanzien van motorrijtuigen in ons land tot een distributiesysteem 
wordt overgegaan. Het stelsel dat wordt ingevoerd, geldt voor 
een periode van drie maanden. Ik heb de Kamer reeds medege-
deeld, dat wij ook alternatieve distributieschema's hebben bestu-
deerd, maar voorshands tot dit stelsel waren gekomen. Ik had er 
toen aan toe moeten voegen, dat wij voornemens zijn, tijdens de 
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eerste periode van toepassing gedurende drie maanden, ook an-
dere systemen te bestuderen. Ik heb er dus geen enkele moeite 
mee, toe te zeggen, dat het kabinet de voor- en nadelen van de 
diverse stelsels nader zal bestuderen en ter zake bereid is, deze 
ook aan de Kamer ter informatie voor te leggen. Wij zouden 
daarover dan te gelegener tijd wellicht een debat kunnen houden. 
Ik moge het, op grond daarvan, aan de heer Drees overlaten of 
hij het in die omstandigheden nodig acht dat zijn motie in stenv 
ming komt. Aan zijn verlangen zal in feite worden voldaan. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp, dat 
de Kamer een schriftelijk stuk zal ontvangen en dat dit op een re-
delijke termijn komt, twee, drie a vier maanden en niet over acht 
a tien maanden. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag toe-
zeggen, dat dat op een redelijke termijn zal gebeuren, hetgeen 
voortvloeit uit het reeds eerder betoogde, namelijk dat het stelsel 
dat wij nu gaan invoeren, geldt voor een eerste periode van drie 
maanden. Wij moeten bekijken of het op zo'n korte termijn mo-
gelijk is om de voor- en nadelen van diverse stelsels tegenover el-
kaar te stellen en dat het mogelijk zal zijn, indien het distributie-
stelsel voor langere periode moet gelden, na te gaan of eventueel 
een ander stelsel tijdig met de Kamer kan worden besproken, 
voordat de tweede periode van drie maanden ingaat. Over een 
eventueel geheel nieuw stelsel moet uiteraard ongeveer vier we-
ken van tevoren worden beslist. Ik zeg dat ook de Kamer graag 
toe. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Peijnenburg heeft nog enkele vragen gesteld, waarop ik gaarne 
wil ingaan. 

De geachte afgevaardigde is bij het punt van de additionele 
toewijzing voor het zakelijk verkeer teruggekomen op de vraag, 
waarom geen onderscheid is gemaakt in gewichtsklasse bij per-
sonenauto's. Door andere geachte afgevaardigden is dit pro-
bleem ook gisteren reeds ter sprake gebracht. Ik heb vanmorgen 
een aantal motieven daarvoor gegeven. Ik wil uitdrukkelijk zeg-
gen, dat ook hiervoor de beperking geldt, dat wij de ervaring wil-
len opdoen en wel in de eerste periode van vier weken. Ik wil 
niet uitsluiten dat wij, aan de hand van de feitelijke ervaring die 
wij zullen opdoen, eventueel ook op dit punt tot een wijziging 
van het stelsel zouden kunnen komen. 

Met betrekking tot de additionele toewijzing bij het zakelijk 
verkeer gaan wij uit van een verhouding 1:10. Indien men tot een 
verdeling in gewichtsklassen zou overgaan is het uiteraard niet 
mogelijk uitsluitend te kijken naar de auto's die een hoger ge-
bruik hebben dan 1:10. Dan moeten uiteraard ook de auto's met 
een geringer verbruik in de studie worden betrokken. Voor deze 
categorie moeten eventueel dan ook de consequenties worden 
getrokken. 

De geachte afgevaardigde heeft gevraagd of het kabinet bereid 
is tot het maken van een evaluatie. Ik zeg hem dit gaarne toe. 

De heer Peijnenburg (K. V.P.): Als dit niet gebeurt, zullen gro-
te aantallen bedrijven gedwongen zijn hun wagenpark totaal te 
vernieuwen. Dan moet men alle auto's naar de schroothoop 
brengen en verder allemaal Dafjes kopen, al is dat op zich niet zo 
slecht. 

Minister Westerterp: Ik heb de zorgen goed begrepen. Ik meen 
dat wij de eerste vier weken ervaring moeten opdoen met dit 
systeem, om na te gaan of daarin eventueel wijziging moet wor-
den gebracht. 

De geachte afgevaardigde heeft ook gevraagd waarom de dis-
tributiekringen als zodanig niet zijn genoemd. Dit is niet noodza-
kelijk, omdat deze in de Distributiewet 1939 staan vermeld. De 
machtigingen zullen worden verleend namens de directeur van 
het Rijksbureau voor Aardolieprodukten en worden afgegeven 
namens deze directeur door een door het hoofd dan wel de direc-
teur van de Distributiedienst aan te wijzen ambtenaar. Deze re-
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geling is voorbereid en in het blauwe instructieboek voor alle dis-
bributiekringen opgenomen. 

In de derde plaats heeft de geachte afgevaardigde gevraagd hoe 
het zit met de buitenlandse vrachtwagens. Ik heb reeds gewezen 
op de aparte regeling, getroffen voor buitenlandse personenau-
to's. Tegelijkertijd zal een regeling worden getroffen voor bui-
tenlandse vrachtwagens die op benzine rijden. Deze zullen ook 
een basisquantum krijgen dat uiteraard hoger ligt dan dat voor 
personenauto's. 

Ik ben het met de geachte afgevaardigde eens dat zoveel mo-
gelijk op basis van wederkerigheid moet worden gehandeld. Het 
hiervoor ontworpen systeem zal geen van onze buurlanden aan-
leiding moeten geven om over te gaan tot een beperking van de 
benzinelevering aan Nederlandse vrachtwagens in het buiten-
land. 

Voor de gasolie - gewoonlijk dieselolie genoemd - geldt geen 
distributieregeling van overheidswege. Omdat er een zekere af-
vloeiing vanuit Nederland werd geconstateerd zal de beschik-
king „klein grensverkeer" worden gewijzigd om dit zoveel mo-
gelijk tegen te gaan. In verband met het niet-distribueren vangas-
olie moge ik er nog op wijzen dat voorshands ook personenau-
to's met een dieselmotor niet in het distributiestelsel zullen wor-
den opgenomen. 

De geachte afgevaardigden de heren Peijnenburg, Vermaat en 
Roolvink hebben gevraagd naar de mogelijkheid om voor hen die 
op het platteland wonen, voor het woon—werkverkeer te komen 
tot een additionele toewijzing van benzine. De mogelijkheid 
daartoe zal worden geopend voor werkgevers ten behoeve van 
hun werknemers, in die gevallen waarin de tussen het woon- en 
werkadres af te leggen afstand meer dan 15 km bedraagt en het 
openbaar vervoer op het af te leggen traject ontoereikend is. dan 
wel in het geheel ontbreekt. 

Dezen dienen zich te richten tot de rijksinspecteurs voor het 
verkeer in het ambtsgebied waarin zij zijn gevestigd. Daarvoor 
zullen speciale aanvraagformulieren bij deze rijksinspecteurs 
aanwezig zijn. Men zal dan nagaan of de zojuist geschetste om-
standigheden zich in het betrokken geval inderdaad voordoen. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Portheine heeft nog enige vragen gesteld. Ik zal trachten, die te 
beantwoorden. 

Er is inderdaad voorzien in een mogelijkheid om voor intern 
transport een additionele toewijzing van benzine te verkrijgen. 
Gegadigden zullen zich voor het verkrijgen van deze benzine 
moeten wenden tot het Rijksbureau voor Aardolieprodukten. dat 
voor de toewijzing zorg zal dragen. 

De geachte afgevaardigde heeft ook gevraagd, of het mogelijk 
is, dat bedrijven overgaan tot een centrale aanvraag voor additi-
onele toewijzing voor zakelijk verkeer. Ook de heer Peijnenburg 
heeft naar deze mogelijkheid geïnformeerd. Vanmorgen is een 
regeling hiertoe tot stand gekomen, waarbij voor bedrijven en in-
stellingen met meer dan vijfhonderd werknemers de mogelijk-
heid zal worden geschapen, centraal extra hoeveelheden motor-
brandstoffen voor hun totale zakelijke verkeer aan te vragen bij 
het Rijksbureau voor Aardolieprodukten. De collectieve aanvra-
ge zal schriftelijk dienen te geschieden met vermelding van de 
gegevens en overlegging van de accountantsverklaring die ook 
van de individuele werknemers wordt gevraagd. Bovendien 
moet het aanvragende bedrijf toezeggen dat het in verband met 
de centrale aanvraag geen werknemersverklaringen zal eertifice-
ren om te voorkomen dat de individuele werknemers bij zo'n be-
drijf voor zich zelf een aanvrage zouden indienen ter verkrijging 
van extra benzine. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil thans iets zeggen over de datum 
van ingang van de distributie, een punt waarop ook de motie van 
de geachte afgevaardigde de heer Portheine op stuk nr. 7 betrek-
king heeft. In deze motie spreekt de Kamer als haar mening uit, 
dat de datum van ingang van de aanvraagprocedure dient te Wor-
den vervroegd en dat indien dit niet mogelijk is. de ingangsdatum 
van de distributie moet worden verschoven naar bij voorbeeld 
vrijdag 11 januari. In aanvulling op hetgeen hedenochtend aan de 
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Kamer is medegedeeld kan ik zeggen dat de periode, beschik* 
baar voor het verlenen van additionele toevoeging aan het zake-
lijk verkeer, inmiddels aanzienlijk is verlengd, omdat het moge-
lijk zal zijn, vanaf 27 december aanstaande te beschikken over 
de aanvraagformulieren bij de gemeentesecretarieën en ANWB-
kantoren. Vanaf die datum kunnen de gemeenten de machtigin-
gen verlenen en men zal zich onmiddellijk bij de postkantoren 
kunnen vervoegen voor het in ontvangst nemen van de rantsoen-
bonnen. 

Mijnheer de Voorzitter! In overleg met het openbaar vervoer 
is uitdrukkelijk vastgesteld, dat een ingangsdatum voor de distri-
butie op een maandag moet vallen en niet op een andere dag van 
de week, ten einde tot een zogoed mogelijke opvang van het rei-
zigersaanbod te komen. Met het openbaar vervoer is er ook 
overeenstemming over bereikt, dat, nu de periode van voorbe-
reiding ruim vier weken heeft kunnen duren, het openbaar ver-
voer op 7 januari in staat zal zijn - extreme weersomstandighe-
den voorbehouden - om het extra reizigersaanbod als gevolg 
van de distributie van benzine en autogas op te vangen zonder het 
ontstaan van een chaos. 

Vóór 7 januari zal ook nog een regeling worden getroffen voor 
de bromfietsen met viertaktmotoren, dat wil zeggen: brommers, 
die op zuivere benzine rijden en geen mengsmering nodig heb-
ben. Deze regeling luidt: Eigenaren van bromfietsen, die op on-
vermengde benzine rijden, kunnen op 2, 3 en 4 januari 1974 een 
aanmeldingskaart krijgen op een aantal posten die daarvoor zijn 
ingericht. Deze posten bevinden zich in de bijkantoren van de 
ANWB, de wegenwachtstations van de ANWB en in een aantal 
PTT-kantoren. Na 4 januari zullen de aanmeldingskaarten nog 
slechts op de wegenwachtstations van de ANWB te verkrijgen 
zijn. 

Op de aanmeldingskaart moeten deze bromfietseigenaren hun 
naam, adres en woonplaats invullen, alsmede het framenummer 
van hun bromfiets. De kaart wordt gewaarmerkt en er wordt een 
merkteken in het frame van de bromfiets geslagen. Met de aan-
meldingskaart kunnen zij dan op de postkantoren tegen betaling 
van f 2,50 een bonkaart afhalen. Per periode van vier weken zul-
len acht bonnen voor twee liter benzine per bon worden aange-
wezen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van mening, dat nu zo goed 
mogelijk dus alle maatregelen zijn getroffen ter voorbereiding 
van de ingangsdatum van de distributie die op 7 januari 1974 is 
gepland. Ik meen, dat, nu ook het openbaar vervoer ter zake vol-
ledig zijn voorbereidende maatregelen heeft genomen, deze da-
tum ook ter wille van het voorkomen van verdere onzekerheid 
moet worden gehandhaafd. Ik moet dan ook aanneming van de 
motie van de heer Portheine ontraden. 

Eigenlijk is voldaan aan de motie omdat de formulieren eerder 
beschikbaar worden gesteld. Voor zover deze motie wordt ge-
handhaafd, betekent dat het uitspreken van de wens, dat de da-
tum van ingang van de distributie wordt verschoven. 

De geachte afgevaardigde de heer Van Dis heeft geïnformeerd 
naar de behandeling van aanvragen van predikanten om een 
extra toewijzing voor hun auto in ambtsgebruik. 

Ik heb meen ik reeds medegedeeld - wellicht is het goed dit te 
herhalen - , dat geestelijke ambtsdragers zich voor extra toewij-
zingen ook zullen moeten wenden tot de gemeentehuizen. Zij 
zullen dan voor extra toewijzingen in aanmerking kunnen ko-
men. Hierop wordt dan een korting van 25 pet. gesteld. 

In aanvulling op de opmerking van de heer Van der Mei wil ik 
opmerken, dat ik inderdaad ten zeerste overtuigd ben van het ho-
ge belang van het kunnen uitoefenen van de functie doorgeeste-
lijke ambtsdragers. Vandaar dat zij op dezelfde wijze worden be-
handeld als bij voorbeeld specialisten. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht, 
dat de Minister de vragen die ik hem schriftelijk heb voorgelegd, 
toch niet helemaal juist heeft behandeld. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil het voor 
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de Kamer even verduidelijken, anders weet men niet, welke 
schriftelijke vragen de geachte afgevaardigde op mijn tafel heeft 
gedeponeerd. 

De geachte afgevaardigde /egt eigenlijk: De regeling is goed, 
maar er zijn ook predikanten die zelf geen auto hebben, die zich 
door anderen laten rijden en zouden dan die anderen niet in aan-
merking kunnen komen voor een additionele toewijzing? De heer 
Drees wijst nu op zichzelf; de geachte afgevaardigde de heer 
Drees heeft hier ook naar geïnformeerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan hierop nu geen definitief ant-
woord geven. Wij zouden echter wel in bepaald heel grote toe-
passingsmoeilijkheden komen. Dan zou namelijk volstrekt vast 
moeten staan, dat in feite de auto voor geen ander doel wordt 
aangewend dan uitsluitend voor dit vervoer. Dat zou bepaald 
heel moeilijk zijn. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Uit datgene wat de Minis-
ter heeft gezegd, heb ik begrepen, dat geestelijke ambtsdragers 
net als anderen, zoals specialisten, voor 25 pet. worden gekort 
en dat artsen en veeartsen niet worden gekort. 

Artsen en veeartsen worden op hun benzinetoewijzing niet ge-
kort op grond van het feit, dat de medische zorg niet aan inkrim-
ping onderhevig mag zijn. De heer Van der Mei heeft hierover in 
beide termijnen gesproken. Wil de Minister niet hetzelfde stellen 
ten aanzien van geestelijke ambtsdragers? 

Minister Westerterp: Die veronderstelling is onjuist. Ook in de 
medische sector zal een zekere beperking moeten plaatsvinden. 
Het onderscheid is, dat artsen en veeartsen zich meestal moeten 
begeven naar verschillende plaatsen om hun ambt te kunnen uit-
oefenen, maar specialisten en anderen werkzaam in de gezond-
heidszorg veelal op één werkplaats hun functie uitoefenen. 

Ik wil uitdrukkelijk voorkomen, dat toch boven de markt blijft 
hangen, dat als het ware een onderscheid wordt gemaakt tussen 
- zo heb ik het verstaan van de heer Van der Mei - lichamelijke 
en geestelijke gezondheidszorgers. Ik heb gezegd, dat een derge-
lijke discriminatie niet plaatsvindt, maar dat ook binnen de sec-
tor van de gezondheid een onderscheid wordt gemaakt tussen 
verschillende categorieën, te weten de huisartsen en de veeart-
sen enerzijds en de specialisten, wijkverpleegsters. . . 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Wijkverpleegsters zijn 
zeer ambulant. 

Minister Westerterp: Jawel, mijnheer de Voorzitter, maar 
voorshands willen wij ook wat dat betreft toch een zekere erva-
ringopdoen met het nu voorgestelde systeem. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Ik mag toch nog een ogenblik herin-
neren aan hetgeen de heer Van der Mei in eerste termijn heeft ge-
zegd. Hij vroeg onder andere, of de Minister niet bereid was, 
met zijn ambtgenoot van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te 
overleggen over de vraag, welke categorieën van ambulante ge-
zondheidszorg onder dezelfde regeling als de artsen zullen moe-
ten vallen. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Gelet op dit de-
bat ben ik daartoe gaarne bereid. Ik moet wel zeggen, dat voor 
de eerste periode van vier weken het systeem moet gelden, zoals 
het is geschetst, omdat het natuurlijk volstrekt onmogelijk is, op 
dit ogenblik daarin weer wijziging te brengen. Wij kunnen mede 
aan de hand van de ervaringen, die in de eerste periode van vier 
weken zullen worden opgedaan, ter zake eventueel wijzigingen 
aanbrengen, indien het overleg met de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne tot een zodanige conclusie zal leiden. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Zoeven werd gezegd, 
dat er moeilijkheden waren, wanneer geestelijke verzorgers in 
andermans auto moesten meerijden. Doet dit probleem zich ook 
voor bij gezinnen waarvan de auto bij voorbeeld op naam van de 
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man staat en waarvan de vrouw in aanmerking komt voor extra 
benzine of omgekeerd? 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Die moeilijkheid 
kan zich voordoen, maar ik moet in dit verband wel op twee pun-
ten wijzen. 

Wij moeten in de eerste plaats wat de controle betreft een slui-
tend systeem hebben. Dit kan uitsluitend worden bereikt, indien 
de additionele toewijzing wordt verstrekt aan de houder van het 
kentekenbewijs. 

Punt twee is: Wat let het een man. indien zijn echtgenote van 
de auto gebruik maakt, om dan eventueel die feitelijke omstan-
digheid ook in het kentekenbewijs tot uitdrukking te doen ko-
men? 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Neen, maar er schijnt 
een aantal problemen aan te zijn verbonden. Het is in deze maat-
schappij gelukkig nog wel zo. dat men gezamenlijk een auto ge-
bruikt. 

Minister Westerterp: Jawel, mijnheer de Voorzitter, maar ik 
meen, dat geschrapt is de bepaling, dat de man het hoofd is van 
de echtvereniging. Hij moet niet houder van het kentekenbewijs 
zijn, omdat ook de echtgenote houder van het kentekenbewijs 
kan zijn. Ik moet eerlijk gezegd om tot een sluitende controle te 
komen. . . 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Ik vind, dat wij op die 
manier gewoon geheel langs het probleem heen gaan. In veel ge-
zinnen hebben man, vrouw en kinderen samen één auto. Ik 
meen, dat dit op zich een zeer gezonde situatie is en ik vind het 
erg vervelend, dat door dit soort regelingen, waar het om een ge-
zinsauto gaat, men gewoon niet bij voorbeeld op grond van het 
kentekenbewijs het voor de ander kan aanvragen. Ik beschouw 
dit gewoon als een gemis. De girorekeningen staan tegenwoordig 
meestal ook op beide namen. Misschien moet dit ook voor kente-
kenbewijzen gebeuren. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil toch wel 
een misverstand voorkomen. Het basisquotum wordt verleend 
voor het privé-verkeer, inclusief het woon-werkverkeer. Dit is 
het normale gebruik, dat door een gezin van de auto wordt ge-
maakt. De geachte afgevaardigde doelt op het zakelijk gebruik. 
Welnu, als het zakelijk gebruik door de echtgenote wordt ver-
richt in plaats van door de echtgenoot, is het mijns inziens ook 
beter, dat het kentekenbewijs dat ook op die naam zal staan en 
omgekeerd. Ik verwacht dat in de praktijk, wat dat betreft, be-
paald veel minder moeilijkheden. Maar de tijd schrijdt voort. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Het zakelijk verkeer 
kan door beiden worden verricht. De Minister bevordert nu het 
aanschaffen van tweede auto's. 

Minister Westerterp: Neen, mijnheer de Voorzitter. Ik zie dat 
helemaal niet, maar misschien kunnen wij daarover nog eens rus-
tig van gedachten wisselen. Ik heb alle tijd, mijnheer de Voorzit-
ter, maar ik vrees, dat ook de Kamer wel vooruit wil. 

Minister Den Uyl: Met het verhaal van de Minister kan ik niet 
thuiskomen, mijnheer de Voorzitter. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Dan gaat ook het 
verhaal van het weekblad niet meer op, dat de Minister-Presi-
dent persoonlijk zo ingreep. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Wij zijn er nog niet uit, wat 
de geestelijke ambtsdragers betreft. Ik weet niet, tot welk depar-
tement de Minister zich moet wenden om de mogelijkheid te 
scheppen, dat ook de geestelijke ambtsdragers geen korting krij-
gen. U hebt deze categorie vergeleken met specialisten. In het al-
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gemeen komen de patiënten naar de specialisten en gaan de gees-
telijken naar de patiënten en naar hun gemeenteleden. Ik meen 
dat de bewegingen met de auto, die geestelijken maken, zeer 
sterk te vergelijken zijn met die van artsen, huisartsen en veeart-
sen, als zij hun werk doen. Daarom vraag ik u ook, deze catego-
rieën aan elkaar gelijk te stellen. 

Minister Westerterp: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb reeds tot 
uitdrukking gebracht, hoeveel bewondering ik heb voorde func-
tie ook van geestelijke ambtsdragers. Ook zij zijn natuurlijk wel 
gehouden, een bijdrage te leveren in het opvangen van het ener-
gietekort. Ik had eigenlijk verwacht dat in de Kamer enig begrip 
zou bestaan voor de regeling, zoals die nu geldt, namelijk dal de-
ze geestelijke ambtsdragers automatisch in aanmerking komen 
voor een additionele hoeveelheid. Wij hebben al gezegd, dat 
voor een aantal categorieën nog geen definitieve beslissing is ge-
nomen. Ik wil wel toezeggen, dat na ommekomst van de eerste 
periode van vier weken ook zal worden nagegaan, of zij niet 
moeten worden overgeplaatst naar de categorie van de huisart-
sen en veeartsen, waardoor uitsluitend nog de beperking geldt 
van de 5200 km, die worden gekort bij de basistoewijzing. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Jansen heeft vragen gesteld over de houding van de vrachtrij-
ders, wat het in acht nemen van de snelheidsbeperking betreft. 
Ook mevrouw Epema heeft hierover gesproken. Ik kan medede-
len, dat in het kader van het ook in de kringen van het goederen-
vervoer over de weg bestaande streven tot besparing van motor-
brandstoffen inmiddels - dat is ook op ruime schaal bekend ge-
worden - na nauw overleg met werkgevers- en werknemersorga-
nisaties een campagne op gang is gekomen, welke dit doel zou 
moeten bevorderen. Ik zeg overigens gaarne toe, dat verdere 
vragen op dit stuk schriftelijk zullen worden beantwoord door de 
Staatssecretaris die ter zake bevoegd is. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Op welke termijn? 

Minister Westerterp: Op korte termijn. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): Wat is kort? 

Minister Westerterp: Dat is bepaald heel kort. 

Mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.): De Minister kan toch 
wel in dagen of in weken rekenen? Hij rekent ook in liters. 

Minister Westerterp: Als ik zeg „op korte termijn", dan is dat 
echt op korte termijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Jansen heeft gevraagd om een 
onderzoek naar de mogelijke invoering van een autoloze zondag 
één- a tweemaal per jaar, resp. naar de feitelijke besparing die ter 
zake wordt bereikt. Ik ben graag bereid toe te zeggen, dat ik zal 
nagaan of wij een zodanig onderzoek kunnen instellen. 

Wat het concrete voorbeeld betreft dat door de geachte afge-
vaardigde de heer Terlouw is genoemd, komt het mij voor dat het 
beter is om dit, zoals vele andere problemen die in de praktijk rij-
zen, niet in deze hoge vergadering te bespreken, maar te zien of 
het probleem in de praktijk kan worden opgelost. Ik moet er 
daarbij wel op wijzen dat wij, als wij dat probleem hebben opge-
lost, opnieuw een probleem - en dan een geheel ander probleem 
- zouden hebben geschapen, te weten de onmogelijkheid van con-
trole op auto's, waaraan een trekhaak wordt bevestigd en waar-
van zou worden verklaard, dat zij voor het vervoer van goederen 
worden gebruikt. Er moet nu eenmaal een sluitende regeling 
worden ingevoerd. Het zal ongetwijfeld noodzakelijk zijn, na 
een eerste periode bepaalde verfijningen aan te brengen. Dat zal 
ook moeten kunnen gebeuren. 

De geachte afgevaardigde mevrouw Epema heeft nog ge-
vraagd naar de taxi's. Ik kan mededelen dat wij duidelijk van het 
uitgangspunt willen uitgaan, dat taxi's onderdeel uitmaken van 
het openbaar vervoer en daarom niet zullen worden gekort op de 
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hoeveelheid brandstof, die zij nodig hebben om hun functie te 
kunnen vervullen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Epema heeft voorts ge-
vraagd of invaliden niet in aanmerking kunnen komen vooreen 
extra toewijzing. Het gaat hier uiteraard om invaliden die niet 
zelf werken, want voor de invaliden die werken wordt al een ex-
tra toewijzing gegeven, ook voor het woon-werkverkeer. Ik wijs 
erop dat onder de huidige omstandigheden de basishoeveelheid 
die aan invaliden, die niet werken, beschikbaar wordt gesteld, 
het mogelijk maakt zich gemiddeld per dag te verplaatsen over 
een afstand van 20 a 25 km. Ik ben bereid na te gaan of na een 
eerste periode een verfijning kan worden aangebracht inzake de 
korting die voor deze categorie wordt toegepast op de basishoe-
veelheid, waardoor in feite een korting van 5200 km per jaar 
moet worden gerealiseerd. Ik zal nagaan of daarvoor nog een re-
geling te treffen is. 

De geachte afgevaardigde de heer Van Dis kan ik zeggen dat 
met de rijkshoofdinspecteurs zal worden nagegaan of de onthef-
fingen die geldig zijn tot en met 31 december automatisch kun-
nen doorlopen tot en met zondag 6 januari 1974. De additionele 
toewijzingen voor zakelijk verkeer worden inderdaad telkenmale 
voor een periode van vier weken verleend. Men moet zich dan 
naar het postkantoor begeven en telkens vijf gulden betalen. 

Indien men van functie verwisselt - dit in antwoord op de 
vraag van mevrouw Epema - . zal men een nieuwe aanvrage 
moeten indienen. Dan wordt aan de hand van die aanvrage op-
nieuw beslist. 

Ik meen hiermede de vragen, in tweede termijn gesteld, te heb-
ben beantwoord, mijnheer de Voorzitter. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Behalve die over de dis-
tributie van het propaangas. 

Minister Westerterp: Dat heeft niets met het wegverkeer te 
maken, mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: De leden Roolvink en Portheine hebben mij 
gevraagd, in derde termijn het woord te mogen voeren. Ik 
stel voor, hen daartoe in de gelegenheid te stellen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Als ik 
naar de kalender kijk, zie ik dat het vandaag de kortste dag is, 
maar het zal waarschijnlijk wel de kortste nachtrust voor ons 
worden. Toch neem ik de vrijheid nog een enkele opmerking te 
maken. Ik ben de Kamer dankbaar, dat zij mij die gelegenheid 
geeft. 

De benzinedistributie geeft nog vele problemen, mijnheer de 
Voorzitter. De Minister heeft zelf gezegd dat voor bepaalde 
groepen nog geen definitieve beslissing is genomen. Voorts heeft 
hij gezegd, dat het voor het eerst is dat wij met benzinedistributie 
beginnen. Wij hebben dus geen ervaring op dit gebied. Wij zijn, 
aldus de Minister, al andere systemen aan het bestuderen. Hij zal 
de Kamer te zijner tijd informeren. Alleen al op grond van deze 
discussie en de veelheid van vragen die hier rondom rijzen, is het 
mijns inziens goed dat de Kamer hierover een uitspraak doet. 
Het gaat met name om één tot anderhalf miljoen mensen, voor 
wie zakelijk verantwoorde beslissingen in een zeer kort tijdsbe-
stek moeten worden genomen. Het is een nog niet eerder betre-
den terrein. Dit alles rechtvaardigt dat het apparaat dat met de 
uitvoering van de benzinedistributie is belast, meer tijd krijgt dan 
nu ter beschikking staat, ook al heeft de heer Minister de 27ste 
van deze maand genoemd. We zijn al bijna /o ver. Daarna krij-
gen wij de jaarwisseling. Ik meen dat er alle mogelijke belangen 
mee zijn gediend, wanneer dit alles /o zorgvuldig mogelijk kan 
gebeuren, de mensen niet in een panieksituatie raken en de 
ambtenaren op redelijke wij/e hun taak kunnen vervullen. 

Gelet op het voorgaande heb ik de eer u een motie te overhan* 
digen. mijnheer de Voorzitter, 
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De Voorzitter: Door het lid Roolvink wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de besprekingen over de Beleidsnota gevolgen olie-

schaarste (12 739); 
overwegende, dat de procedure met betrekking tot de rant-

soenering van benzine, met name ten opzichte van het zoge-
naamde zakelijke verkeer met zich meebrengt, dat in een zeer 
kort tijdsbestek op een niet eerder betreden terrein miljoenen 
verantwoorde beslissingen door betrokkenen en door de over-
heid moeten worden genomen; 

nodigt de Regering uit, de ingangsdatum van de distributie 
nader te bepalen op 21 januari 1974, 
en gaat over tot de orde van de dag.". 

Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund. 

De heer Portheine (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
hedenmiddag een motie ingediend, voorkomende op stuk 12 739, 
nr. 7. met betrekking tot etalage*, reclame* en feestverlichting. 
De bewindsman had met name grote bezwaren tegen het verzoek 
de maatregel pas na de Kerstdagen te laten ingaan. 

Ik heb nu besloten een wijziging in deze motie aan te brengen 
en de motie toe te spitsen op het overleg met de betrokken orga-
nisaties. Ik heb daar nog een aanleiding voor. Hedenmiddag is 
bekend geworden dat de burgemeesters van de grote gemeenten 
Amsterdam. Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben besloten 
voorshands toe te staan dat in de winkels en etalages een nood-
zakelijk minimum aan verlichting wordt aangestoken, onder 
meer uit een oogpunt van veiligheid. De burgemeesters spreken 
in dat communiqué ook over het ontheffingsbeleid dat in overleg 
met het bedrijfsleven zal moeten worden gevoerd. 

Ik acht dit voldoende reden om hierop een extra accent in de 
motie te leggen. Ik heb de eer u deze gewijzigde motie hierbij te 
overhandigen. 

De Voorzitter: Door het lid Portheine wordt, ter vervanging 
van de door hem en andere leden aanvankelijk voorgestelde 
motie (12 739, nr. 7) een nieuwe motie voorgesteld, luidende: 

De Kamer, 
gehoord de besprekingen over de nota beperking gevolgen 

olieschaarste; 
overwegende, dat beperkingen ook in het elektriciteitsgebruik 

noodzakelijk zijn; 
dat echter de maatregelen van de Regering met betrekking 

tot de etalage-, reelame- en feestverlichting te drastisch zijn; 
doet een dringend beroep op de Regering over de inhoud 

van deze maatregelen nog nader overleg met de organisaties 
van betrokkenen te plegen, 

en gaat over tot de orde van de dag.". 
De (algemene) beraadslaging wordt gesloten. 

De vergadering wordt te 0.35 uur geschorst 
en te 0.45 uur hervat. 

Aan de orde is de behandeling van de motie van de leden 
Drees en Berger betreffende intrekking van de ontwerp-Mach-
tigingswet en het zo nodig voorstellen van wijzigingen en aan-
vullingen van bestaande wetten (12 723, nr. 25). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende 
ondersteund. 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Het is voor mij 

Drees 

een groot genoegen om voor dit uitgebreide gehoor (sic) nog eni-
ge zinnen te spreken ter toelichting op de motie van de heer Ber-
ger en mij. Uit de stroom van amendementen en moties isgeble-
ken, hoe weinig deze Kamer de gekozen vorm van de ontwerp-
machtigingswet en de uitwerking daarvan op prijs stelt. Het 
wetsontwerp is een ongecorrigeerde noodhandeling. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zie Minister Lubbers verbaasd kij-
ken, maar ik hoorde de Minister-President zojuist ,,ja" zeggen, 
dus die is het er kennelijk mee eens. Waar er eenheid in het kabi-
net is, meen ik te mogen aannemen dat ook de Minister van Eco-
nomische Zaken het ermede eens is. 

Wat is de argumentatie voor dit wetsontwerp? Men kan zich 
niet beroepen op de energiecrisis. De omvang van die crisis is 
onduidelijk, maar voor zover aanwezig wordt de energiecrisis in 
feite aangepakt met andere middelen, zoals de Distributiewet, 
die zeer uitgebreide bevoegdheden geeft, en met het beleid, dat 
door Minister Lubbers uiteen is gezet, zoals ombouw op aard-
gas. De ontwerp-machtigingswet behelst de aanpak van de kos-
teninflatie. Ik meen, dat dit thans algemeen door de kamerfrac-
ties wordt erkend. Er zijn verschillende fracties, zoals die van de 
C.P.N, en de V.V.D., die zelfs de formulering gebruiken, dat er 
sprake is van een ontwerp-wet op de loonvorming, psycholo-
gisch voorzien van een voor de feestdagen geschikte verpakking. 

De fractie van DS'70 vindt het van groot belang, dat de kos-
teninflatie wordt aangepakt en dat daarbij alle inkomens die 
daarvoor van betekenis zijn, worden aangepakt. Dit alles moet 
gebeuren met gevoel voor sociale rechtvaardigheid. Wij hebben 
echter aldoor gemeend, dat de Prijzenwet, de Wet op de loonvor-
ming, de Huurwet en de Pachtwet en andere wetten veel moge-
lijkheden daartoe bieden. Zij kunnen desnoods worden aange-
vuld. 

Wij hebben gevraagd naar de gehanteerde argumenten. Het 
deel van het betoog over de kwestie van de uitbreiding van de 
werking van de Wet op de loonvorming, vanavond door Minister 
Boersma gehouden, kwam mij heel sterk voor. Hij hield een 
compleet en precies betoog over de reden, waarom de bindende 
bevoegdheid van artikel 3 van de ontwerpwet nodig is. Volgens 
mij kan de bestaande lacune worden opgevangen met een aan-
vulhng van de bestaande Wet op de loonvorming. 

Overigens zijn er geen argumenten aangevoerd. 
Herhaaldelijk - al in de schriftelijke voorbereiding - is ge-

vraagd cijfers te verschaffen over de inkomens, die het kabinet 
additioneel wil gaan beheersen. Tevens is gevraagd, aan te tonen 
dat daar ontsporingen in 1974 dreigen. Op dit soort punten is het 
kabinet noch in de schriftelijke voorbereiding van de behande-
ling noch in de mondelinge beraadslaging ingegaan. Het kabinet 
heeft meer gezegd: Wij willen beheersen, dus willen wij beheer-
sen en dus pakken wij dit ook. Men pakt niet de antiekhandel of 
de handel op het Waterlooplein. Allerlei soorten handel blijven 
buiten beschouwing. Men moet toch serieuze argumenten heb-
ben om zulke zaken, die al uitgebreid zijn geregeld, in een nieuw 
ontwerp van wet te betrekken. 

Ik heb Minister De Gaay Fortman gevraagd, voorbeelden te 
noemen van moeilijkheden over salarissen van gemeenteperso-
neel. De Minister heeft geantwoord, hetgeen ik op zich zelf op 
prijs stel, dat het kabinet geen repressieve bevoegdheid wil, 
maar andere bevoegdheden wenst. Dat argument had al een rol 
kunnen spelen in de Koreacrisis. Desondanks heeft de Regering 
decennia lang gewerkt met de huidige structuur met repressieve 
bevoegdheden. Ik heb gevraagd, of dat ooit onvoldoende is ge-
weest in de periode na 1945. Hij heeft geen enkel voorbeeld ge-
noemd. 

De Minister van Sociale Zaken zei gisteren, dat de huidige 
wetten niet effectief zijn. Dat begrijp ik niet. Zijn de Huurwet, 
de Pachtwet en dergelijke niet effectief? De Minister-President 
kwam met het argument van de gelijktijdigheid. Ik meen, dat die 
gelijktijdigheid in belangrijke mate met de huidige wetten kan 
worden bereikt. Anders kan men de bestaande wetten toch wijzi-
gen? 

Heel sterk benadrukt door het kabinet is de coördinatie. Ik heb 
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er al op gewezen, dat coördinatie geen samenbrenging in één wet 
vergt. Ik wijs erop, dat de Minister van Financiën een van de be-
langrijkste coördinerende ministers is - maar met een verschei-
denheid van wetten - bij voorbeeld alle belastingwetten en alle 
begrotingswetten. Voor deze totaal nieuwe constructie is er al-
leen een psychologisch argument. Het kabinet wil gewoon een 
eigen wet. Dit doet mij sterk denken aan Afghanistan, waar een 
kabinet altijd als regel heeft, dat het een project van een vorig 
kabinet niet voltooit. Het blad staat dan ook vol met half afge-
bouwde viaducten en dergelijke onvoltooide kunstwerken. Op 
zich zelf kunnen deze mooi zijn, waarbij ik denk aan de Venus 
van Milo. Op juridisch gebied is het heel ongelukkig. Het kabinet 
heeft een eigen wet willen invoeren, al aangekondigd bij de be-
handeling van de begroting van Sociale Zaken. Daardoor heeft 
het kabinet die ongelukkige psychologische sfeer in het land op-
geroepen. Het kabinet is gekomen met een wetsontwerp met 
zo'n ambitieuze titel in plaats van - zo nodig - het amenderen 
van bestaande wetten. De gehele discussie met de vice-Minis-
ter-President, de Minister van Justitie over de privacy en alles 
wat daaraan vastzit, had zich volgens mij niet voorgedaan, als 
men gewoon bestaande wetten had gebruikt en eventueel had ge-
amendeerd. Nu zitten wij met die zee van amendementen. Ik ad-
viseer de Kamer dringend de Regering te verzoeken de bestaan-
de wetten te gebruiken - deze zo nodig te amenderen, uit te brei-
den, waarbij ik denk aan de Prijzenwet en de vrije beroepen -
want ook dan kan volgens mij in de Eerste Kamer in januari of 
misschien begin februari tot behandeling van deze zaak worden 
gekomen. Het volgen van de weg van aanvulling van bestaande 
wetten is zuiver. Anders komen wij met een gedrochtelijk stuk 
wetgeving te zitten. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Het betoog van de 
heer Drees grijpt in feite terug op een discussie, die in twee in-
stanties is gevoerd. Van mijn kant is dan ook een korte beschou-
wing voldoende betreffende de stelling, die de heer Drees heeft 
betrokken, overigens met de van hem gebruikelijke aantrekkelij-
ke overdrijving, waarbij ik denk aan „een zee van amendemen-
ten", ,,een ongelukkige psychologische sfeer" die gewekt zou 
zijn en „uitsluitend psychologische drijfveren", kortom al die ui-
teraard niet erg verifieerbare beweringen, die zo plezierig een 
sfeertje scheppen rondom een bewering, die naar mijn mening 
niet zoveel inhoud heeft. 

Wat de „zee van amendementen" betreft, merk ik op, dat er 
wat amendementen zijn ingediend. Als men deze optelt en af-
trekt en nagaat wat zij wezenlijk bedoelen te veranderen, is mis-
schien het amendement ten aanzien van de verkorting van de 
duur van de werking van de wet van reële betekenis. Voor het 
overige waag ik de stelling, dat de ingediende amendementen 
van zeer ondergeschikte betekenis zijn ten aanzien van de strek-
king en de inhoud van de wet. Ik zeg niet, dat zij daarom waarde-
loos zijn. Er is echter geen sprake van, dat van alle kanten zou 
zijn getornd aan de strekking en de vormgeving van de wet. 

De kernvraag is: Kan wat de Regering beoogt, worden opge-
vangen door wijziging, aanvulling, hantering van de bestaande 
wetten? Ik meen, dat in de spoed, die is geboden, het antwoord 
ontkennend moet zijn. Nodig zijn aanvullende bevoegdheden, 
zoals de heer Drees ook erkent, met name waar het geldt hoofd-
stuk drie van het wetsontwerp inzake de regeling van de arbeids-
voorwaarden. Op dit punt is hij overtuigd. Hij heeft gezegd, dat 
in dat opzicht de Wet op de loonvorming had kunnen worden 
aangevuld. Daargelaten of dat wel goed mogelijk zou zijn ge-
weest, merk ik op, dat het de bedoeling is, dat op wettelijke basis 
per 1 januari a.s. maatregelen worden genomen. Ik voorspel de 
heer Drees dat, als een andere weg zou zijn gevolgd, dit tot gro-
te, zo niet onoverkomelijke moeilijkheden zou hebben geleid. 

De heer Drees heeft gesteld, dat wij de coördinatie ook best 
hadden kunnen bereiken zonder een wettelijke basis. Het is geen 
toeval, dat voor de eerste keer op grond van de beleidsnota een 
beheersing en beïnvloeding van alle inkomenscategorieën zullen 
worden toegepast. Nu kan de heer Drees wel zeggen, dat het zou 
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kunnen met toepassing van bestaande wetten, maar ik wijs erop, 
dat dit ten aanzien van de dividendbeheersing niet het geval is. 
De gelijktijdigheid is hier niet een bijkomende technische factor, 
maar heeft tegelijk betrekking op de onderlinge samenhang, de 
onderlinge afweging. Daarvoor is het noodzakelijk dat dit in een 
wetsontwerp gebundeld wordt. 

Zeker is er door de voorstelling alsof hier een soort van 
machtsgreep aan de orde zou zijn, misverstand gewekt. Ik heb 
daarstraks gezegd dat ik het beter had gevonden indien in de me-
morie van antwoord meteen was aangeduid dat ook de Regering 
prijs stelt op een nadere regeling van de zeggenschap en op con-
trole van de Kamer. Er is geen enkele reden om te spreken van 
een ongelukkige sfeer rond dit wetsontwerp. Het wetsontwerp is 
een bundeling van bevoegdheden die gelijktijdig en in onderlinge 
samenhang gehanteerd moeten worden met notitie van de coÖr-
dinerende functie van de Minister van Sociale Zaken waar het 
geldt een gecoördineerd inkomensbeleid. Ik zie echt niet hoe dat 
mogelijk was geweest door bestaande wetten te gaan aanvullen 
en waarborgen te scheppen dat ze in het beleid onderling gelijk-
tijdig en in samenhang zouden worden gehanteerd. Wat dit be-
treft, meen ik dat het betoog van de heer Drees gewoon de feite-
lijke basis mist. 

Het gaat niet om psychologisme, maar gewoon om een nuchter 
antwoord op de vraag, wat op dit ogenblik nodig is. De Regering 
is tot de conclusie gekomen dat daarvoor een wetsontwerp nodig 
was dat overigens niet per se machtigingswet behoefde te heten. 
Het ontwerp had even goed coördinatiewet of iets van dien aard 
kunnen heten; over namen valt te twisten. Hetgeen echter feite-
lijk moet gebeuren, wordt hier in een wettelijk kader gevat en dat 
is naar mijn mening onmisbaar. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! On-
danks het late uur heb ik er toch wel behoefte aan om mijn stem 
te motiveren. De motie van de heer Drees is namelijk een wat 
vreemde motie. Men vraagt zich af, waarom de heer Drees niet 
volstaat om tégen het wetsontwerp te stemmen. De argumenten 
die de heer Drees zojuist heeft aangevoerd van verkeerd psycho 
logisch klimaat kan ik allemaal wel aanvoelen; ik denk maar aan 
de plaatjes in ,,De Volkskrant" van vanochtend. Daarvoor heeft 
men echter geen motie nodig, om dit tot uitdrukking te brengen. 
Nu geeft de heer Drees wel een aantal zaken aan die misschien 
op grond van de bestaande wetgeving niet voldoende zouden 
zijn, maar ook daarvoor zouden andere wegen te bewandelen 
zijn geweest. 

De Minister-President heeft dit wetsontwerp zojuist bestem-
peld als een coördinatiewetsontwerp; dat is weer wat anders dan 
een machtigingswet. Dat maakt de motie van de heer Drees nóg 
wat vreemder. Aangezien echter al deze zaken zo moeilijk met 
elkaar verbonden zijn en de meningen zo ver uiteen gaan liggen, 
is het niet onverstandig dat dit wetsontwerp in ieder geval wordt 
ingetrokken en dat de Regering de raad van de heer Drees volgt, 
zij het met duidelijke beperkingen op het punt van hetgeen men 
zich voorstelt aan te vullen. Hoewel met grote aarzeling, zullen 
wij toch vóór de motie stemmen. 

De motie wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

In behandeling komt het wetsontwerp Wijziging van de 
Prijzenwet (12 054). 

Artikel I wordt zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 
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Beraadslaging over artikel II, waarop is voorgesteld een 
amendement van het lid Portheine c.s. (stuk nr. 10). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt dit amendement vol-
doende ondersteund. 

De heer Portheine (V.V.D.) verkrijgt het woord tot toelichting 
van zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
vanmiddag gezegd dat ik zou wachten op de mogelijkheid, enige 
toelichting te geven bij de artikelsgewijze behandeling. 

Via een nota van wijzigingen is een wijziging gekomen in de 
overlegprocedure met betrekking tot dit wetsontwerp. Verwij-
derd is het punt van het overleg door middel van de commissie 
van de SER. Blijven staan is - dat is uiteindelijk een merkwaardi-
ge zaak - het overleg met de hoofdbedrijfschappen, bedrijf-
schappen en de betrokken organisaties uit het bedrijfsleven, ech-
ter gekoppeld aan de commissie van de SER. Als die commissie 
uit het wetsontwerp, althans tijdelijk, wordt verwijderd en het 
overleg toch aan die commissie wordt gekoppeld, dan moet daar-
aan juridisch wat worden gedaan om dat met elkaar in overeen-
stemming te brengen. Het moet ook in overeenstemming worden 
gebracht met datgene wat de Minister over de noodzaak van het 
overleg heeft gezegd. Als men deze noodzaak erkent, dan moet 
daaraan juridisch wat worden gedaan. Dat kan gebeuren via het 
amendement dat wij ten aanzien van deze kwestie hebben inge-
diend. 

Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! De heer Portheine 
heeft zijn visie bewaard tot de artikelsgewijze behandeling. 
Daarop vooruitlopend heb ik eigenlijk in tweede termijn mijn 
antwoord al gegeven. Ik zou met de toezeggingen ter plekke ge-
daan willen volstaan. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van het lid Portheine c.s. (stuk nr. 10) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de V.V.D., de A.R.P., de B.P., de S.G.P., het 
G.P.V., DS'70, de C.P.N.. D'66 en de R.K.P.N. vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen III en IV en de beweegreden van het wetsont-
werp worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de 
V.V.D., de B.P. en de R.K.P.N. zal, op hun verzoek, aanteke-
ning worden verleend, dat zij geacht wensen te worden, tegen 
dit wetsontwerp te hebben gestemd. 

In behandeling komt het wetsontwerp Machtiging tot het 
vaststellen van regelen betreffende inkomensvorming en be-
scherming van werkgelegenheid in 1974 (Machtigingswet in-
komensvorming en bescherming werkgelegenheid 1974) 
(12723). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden alle op het wetsont-
werp voorgestelde amendementen, voor zover zij niet voldoen-
de zijn ondertekend, voldoende ondersteund. 

De artikelen 1 en 2 worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en zonder stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 3, waarop zijn voorgesteld de 
volgende amendementen: 

een, van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 20); 

Voorzitter e.a. 

een (gewijzigd), van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk 
nr. 32); 

een (gewijzigd), van het lid Van Aardenne c.s. (stuk nr. 
34). 

De heer Van Aardenne (V.V.D.) verkrijgt het woord tot toe-
lichting van zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
Mijn amendement op stuk nr. 34 heb ik eigenlijk helemaal nog 
niet toegelicht. Het is in wezen een codificatie van het feit dat de 
arbeidsvoorwaarden niet lager, respectievelijk niet slechter mo-
gen worden vastgesteld dan ze nu zijn. Dit is een zaak. die naar 
mijn mening in de lijn van het betoog van de Minister van Sociale 
Zaken ligt en die ik graag in de wet zou zien opgenomen. 

De Voorzitter: Heb ik het mis, dat het amendement toch wel 
van een toelichting is voorzien? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Schriftelijk, mijnheer de 
Voorzitter. 

De Voorzitter: Dat is evenzeer geldig als een mondelinge toe-
lichting. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.) verkrijgt het woord tot toe-
lichting van zijn amendementen en zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
De amendementen, die mijn fractie heeft ingediend, zijn wel toe-
gelicht. De Minister-President is er gisteren in zijn eerste termijn 
op ingegaan, maar daarop is van onze zijde nog geen antwoord 
gekomen. Hij heeft gezegd tegen beide amendementen geen be-
zwaren te hebben maar toch wel enige overbodigheid aanwezig 
te achten. 

Ik zou erop willen wijzen dat de door mijn fractie ingediende 
amendementen zijn ingegeven - dit geldt ook voor de amende-
menten op andere artikelen - door het oogmerk de wetgeving zo 
zuiver mogelijk te doen zijn. Als bij voorbeeld in de Prijzenwet 
en de Wet op de loonvorming de term „indien naar hun oordeel 
het algemeen sociaal-economisch belang zulks vereist" voor-
komt, dan is het goed om dat ook in deze wet neer te leggen. Het 
misverstand moet namelijk worden vermeden dat het hier om 
een ruimere bevoegdheid zou gaan. Het woord ,.vereist" duidt 
erop, dat het absoluut noodzakelijk is in te grijpen en de woorden 
..algemeen sociaal-economisch belang" duiden erop dat het gaat 
om sociaal-economisch beleid in een ad-hoc situatie en niet om 
een structureel beleid, waarvan overigens mijn fractie een voor-
stander is. Wij wachten dan ook met spanning op de nota over de 
inkomenspolitiek. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot amendement stuk nr. 
32, ter vervanging van dat onder nr. 19. Het amendement stuk 
nr. 19 is door mijn fractie ingetrokken na hetgeen de Minister-
President gisteren in eerste termijn heeft opgemerkt. Wij aan-
vaarden dat de coördinerende taak uitsluitend in handen wordt 
gelegd van de Minister van Sociale Zaken. Het overleg met al die 
andere Ministers duidt er natuurlijk niet op, dat er anders niet 
overlegd zou worden. Al deze zaken worden immers zorgvuldig 
voorbereid in de Raad voor Economische Aangelegenheden, de 
onderraad van de ministerraad. De politieke kwesties die daarbij 
aan de orde komen, worden door de Minister-President gecoör-
dineerd. Het gaat hier uitsluitend om het betrekken van de de-
partementen bij de beleidsvoorbereiding. Dit is iets, dat de Mi-
nister-President ons gisteren al heeft toegezegd. Hij heeft ge-
zegd, dat de Regering ook wil dat de Departementen van Soci-
ale Zaken en van Economische Zaken dat samen voorbereiden. 

Welnu, dan vinden wij dat het uit een oogpunt van zuivere 
wetgeving goed is, datgene wat de Regering toch al wil, ook uit 
de wet te kunnen lezen, zodat degenen, die de wet willen begrij-
pen, al datgene wat in de Kamer is gezegd niet nog eens behoe-
ven na te lezen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het amendement van de heer Van 
Aardenne op artikel 3 verwerpt mijn fractie omdat het volkomen 
in strijd is met hetgeen wij met deze wet beogen, namelijk een 
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evenwichtige wet op het gebied van de inkomensvormingen de 
bescherming van de werkgelegenheid. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gisteren in-
derdaad het amendement voorkomend op stuk nr. 20 als enigs-
zins overbodig gekwalificeerd, omdat, naar het mij voorkomt, 
uit de beweegreden van het wetsontwerp voldoende duidelijk 
naar voren komt dat het hierbij gaat om maatregelen die worden 
gemotiveerd door hetgeen men in de wetgeving pleegt aan te dui-
den als het algemeen sociaal-economisch belang. 

De terminologie roept niettemin problemen op. Er is naar mijn 
mening ook wel wat jurisprudentie over de vraag wat hier met 
het begrip ..algemeen" wordt bedoeld, als niet alleen wordt ge-
sproken over het sociaal-economisch belang, maar over het alge-
meen sociaal-economisch belang. Als ik ervan uitga, dat het 
amendement van de heer Peijnenburg, dat ertoe strekt de be-
weegreden- aan te vullen, door de Kamer zal worden aanvaard -
aan de Regering zal het niet liggen, omdat zij de aanvaarding 
daarvan zal aanbevelen - dan meen ik, dat men mag aannemen, 
dat het begrip ,.algemeen sociaal-economisch belang" wordt be-
trokken op de beweegreden van het wetsontwerp. Als ik daarvan 
mag uitgaan, meen ik, dat er geen bezwaar tegen is, dat het 
amendement van de heer De Gaaij Fortman zal worden aan-
vaard. De Regering wil het dan ook graag overnemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op het andere amendement 
van de heer De Gaaij Fortman, voorkomend op stuk nr. 32, 
strekkende tot het invoegen van de woorden ,.na overleg met 
Onze Minister van Economische Zaken" na de woorden: Onze 
Minister kan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat amendement wel. Ik 
zou aanvaarding daarvan desondanks willen ontraden. De reden 
daarvan is, dat, als men hier gaat lezen ,,na overleg met Onze 
Minister van Economische Zaken" - het geldt hier duidelijk 
loon- en arbeidsvoorwaarden, hetgeen de primaire verantwoor-
delijkheid is van de Minister van Sociale Zaken - dat de indruk 
wekt, alsof de Minister van Sociale Zaken hierbij in het bijzon-
der zou moeten letten op het oordeel van de Minister van Econo-
mische Zaken. Hij dient dat natuurlijk wel te doen en natuurlijk 
dient er overleg te zijn, maar de Minister van Binnenlandse Za-
ken - ik denk alleen maar aan de gevolgen van elke bepaling van 
de lonen voor de ambtenarensalarissen - de Minister van Finan-
ciën - over de gehele breedte en diepte - en vele andere Minis-
ters zijn niet minder betrokken. Het gevaar van een inlas als 
voorgesteld door de heer De Gaaij Fortman is, dat men daardoor 
a contrario gemakkelijk tot de conclusie zou komen, alsof dit 
overleg zich specifiek tot die Minister moet bepalen. Dat is on-
juist, de heer De Gaaij Fortman moet dat ook niet willen en niet 
door de wetstekst die suggestie willen wekken. Dit zijn heel dui-
delijk Ministerraadsbesluiten. Dit zijn besluiten die dienen te 
worden voorbereid - de heer De Gaaij Fortman zei dit zelf al - in 
de Raad voor Economische Aangelegenheden in de daarvoor 
geldende procedures. De praktijk is, dat dit gebeurt en ook be-
hoort te gebeuren door de Minister van Sociale Zaken in overleg 
en niet alleen na overleg met de collega's. Ik zou niet graag wil-
len, dat een wetstekst ook maar in de verte aanleiding zou geven 
tot de gedachte dat de duidelijke besluitvormende bevoegdheid 
van de Ministerraad op enigerlei wijze wordt uitgehold. Het zou 
mij daarom een lief ding waard zijn, als de heer De Gaaij Fort-
man dit amendement zou intrekken. Dit is beter voor hetgeen hij 
daarmede beoogt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte wil ik nog een enkele op-
merking maken over het zojuist besproken amendement van de 
heer De Gaaij Fortman, voorkomende op stuk nr. 20. Dit amen-
dement is van toepassing op zes artikelen. Wellicht zou ik ons en 
de Kamer werk kunnen besparen als ik meedeel dat de Regering, 
indien de Kamer het niet bestrijdt, dit amendement op al die 
plaatsen wil overnemen. 

Aangezien het amendement van het lid De Gaaij Fortman 
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c.s. (stuk nr. 20) door de Regering is overgenomen, maakt 
het geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! De tekst van het 
amendement op stuk nr. 34 luidende: 

,,Zij kunnen geen bepalingen bevatten ingevolge welke 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden lager onderscheiden-
lijk minder gunstig worden.". 

is volgens mij niet bepaald een verbetering ten opzichte van het 
oorspronkelijke amendement, waarbij het ging om wijziging van 
arbeidsvoorwaarden. Wij hebben vooropgesteld dat er een reële 
welvaartsdaling zal ontstaan en dat wij daarbij willen trachten te 
bereiken dat de laagstbetaalden zoveel mogelijk nog quitte spe-
len en hun koopkracht gehandhaafd zien. Om te beginnen weet 
ik al niet wat „lager onderscheidenlijk minder gunstig worden" 
betekent. 

Ook in het kader van het beleid zal het minder gunstig worden. 
Nominaal gezien, gaat niemand erop achteruit, omdat wij juist 
voorstellen hebben gedaan om eventueel in twee, maar voor de-
genen van wie de contracten net op 31 december aflopen, in één 
tranche de nominale inkomsten met f 30 te doen verhogen en ui-
terlijk die situatie voor iedereen op 1 april te bereiken. Nominaal 
gaat men er dus niet op achteruit, maar uit het amendement zou 
men kunnen opmaken dat men er ook reëel niet op achteruit zou 
mogen gaan. 

Ik weet ook niet wat de toekomst ons zal brengen, maar ook 
om die reden vind ik dat ik de Kamer aanneming van dit amende-
ment moet ontraden. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
vind het antwoord van de Minister-President niet overtuigend, 
omdat hij toch spreekt over Ministers naar wie in het bijzonder 
moet worden geluisterd, terwijl ik heb gezegd dat het hierbij om 
de departementen gaat. Natuurlijk grijpt alles in elkaar wat be-
treft de gevolgen. Hetgeen gebeurt krachtens artikel 3 heeft ge-
volgen voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor dat 
van Financiën enz. Dat is duidelijk. Bij de Ministeries van Soci-
ale en van Economische Zaken hebben wij echter te maken met 
beleid dat op elkaar ingrijpt. Dat betekent dat het Departement 
van Economische Zaken bij de beleidsvoorbereiding een rol zou 
moeten hebben. Ik had dit graag uit de wetstekst willen lezen. 

Nu echter de Minister-President het brengt in de politiekerige 
sfeer in die zin dat er Ministers zouden zijn naar wie meer zou 
moeten worden geluisterd dan naar andere vind ik de discussie 
zo verwarrend worden dat ik het amendement uit dien hoofde in-
trek. 

Aangezien het amendement van het lid De Gaaij Fortman 
c.s. (stuk nr. 32) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
geloof dat er een misverstand tussen de Minister en mij bestaat 
over mijn amendement. Als er sprake is van lonen, is er natuur-
lijk sprake van nominale lonen. Rechtens geldende lonen worden 
in guldens uitgedrukt. Dat is nu eenmaal zo. Wij hopen dat ,,no-
minaal" nog eens gelijk zal worden aan „reëel". De woorden 
„lager onderscheidenlijk minder gunstig" slaan duidelijk terug 
op de twee elementen. Het begrip „lager loon" is voor iedereen 
duidelijk. Het begrip „lagere arbeidsvoorwaarden" is dat niet. 
Langere werktijden zijn bij voorbeeld duidelijk minder gunstige 
arbeidsvoorwaarden. De bedoeling van het amendement is dan 
ook alleen, te voorkomen dat nominaal in de lonen respectieve-
lijk in de andere arbeidsvoorwaarden verslechtering optreedt in 
vergelijking met de thans geldende situatie. Deze toezegging 
heeft de Minister ook gedaan. Hij neemt die nu wel terug, maar 
ik hoop dat na deze nadere explicatie de Minister zal zeggen dat 
hij er geen bezwaar tegen heeft, omdat dit anders zou betekenen 
dat hij toch loonsverlaging voorstaat. 

TWEEDE KAMER 



1858 36ste vergadering - 20 december '73 Machtigingswet inkomensvormingen bescherming werkgelegenheid enz. 

Minister Boersma e.a. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Ik streef er bepaald 
niet naar. om nominale lonen te verlagen, maar ik moet toch, ook 
na de toelichting van de heer Van Aardenne, persisteren bij mijn 
aanvankelijke opvatting, dat uit de huidige tekst van het amende-
ment kan worden gele/en wat ik er zoeven uit heb gelezen. Daar-
om wil ik bij mijn aanvankelijke opvatting blijven dat het ver-
standiger zou zijn. dit amendement niet te aanvaarden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van het artikel wordt geschorst. 

Beraadslaging over artikel 4, waarop zijn voorgesteld de 
volgende amendementen: 

een, van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 26) ; 
een, van het lid Terlouw c.s. (stuk nr. 29) . 

De heer Terlouw (D'66) verkrijgt het woord tot toelichting van 
zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Dit tijdstip in-
spireert mij zeker niet, een langdurige toelichting te geven. Met 
dit amendement beogen wij dat bij advisering over de toepassing 
van deze wet organisaties worden betrokken die zijn vertegen-
woordigd in de zogenaamde kleine Stichting van de Arbeid. Men 
kan hiertegen wel iets inbrengen. Ik meen dat de Minister heeft 
gezegd dat de vertegenwoordigers van de vrije beroepen ontbre-
ken. Dat is waar, maar die vallen ook voornamelijk onder de Prij-
zenwet. De Minister heeft ook opgemerkt dat niet alle categorale 
organisaties hierin zijn vertegenwoordigd. Ook dat is waar, maar 
dat wist de Minister al toen hij op 3 oktober I973 overleg met de-
ze kleine stichting begon. Hij kan dit ook uitbreiden in het kader 
van de toepassing van de wet. De Regering wenst inkomens gelij-
ker te verdelen, hetgeen wij onderschrijven. Het is wel van groot 
belang dat organisaties van beter betaald personeel, bij voor-
beeld de N.C.H.P . hierbij voortdurend worden gehoord. Dit is 
onder andere mogelijk door het aannemen van dit amendement, 
waardoor hiervoor betere garanties ontstaan. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.) verkrijgt het woord tot 
toelichting van zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Wij hebben goede nota genomen van hetgeen de Minister 
van Sociale Zaken in tweede termijn heeft gezegd. Wij hebben 
begrepen dat hij werkelijk in alle omstandigheden het uiterste zal 
doen om het bedoelde overleg te doen plaatsvinden. Dat is voor 
ons een reden om het amendement in te trekken als blijk van ver-
trouwen in de bedoelingen van de Minister, die, naar wij aanne-
men, het gehele jaar 1974 in functie zal blijven. 

Om straks tijd te besparen wil ik nu mededelen dat wij vol-
doende vertrouwen in de Minister van Binnenlandse Zaken heb-
ben - al heeft hij geen betoog gehouden waaruit blijkt, dat ook hij 
steeds zijn uiterste best zal doen om het georganiseerd overleg in 
de gelegenheid te stellen, zijn mening naar voren te brengen - om 
ook het soortgelijke amendement op artikel 13 in te trekken. 

Aangezien de amendementen van het lid De Gaaij Fortman 
c.s. (stukken nrs. 26 en 27) zijn ingetrokken, maken zij geen 
onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de heer De 
Gaaij Fortman jr. zeer erkentelijk voor het intrekken van zijn 
amendementen. Ik kan hem verzekeren, dat de garanties gelden 
voor beide gevallen. 

Ik vind het jammer dat de heer Terlouw zijn amendement 
heeft ingediend. Waarom? Omdat ik straks de Kamer moet ont-
raden. dit amendement te aanvaarden, terwijl ik tegelijkertijd 
met de heer Terlouw van mening ben. dat een belangrijk pro-
bleem achter zijn amendement verscholen is, een probleem 
waaraan ik veel aandacht heb besteed en zal blijven besteden. Ik 
vind de problemen te groot om de Kamer met betrekking tot dit 
amendement een positief advies te geven. 

Wat wordt hier nl. beoogd? Het amendement beoogt, een aan-
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tal organisaties die in de toelichting voor een deel worden ge-
noemd - ten onrechte wordt de BOVAG daarbij genoemd - op 
dezelfde voet als organisaties in de Stichting van de Arbeid in de-
zelfde gevallen op hetzelfde moment te zamen met die andere or-
ganisaties te laten vergaderen. 

Ik voorzie daar alleen maar grote moeilijkheden van. Ik meen, 
dat de Stichting van de Arbeid een heel andere samenballing van 
organisaties is met statuten, terwijl de groep, die wij dan gemaks-
halve aanduiden met Kleine Stichting, een veel meergedifferen-
tieerde groep is. Deze bevat ook organisaties van zeer verschil-
lende pluimage, de een landelijk georganiseerd, de ander niet, de 
een over verschillende bedrijfstakken georganiseerd, de ander 
meer branchegewijs; ik denk hier aan de Contactgroep Werkge-
vers Metaal en aan de N.C.H.P. die weer anders is georgani-
seerd. 

Juist deze hele overlegstructuur is al enige tijd onderwerp van 
bespreking, zowel tussen de betrokken organisaties als in de 
Stichting van de Arbeid. Ik vind dat de heer Terlouw de vrije be-
roepen hier ten onrechte negeert. Ik hoop met die besprekingen 
vorderingen te maken. Ik hoop, dat wij voor deze groep van or-
ganisaties een soort overkoepelende structuur kunnen vinden, 
waarin zij zichzelf kunnen vinden en dat daardoor niet vandaag 
of morgen maar binnen afzienbare tijd een veel beter georgani-
seerde structuur te voorschijn komt. 

Het aanwijzen door de Kroon van de organisaties wil ik afzon-
derlijk vermelden. Ik vind dit ook geen aantrekkelijk idee. Ik ben 
ook bang dat op deze wijze het geheel bijzonder stroef zou wer-
ken als dit amendement werd aanvaard. Ik vind het ook ove-
rigens niet juist - zo goed als wanneer het gaat om andere struc-
turele onderwerpen - deze gelegenheid te gebruiken om het nete-
lige en ingewikkelde representativiteitsvraagstuk op deze wijze 
op te lossen. Hoe spijtig ik het ook vind - te meer waar ik de eer-
ste ben geweest die in het naoorlogse Nederland met dit overleg 
is begonnen en aangezien ik hoop de kans te krijgen dit ook meer 
en beter gestructureerd tot een goed einde te brengen - toch 
moet ik de Kamer ten sterkste ontraden dit amendement te aan-
vaarden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van het artikel wordt geschorst. 

Artikel 5 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 6 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Het lid Bakker zal, op zijn verzoek, aan-
tekening worden verleend, dat de aanwezige leden van zijn 
fractie geacht wensen te worden tegen dit artikel te hebben 
gestemd. 

Beraadslaging over artikel 7, waarop is voorgesteld een 
amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 14, I ) . 

De heer Peijnenburg (K.V.P.) verkrijgt het woord tot toelich-
ting van zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! In 
voorgaande ronden is al over dit amendement gesproken. Men 
zal constateren, dat de woordkeuze van het amendement onge-
veer gelijkluidend is aan die van het amendement van de heer De 
Gaaij Fortman op artikel 3. 

Ik wijs erop, dat wij de amendementen, die wij op artikel 7 en 
op enkele volgende artikelen hebben ingediend, niet op artikel 3 
indienden, omdat het ons nogal waarschijnlijk voorkwam, dat 
wij het verweer van de Minister-President te horen zouden krij-
gen. 

Bij artikel 7 en volgende artikelen gaat het toch om wezenlijk 
andere zaken. Ik zie hier de directe samenhang zeer duidelijk. 
Bij vorige ronden heb ik gevraagd, of het beleid, dat ingevolge 
deze wet zal worden gevoerd, kabinetsbeleid is. Bij de samen-
werking tussen departementen gaat het juist om het punt, waar-
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bij daadwerkelijk een gemeenschappelijk belang aan de orde is. 
Waar in artikel 7 het collectief ontslag en de short-time-vergun-
ningen wezenlijk ingrijpen in de positie van de individuele onder-
neming, leek mij het voorstel, de Minister van Economische Za-
ken bij de uitvoeringervan te betrekken, uitermate wenselijk. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik geef de heer 
Peijnenburg toe, dat er wel enige nuance is tussen artikel 3 en de 
materie die wordt geregeld in artikel 7. Niettemin wil ik de Ka-
mer ook de aanvaarding van de desbetreffende toevoeging op ar-
tikel 7 ontraden. 

Er is geen verschil van mening tussen ons, dat, wanneer het bij 
voorbeeld gaat om de regeling ten aanzien van collectief ontslag, 
daarbij het oordeel van de Minister van Economische Zaken 
zwaar dient te wegen. Dit behoort een overlegzaak te zijn. Hier-
aan voeg ik toe: niet alleen van de Minister van Economische Za-
ken. 

Ik wijs erop, dat de nadrukkelijke toevoeging betreffende 
overleg met de Minister van Economische Zaken - dit geldt a 
fortiori bij artikel 9, waarbij het gaat om buitenlandse werkne-
mers, voor wie bij voorbeeld de Minister van C.R.M, een zeer 
directe verantwoordelijkheid draagt en bij de artikelen 16 en 17, 
waarbij het gaat om de dividendregeling - en het expliciet noe-
men van één Minister, met wie het overleg zal moeten worden 
gevoerd, het grote bezwaar oproepen, dat men daardoor aan de 
noodzakelijke overlegprocedure met andere ook erbij betrokken 
bewindslieden gemakkelijk tekort doet. Ik herhaal, mijnheer de 
Voorzitter, dat bovendien de volle nadruk moet vallen op de be-
slissingen de verantwoordelijkheid van de ministerraad. 

Ik erken wel, dat er sprake is van een nuanceverschil met arti-
kel 3. Het een tegen het ander afwegende meen ik toch, dat ik de 
Kamer moet adviseren, het amendement niet te volgen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
De verdere behandeling van het artikel wordt geschorst. 
Artikel 8 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming 

aangenomen. 
Beraadslaging over artikel 9, waarop zijn voorgesteld de 

volgende amendementen: 
een, van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 14, II); 
een, van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 21), waar-

op is voorgesteld een subamendement van het lid Peijnenburg 
c.s. (stuk nr. 45). 

De Voorzitter: Ik maak de Minister-President erop attent, 
dat het amendement, dat bij artikel 3 is overgenomen, niet 
zonder meer kon worden overgenomen, omdat op een soort-
gelijk amendement een subamendement is voorgesteld, dat nu 
aan de orde is gesteld. 

Overigens wil ik het lid Peijnenburg erop wijzen, dat, naar 
het mij voorkomt, in de amendementen voorkomende op stuk 
nr. 14, II, III en IV het woord „enz." moet worden geschrapt. 

Naar mij blijkt, is de heer Peijnenburg bereid deze wijziging 
aan te brengen. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Nu 
de Minister-President heeft aangekondigd, dat hij het amende-
ment van de heer De Gaaij Fortman, voorkomende op stuk 
nr. 21, wil overnemen, betekent dit dat het amendement, voor-
komende op stuk nr. 14, II, moet vervallen. Wanneer het 
amendement op stuk nr. 14, II, zou worden aangenomen, zou 
daarmede immers een nieuwe formulering voor de aanhef van 
artikel 9 ontstaan, die het door de Minister-President overge-
nomen amendement (stuk nr. 21) weer ongedaan zou maken. 
Er is echter nog mijn subamendement op stuk nr. 45, strek-
kende om het door de Minister-President overgenomen amen-
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dement van de heer De Gaaij Fortman (stuk nr. 21) nader 
aan ie vullen. 

De Voorzitter: Het amendement op stuk nr. 21 is nog niet 
overgenomen. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Ja, maar de Minister-Presi-
dent heeft aangekondigd, dat hij dat ook zou overnemen. Het 
is een kwestie van volgorde van de stemmingen, maar in beide 
eventualiteiten is voorzien. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Indien het amende-
ment van de heer De Gaaij Fortman, voorkomend op stuk nr. 21, 
niet vanuit de Kamer wordt bestreden, wil de Regering dit gaar-
ne overnemen. 

De Voorzitter: Ik geloof, dat er toch een moeilijkheid dreigt. 
Wij zullen eerst moeten uitmaken, wat het gevoelen van de 
Kamer is met betrekking tot het subamendement. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Als 
het amendement op stuk nr. 21 door de Minister-President is 
overgenomen, is het bij wijze van spreken een nota van wijzi-
ging geworden. Dan is alleen nog aan de orde het subamende-
ment, dat gewoon een amendement is geworden op de nieuwe 
tekst. Het amendement op stuk nr. 14, II, is vervallen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van het artikel wordt geschorst. 

Artikel 10 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 11, waarop zijn voorgesteld de 
volgende amendementen: 

een, van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 15, I ) ; 
een, van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 22). 

De heer Peijnenburg (K.V.P.) verkrijgt het woord tot toelich-
ting van zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik 
volsta met te verwijzen naar de schriftelijke toelichting. Ik meen 
dat de bedoelingen in de discussie voldoende helder zijn overge-
komen. 

De Voorzitter: De heer Peijnenburg wenst zijn voorstel dus te 
handhaven. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Ja, mijnheer de Voorzitter, 
waarom niet? Het is niet bestreden. 

De Voorzitter: Hetgeen namelijk zou kunnen betekenen dat hij 
wel het voorstel, dat eventueel zou kunnen worden overgeno-
men door de Minister-President, zou willen bestrijden, als ik het 
goed heb begrepen. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! De Regering is be-
reid het amendement van de heer De Gaaij Fortman over te ne-
men. Voorts is de Regering graag bereid het amendement van de 
heer Peijnenburg over te nemen. 

Met de formulering, zoals die in het ontwerp stond, beoogden 
wij de coördinerende functie van de Minister van Sociale Zaken 
tot uitdrukking te brengen. Dat doet niet af aan de primaire ver-
antwoordelijkheid van de bewindslieden, hier in het geding. Wij 
kunnen ons vinden in de gedachte die ten grondslag ligt aan het 
amendement van de heer Peijnenburg, namelijk dat die primaire 
verantwoordelijkheid wellicht nog iets scherper tot uitdrukking 
komt door te spreken van: na overleg met. 

Aangezien het amendement van het lid De Gaaij Fortman 
c.s. (stuk nr. 22) en het amendement van het lid Peijnenburg 
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c.s. (stuk nr. 15,1) door de Regering zijn overgenomen, maken 
ze geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door de overneming door 
de Regering van het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 15, I) en het amendement van het lid De Gaaij Fort-
man c.s. (stuk nr. 22), wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 12 en 13 worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en zonder stemming aangenomen. 

In behandeling komt artikel 14, waarop is voorgesteld een 
amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 15, II). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, is de Regering bereid dit 
amendement over te nemen. 

Aangezien het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 15, II) door de Regering is overgenomen, maakt het 
geen onderwerp van behandeling meer uit. 

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door de overneming door 
de Regering van het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 15, II) wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Het lid Van Dis zal, op zijn verzoek, aante-
kening worden verleend, dat de aanwezige leden van zijn frac-
tie geacht wensen te worden tegen dit gewijzigde artikel te heb-
ben gestemd. 

Artikel 15 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 16, waarop zijn voorgesteld de 
volgende amendementen: 

een, van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 14, III); 
een, van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 15, III); 
een, van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 23). 
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft het 

amendement van de heer Peijnenburg, voorkomend op stuk nr. 
14. wil ik nog eens zeggen dat mij de aanvaarding van dit amen-
dement ongelukkig voorkomt. Het betreft hier de bepaling ten 
aanzien van de dividenden. Dat is een duidelijk primaire verant-
woordelijkheid voor de Minister van Financiën. Dat geschiedt, 
in verband met de coördinatie, na overleg met de Minister van 
Sociale Zaken. Ik meen echter dat verdere toevoegingen niet be-
vorderlijk zullen werken op de duidelijkheid van de besluitvor-
ming. Laten wij toch proberen ook in de wetgeving enigszins de 
verantwoordelijkheden zuiver te houden. 

Wij hebben een primaire verantwoordelijkheid, in dit geval 
van de Minister van Financiën, en een coördinerende bevoegd-
heid die tot uitdrukking komt in de woorden ,,na overleg met". 
Ik zou daarom de heer Peijnenburg willen vragen te overwegen 
zijn amendement in te trekken. Hij schept wel zeer onduidelijke 
situaties door de kring van betrokkenen verder uit te rekken. 

Het amendement van de heer Peijnenburg c.s. op stuk nr. 15 
III zullen wij graag overnemen en hetzelfde geldt voor het amen-
dement van de heer De Gaaij Fortman op stuk nr. 23. 

Aangezien het amendement van het lid Peijenburg c.s. (stuk 
nr. 15, III) en het amendement van het lid De Gaaij Fort-
man c.s. (stuk nr. 23) door de Regering zijn overgenomen, 
maken zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
tussen nu en het tijdstip van stemming nog wel even nadenken. 
Ik ben het eigenlijk niet helemaal met de Minister-President eens 
dat de verantwoordelijkheid voor de dividenden zo duidelijk ligt 
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bij de Minister van Financiën. Ik geef toe dat hij het apparaat 
heeft dat het gemakkelijk maakt die functie uit te oefenen en ook 
de persoon van de Minister van Financiën vindt ik best vertrou-
wenwekkend. 

In het komende jaar zullen twee problemen een heel grote rol 
spelen, allereerst de rechtvaardige verdeling van de lasten en 
vervolgens de overlevingskansen van ons produktieapparaat. Ik 
vind de Ministers van Sociale Zaken en van Economische Zaken 
daarin sleutelfiguren. Dat zou ik bij de beleidsvoorbereiding ook 
zoveel mogelijk een sterke rol willen laten spelen. 

Ik zal het verzoek van de Minister-President overwegen, maar 
op dit moment ben ik zeker nog niet zo ver. 

Minister Den Uyl: Komt tijd, komt raad. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van het artikel wordt geschorst. 

In behandeling komt artikel 17, waarop zijn voorgesteld de 
volgende amendementen: 

een, van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 14, IV); 
een, van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 15, IV). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, is de Regering bereid het 
amendement van het lid Peijnenburg c.s., voorkomende op 
stuknr. 15, IV, over te nemen. 

Aangezien het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 15, IV) door de Regering is overgnomen, maakt het 
geen onderwerp van behandeling meer uit. 

De verdere behandeling van het artikel wordt geschorst. 

In behandeling komt artikel 18, waarop is voorgesteld een 
amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 15, V). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, is de Regering bereid dit 
amendement over te nemen. 

Aangezien het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 15 IV) door de Regering is overgenomen, maakt het 
geen onderwerp van behandeling meer uit. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan het lid Van Aardenne 
tot het afleggen van een korte verklaring. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
fractie wenst geacht te worden tegen het gewijzigde artikel te 
hebben gestemd wegens de volstrekte overbodigheid ervan. 

Artikel 18, zoals het is gewijzigd door de overneming door 
de Regering van het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 15, V), wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de 
V.V.D., de S.G.P., de B.P. en de C.H.U. zal, op hun verzoek, 
aantekening worden verleend dat zij geacht wensen te worden 
tegen het gewijzigde artikel te hebben gestemd. 

Artikel 19 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 20, waarop zijn voorgesteld de 
volgende amendementen: 

een, van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 15, VI); 
een, van het lid De Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 24). 
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! De Regering wil 

beide amendementen overnemen. 

Aangezien het amendement van het lid De Gaaij Fort-
man c.s. (stuk nr. 24) en het amendement van het lid Peijnen-
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burg c.s. (stuk nr. 15, VI) door de Regering zijn overgenomen, 
maken zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Artikel 20, zoals het is gewijzigd door de overneming door 
de Regering van het amendement van het lid De Gaaij Fort-
man c.s. (stuk nr. 24) en het amendement van het lid Peijnen-
burg c.s. (stuk nr. 15, VI), wordt zonder stemming aange-
nomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de 
V.V.D. zal, op hun verzoek, aantekening worden verleend, dat 
zij geacht wensen te worden tegen dit gewijzigde artikel te 
hebben gestemd. 

Artikel 21 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de 
V.V.D. en de B.P. zal, op hun verzoek, aantekening worden 
verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit artikel te 
hebben gestemd. 

Artikel 22 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 23, waarop zijn voorgesteld de 
volgende amendementen: 

een, van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 16); 
een, van het lid Van Aardenne c.s. (stuk nr. 28); 
een, van het lid Van der Mei c.s. (stuk nr. 39). 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag 
enige verduidelijking van artikel 23, zoals het is gewijzigd via de 
tweede nota van wijzigingen. Ik wil iets meer weten over de be-
doeling van de Regering met het tweede lid. Er is namelijk een 
afwijking tussen de leden 1, 2 en 3. Als een maatregel wordt ge-
nomen, die behoort bij de leden 1 of 3, wordt, indien de Kamers 
der Staten-Generaal tot niet aannemen beslissen, het voorstel in-
getrokken binnen zes weken. Bij lid 2 staat dit niet zo expliciet. 
Er staat niet expliciet dat, als de Kamer mocht besluiten om bin-
nen tien dagen daarover te discussiëren en het besluit af te wij-
zen, het dan ook de bedoeling is dat het terug wordt genomen 
binnen zes weken of enige andere termijn. Als de Regering ver-
klaart, dat dit wel in de bedoeling ligt, ben ik daarmee tevreden. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De 
tweede nota van wijzigingen heeft de bevoegdheden van het par-
lement, die in het oorspronkelijke wetsontwerp zo schromelijk te 
kort kwamen, wel enigszins hersteld. Ik meen echter, dat dit niet 
voldoende is en dat een volledige parlementaire behandeling, 
waarbij dus het recht van amendement kan worden uitgeoefend, 
een noodzaak is. Vandaar ons amendement. Ik wil dit nog ad-
strueren. Weliswaar heeft de heer Andriessen gesteld, dal hij in 
de uitspraak van de Minister-President, dat er geen specifieke in-
komenspolitieke doeleinden zouden worden doorgedrukt, een 
maximale duidelijkheid heeft gevonden, maar de Minister-Presi-
dent heeft ook gezegd - iets later dan die eerstgenoemde uitlating 
- dat het kabinet zich niet losmaakt van de programgrondslag en 
niet zal kunnen en willen afdoen van de richtlijnen en de normen, 
die het zich heeft gesteld. Welnu, dat zijn inkomenspolitieke 
doeleinden - naast ook andere —die aan de orde zijn. Ik meen dat 
in een dergelijk geval, met enige strijdigheid in uitlatingen van 
het kabinet zelf, het juist is dat in alle gevallen een volledige par-
lementaire behandeling mogelijk is, evenals wij dat hebben ge-
zien bij belastingvoorstellen die in de ogen van het kabinet onge-
twijfeld ook inkomenspolitieke doeleinden nastreven en die hier 
ook een volledige behandeling hebben gehad. Wij hebben in der-
gelijke gevallen niet voldoende aan een toezegging dat er geen 
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specifieke inkomenspolitieke doeleinden zullen worden doorge-
drukt. Dat zal dan wel blijken in het parlementaire debat, iedere 
keer. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
slechts een korte opmerking maken naar aanleiding van de twee-
de nota van wijzigingen over artikel 23, lid 3. De laatste zin van 
dat lid luidt: 

„Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, 
vindt vervolgens het eerste lid toepassing.". 

In het eerste lid worden echter juist artikelen genoemd die niet 
in het tweede lid worden vermeld. Daarom meen ik dat het beter 
is om de laatste zin van lid 3 van artikel 23 als volgt te lezen: 

„Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, 
vindt vervolgens het eerste lid overeenkomstige toepas-
sing.". 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! De heer Terlouw 
heeft gevraagd, of het gestelde in het eerste lid van artikel 23, 
waarin wordt gesproken over het intrekken van het besluit indien 
het bekrachtigingsontwerp het niet tot wet brengt, ook geldt voor 
het gestelde in artikel 2. Het antwoord daarop luidt ontkennend. 
Wanneer en voor zover het wetsontwerp bekrachtiging bij de 
wet vraagt, is het duidelijk dat, wanneer die wet niet tot stand 
komt, het besluit dan moet worden ingetrokken. Waar het gaat 
om de andere regelen - algemene maatregelen van bestuur die op 
basis van de wet tot stand komen - is er de procedure van be-
spreking van de inhoud vooraf met de Kamer, indien de Kamer 
dat wenst. De Kamer kan zich er dan over uitspreken, maar de 
Regering beslist, dat wil zeggen: als de Regering zegt dat zij niet 
overtuigd is door de Kamer, kan een dergelijke maatregel toch 
worden uitgevaardigd. Het is dan natuurlijk geheel aan de Kamer 
om te stellen dat zij dat niet neemt, precies als bij iedere beschik-
king en iedere maatregel van bestuur. Het is geheel aan de Ka-
mer om dan te stellen ,,dag met het handje, want wij aanvaarden 
het niet". Er is echter geen ontbindingsregeling voor een besluit 
dat door de Regering genomen wordt. 

Wat de opmerking van de heer Van der Mei betreft, meen ik 
dat het beter is dat de Minister van Justitie daarop antwoordt. 
Die heeft namelijk haarfijn begrepen wat de diepe strekking is 
van hetgeen de heer Van der Mei bedoelt en dat kan van mij niet 
geheel worden gezegd. 

Met uw welnemen, mijnheer de Voorzitter, wil ik nu een op-
merking maken over het amendement van de heren Van Aarden-
ne en Geurtsen. Het is een vrij ingrijpend amendement, omdat 
daarin wordt voorgesteld dat geen enkel besluit of geen enkele 
maatregel, krachtens deze wet genomen, tot stand wordt ge-
bracht dan nadat indiening van een wetsontwerp heeft plaatsge-
vonden. Het vraagt voor elk besluit een wetsontwerp en be-
krachtiging bij de wet. 

Ik geloof niet dat het juist zou zijn als ik zei dat dit een de-
structief amendement is. Het begrip „destructief" is zeer om-
streden in de parlementaire geschiedenis. Het bedoelt niet iets 
peoratiefs, niet iets verwerpelijks. Het gaat om een wetstechni-
sche kwalificatie, maar dit amendement is wezenlijk in strijd met 
het karakter van de wet. Als het zou kunnen op de manier waar-
op de heren Van Aardenne en Geurtsen het voorstellen, dan be-
hoefden wij er niet aan te beginnen. Ik zou willen zeggen dat dit 
eigenlijk het neerleggen in amendementvorm is van de motie van 
de heer Drees, welke motie de Kamer zojuist heeft verworpen. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Dat zou alleen gelden als er geen 
tweede lid was geschreven. 

Minister Den Uyl: Ook met inachtneming van het tweede lid 
gaat het amendement ervan uit dat alles wat gebeurt op grond 
van deze wet evenzeer in een wetsontwerp moet worden neerge-
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legd. Daaruit volgt de logische conclusie dat onzekerheid blijft 
omtrent de voortgezette werking van een besluit en maatregel, 
hangende de behandeling van het wetsontwerp. Dat is nu precies 
datgene wat maatregelen volgens dit wetsontwerp niet verdragen 
en wat niet adequaat is voor een wendbaar en flexibel beleid, 
waarvoor dit wetsontwerp een oplossing beoogt te bieden. 

Er is niets verwerpelijks mee bedoeld als ik dat zo signaleer, 
maar het is naar mijn mening in feite een destructief amende-
ment, omdat het geheel ingaat tegen de structuur en de opzet van 
het wetsontwerp. 

Voorts wil ik nog iets zeggen over het amendement van de 
heer Van der Mei, voorkomende op stuk nr. 39. Dat strekt ertoe 
de laatste zin van het tweede lid te vervangen en beoogt een na-
dere kwalificatie van het begrip ,,de Tweede Kamer" te geven. 
De Regering stelt zich op het standpunt dat zij gaarne aan de 
Tweede Kamer wil overlaten, een nadere kwalificatie te geven 
van het begrip ,,de Tweede Kamer". Ik zou zodoende het oor-
deel over dit amendement gaarne aan de Kamer willen overlaten. 
Ik zie de heer Scholten zo verbijsterd kijken, maar zo zijn wij nu 
eenmaal. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Ik kijk helemaal niet verbijs-
terd; ik ben de Minister-President dankbaar voor zijn steun voor 
dit amendement, die uit zijn verklaring blijkt. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Wij vechten nu een 
interessante strijd uit over de vraag, of de laatste volzin van het 
derde lid van artikel 23 aldus ware te wijzigen, dat daarin worde 
opgenomen het bijvoeglijk naamwoord „overeenkomstig". Ik 
geloof niet, mijnheer de Voorzitter, dat dit nodig is. Immers, wat 
geschiedt? Het derde lid van artikel 23 vraagt dat, indien de Mi-
nister van Sociale Zaken op grond van onverwijlde spoed een be-
sluit vaststelt zonder de tiendagen-termijn in acht te nemen, de 
procedure van bekrachtiging bij de wet wordt gehanteerd als 
gold het een besluit ex artikel 9 dan wel ex artikel 20. In dit bij-
zondere geval schrijft de wet aan het slot van het derde lid dus 
voor, dat de procedure wordt gevolgd die in het eerste lid be-
schreven staat. Met andere woorden het eerste lid vindt toepas-
sing. Dit artikellid eist het onverwijld inzenden van een wet tot 
goedkeuring van het besluit bij de Tweede Kamer van de Sta-
ten-Generaal. Dat is de essentie van het eerste lid; dat is het ge-
bod, daarin vervat. Wat hieraan voorafgaat in de bijzin, die 
opent met „indien" geeft alleen aan in welke gevallen dat gebod 
zich doet gelden. Het derde lid voegt daaraan een ander geval toe. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Dus overeenkomstig! 

Minister Van Agt: Ook in het geval, omschreven in het slot van 
het derde lid van artikel 23, moet gebeuren wat het eerste lid ver-
langt. Dit is naar mijn oordeel directe toepassing. Maar, mijnheer 
de Voorzitter, het is te laat om er al te veel lawijt aan te beste-
den. 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat over 
hetzelfde onderwerp. Ik hoor de Minister van Justitie als laatste 
zeggen dat, indien bepaalde omstandigheden daar zijn, het eerste 
lid in zijn geheel toepassing vindt. Ik meen, dat er dan een zekere 
inconsistentie in die drie leden schuilt. De Minister-President 
heeft zojuist gezegd dat, wanneer lid 2 van toepassing is. de Re-
gering de Kamer erover wil laten spreken, maar de Regering ver-
bindt zich niet om een dergelijke maatregel niet te laten door-
gaan, ook al zou de Kamer het er niet mee eens zijn. Als de be-
trokken Minister geen tijd heeft gehad of om de een of andere re-
den heeft besloten, dat een onverwijlde vaststelling noodzakelijk 
is, dan gaat het alsnog naar de Kamer, die erover kan spreken. 
Dan ineens is echter weer wèl sprake van een voorstel van wet 
tot goedkeuring en gaan de zes weken in, waarbinnen het voor-
stel wordt ingetrokken. Het gaat niettemin om een volkomen 
equivalente maatregel als in lid 2 is bedoeld. Ik begrijp daarvan 
de consistentie niet. 

Van der Mei e.a. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Het zij 
in alle bescheidenheid opgemerkt, maar als wij het helemaal 
goed willen doen, moet naar mijn mening de laatste zin van het 
derde lid als volgt worden gelezen: Indien van deze bevoegdheid 
gebruik wordt gemaakt, zal een voorstel van wet tot goedkeuring 
van het besluit aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal wor-
den gezonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is een hele zin en het is in feite een 
amendement. Zo ver wil ik niet gaan, want het is veel gemakke-
lijker om tussen de woorden „lid" en „toepassing" het woord 
„overeenkomstig" in te voegen. Ik zie, dat de Regering het er-
mee eens is. Het heeft dan ook weinig zin, de Regering nog te 
overtuigen. 

Minister Van Agt: Het is een getuigenis, mijnheer de Voorzit-
ter, van onze bereidheid om zo ernstig mogelijk gemeen overleg 
met de Staten-Generaal te voeren. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Goed, mijnheer de Voorzitter, 
dan ga ik weer verder. Naar mijn mening moet het woord „over-
eenkomstig" worden ingevoegd omdat in het eerste lid nu juist 
de artikelen worden genoemd, die in het tweede lid niet worden 
genoemd. Dat is het hele eieren eten. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De 
Minister-President heeft een vergelijking gemaakt tussen het 
amendement van de heer Geurtsen en mij en de motie van de 
heer Drees c.s. Ik meen, dat die vergelijking buitengewoon mank 
ging. Het tweede lid van het artikel bevat heel duidelijk de bepa-
ling. dat zolang het parlement niet besluit, het wetsvoorstel te 
verwerpen, de maatregel werkt. De keus is dus duidelijk aan het 
parlement en ik kan mij voorstellen dat zeer veel zaken rustig 
door zullen gaan. Essentiële zaken, waarbij het parlement buiten 
spel zou kunnen worden gezet, komen dus in discussie. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is geen destructief amendement 
in de parlementaire zin van het woord. Het past misschien niet in 
de gedachtengang van het kabinet maar dat wil niet zeggen dat 
het wetsontwerp daarmee wordt afgebroken. De Minister-Presi-
dent heeft zich overigens hierbij tegengesproken. Hij begon met 
te zeggen dat het amendement eigenlijk niet destructief was en 
eindigde met te zeggen dat dat wel het geval was. 

Mijn mening is echter dat een amendement, dat ertoe strekt 
om de invloed van het parlement op een zo belangrijke wetge-
ving als de onderhavige te vergroten en gezien de wat vage ver-
klaringen omtrent het hele nivelleringsbeleid, in wezen een eis 
van democratie is. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Indien naar aanlei-
ding van de opmerkingen van de heer Van der Mei zou blijken 
dat de laatste zin van lid 3 tot misverstand aanleiding geeft - ik 
geloof, dat er inhoudelijk geen twijfel over is - dan zou ik mij 
kunnen indenken dat elke twijfel wordt uitgesloten indien de 
laatste zin van het derde lid als volgt zou worden gelezen: „In-
dien van deze bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt, wordt 
overeenkomstig het eerste lid gehandeld." 

Op deze manier bestaat er naar mijn mening geen enkele twij-
fel meer over de betekenis. Het is moeilijk en zeker ook niet zon-
der risico's om zelfs op zo bescheiden schaal over de tafel wets-
teksten te wijzigen. Ik zou graag van de heer Van der Mei willen 
weten - hij heeft dit naar voren gebracht en had blijkbaar toch 
behoefte aan enige verduidelijking - of hij meent dat met deze 
formulering inderdaad elke twijfel is uitgesloten. 

Mijnheer de Voorzitter! De schriftgeleerden van boven, die 
ongetwijfeld een beter oordeel hebben, hebben mij al het judici-
um aangereikt, dat ik beter mijn tanden op elkaar had kunnen 
houden en dat wil ik dan bij dezen doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is door de heer Van der Mei een 
suggestie gedaan, waarvan hij meent dat die tot een verduidelij-
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king leidt. Over de strekking en de betekenis bestaat tussen ons 
geen twijfel. Hij heeft die suggestie niet neergelegd in een amen-
dement. Ik zou dus willen constateren dat voor zover mogelijk 
de opmerkingen van de heer Van der Mei, gemaakt bij de be-
raadslaging over dit artikel, ongetwijfeld hebben bijgedragen tot 
een verheldering van het begrip van dit artikel. Daarmee zou ik 
willen volstaan, onder dank aan de heer Van der Mei. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nu nog een enkele opmerking 
willen maken naar aanleiding van hetgeen de heer Van Aardenne 
heeft gezegd. Ik betwist nogmaals dat de heer Van Aardenne 
hier met recht en rede zou kunnen spreken van een eis van de-
mocratie. Ik heb vanmiddag betoogd - en dit is door niemand be-
streden - dat de in artikel 23 voorgestelde procedure ten aanzien 
van uitvoeringsvoorschriften eigenlijk uniek is in onze wetge-
vende procedures in ons parlementaire stelsel. Ik heb gezegd, 
dat het mij niet zou verwonderen als dit nog tot de nodige com-
mentaren en reserves aanleiding zal geven, juist uit een oogpunt 
van vergaande inschakeling van de Kamer bij de voorbereiding 
van uitvoeringsmaatregelen. Het is zeker niet zo, dat uitvoe-
ringsvoorschriften altijd door wet zouden moeten worden be-
krachtigd en dat dat zou worden gezien als een eis van democra-
tie. Ik meen, dat de regeling, die nu in artikel 23 is neergelegd, 
daaraan op een redelijke wijze tegemoetkomt, terwijl aanvaar-
ding van het amendement van de heren Van Aardenne en Geurt-
sen ongetwijfeld zal leiden tot een onvoldoende hanteerbaar 
worden van de wet voor de doeleinden waarvoor zij is ingediend. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat het amendement van de heer 
Peijnenburg c.s. betreft, voorkomend op stuk nr. 16, merk ik op, 
dat, wanneer het niet wordt bestreden, de Regering dat amende-
ment gaarne wil overnemen. 

Aangezien het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 16) door de Regering is overgenomen, maakt het 
geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Uit het feit 
dat de Minister-President zwijgt over mijn opmerking over de in-
consistentie van de leden 1, 2 en 3 van artikel 23, leid ik af, dat 
hij het daarmede eens is. Ik wil er nog op wijzen dat door de re-
dactie van deze leden het mij lijkt, dat het nu in het voordeel van 
de Kamer is om, als zij weten dat de Regering een besluit wil ne-
men ex artikel 3, 9, 11 of 16, de Minister van Sociale Zaken of 
andere betrokken Ministers tot zodanige spoed aan te manen, 
dat zij geen tijd meer hebben om de Kamer te raadplegen. Daar-
door krijgen zij het recht, het besluit binnen zes weken te ver-
werpen. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de 
Minister-President vragen of hij nog eens zou kunnen zeggen 
waarom het amendement dat wij hebben ingediend op artikel 23 
de slagkracht, indien nodig, van Regering zou verkleinen. De 
Minister-President is daar toch aan voorbijgegaan? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De 
Minister-President heeft gezegd, dat, zoals artikel 23 nu luidt, 
het al een unieke bekrachtigingsprocedure is. Ik merk op, dat 
een machtigingswet, waarbij zelfs wellicht nominale loonsverla-
gingen mogelijk worden, ook een uniek stuk wetgeving is en dat 
in zulke gevallen parlementaire goedkeuring inderdaad een eis 
van democratie is. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog reageren 
op de opmerking van de heer Terlouw ten aanzien van de onver-
wijlde toepassing van artikel 3 van de wet. Ik wil opmerken - dat 
slaat ook terug op de opmerking van de heer Wiegel - dat er naar 
mijn mening duidelijk een misverstand aan de orde is. namelijk 
dat bekrachtiging achteraf een optimale vorm zou zijn van de uit-
oefening van de wetgevende en de controlerende taak van de 
Kamer. 

Er bestaat een lange geschiedenis waar het betreft de taak van 
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de Kamer in de wetgeving. Ik heb er reeds over gesproken dat 
die in sterke mate een taak is van delegatie. Naarmate die delega-
tie sterker wordt beklemtoond, verschuift het accent naar de 
controle. Als er bij voorbeeld een regeling wordt getroffen en 
uitgevaardigd krachtens artikel 3 van de wet - ik neem dit voor-
beeld maar weer, omdat het ongetwijfeld een van de belangrijk-
ste artikelen van deze wet is - en de Kamer is het daar niet mee 
eens, dan ligt het veel meer voor de hand dat daarover vooraf, 
voordat die regeling van kracht wordt - daarvoor geldt die ter-
mijn van tien dagen -een debat wordt gevoerd met alle middelen 
die de Kamer daarvoor ten dienste staan, dan wel bij onverwijlde 
toepassing - die is bij artikel 3 mogelijk gemaakt - dat er niet 
wordt gewacht op die afhandeling en behandeling van het wets-
ontwerp, maar dat er een interpellatie plaatsvindt. Dat ligt vol-
strekt voor de hand. Het ligt ook volstrekt voor de hand, dat 
daarbij alle vormen van bevoegdheden die de Kamer inde uitoe-
fening van haar controlerecht heeft, aan de orde komen. Dat is 
de normale figuur, de normale wijze, waarop de Kamer haar 
controlerecht uitoefent. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is tegelijk mijn opmerking ten aan-
zien van het amendement van de heren Van Aardenne en Geurt-
sen, waarin voor alles bekrachtiging bij de wet wordt gevraagd. 
Ook dat is geen optimale vorm van controle. Het gaat om een tij-
delijke regeling, neergelegd in een wet, die slechts voor een be-
perkte tijd van kracht zal zijn; het gaat om een tijdelijke regeling 
van bepaalde uitvoeringsmaatregelen. De effectieve controle 
daarvoor kan zich in twee fasen voltrekken, namelijk discussie, 
desgewenst, over de inhoud van een voorgenomen maatregel of 
regeling, hetgeen de Kamer zelf in de hand heeft. Mocht de Re-
gering - dit is de tweede fase - besluiten om in afwijking van het 
gevoelen van de Kamer te handelen - hetzij in afwijking van het 
gevoelen van een meerderheid, hetzij van een minderheid - dan 
is het geheel aan de Kamer om de Regering ter verantwoording 
te roepen, zoals over elke andere uitvoeringsregeling. Omdat het 
essentiële controlerecht van de Kamer volstrekt onverlet wordt 
gelaten, is het naar mijn mening, als men stelt, dat alle uitvoerings-
maatregelen via wetsontwerpen achteraf moeten worden be-
krachtigd, een fictie - hoewel dit wel een sterk woord is - om te 
denken, dat dit een ideale vorm is van uitoefening van de rechten 
van het parlement. Dat is niet het geval, want juist bij besluiten 
als de onderhavige is het controlerecht, het interpellatierecht en 
het recht van het stellen van vragen een veel essentiëler recht. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, 
dat de Minister-President het toch niet geheel juist ziet. Hij heeft 
natuurlijk volstrekt gelijk, als hij zegt, dat het in zijn conceptie 
voor het parlement mogelijk is om als er een bepaald besluit is 
genomen de Regering daarvoor ter verantwoording te roepen en 
tegen de Regering te kunnen zeggen, dat zij het niet goed heeft 
gedaan. Dat is de exegese van de Minister-President. Ons stand-
punt is - daarom hebben wij dit amendement ingediend -, dat het 
parlement niet alleen achteraf moet kunnen zeggen, dat de Rege-
ring het goed of fout heeft gedaan, maar dat het parlement vóór-
dat een bepaald besluit in werking treedt niet alleen een oordeel 
moet kunnen geven, maar ook moet kunnen zeggen, dat een ont-
werpbesluit op bepaalde punten moet worden veranderd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat de Minister-President in 
zijn benadering de mogelijkheid, dat het parlement een wezenlij-
ke invloed op het beleid heeft, laat beperken, omdat het in de 
conceptie van de Minister-President alleen mogelijk is, dat de-
Kamer zegt, dat een bepaalde beslissing van het kabinet niet 
juist is, terwijl volgens de conceptie van ons amendement niet 
alleen het oordeel over de al dan niet juistheid van een bepaalde 
beslissing kan worden gevonden, maar dat het parlement ook kan 
zeggen, op welke punten het bepaalde veranderingen wil aan-
brengen. Daarin zit hem mijns inziens het verschil. 

De heer De Oaaij Fortman (P.P.R.): Hoe zit dat dan met de 
Prijzenwet? 
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De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Wij praten 
op dit moment - ik dacht dat de heer De Gaaij Fortman dat wist -
over een machtigingswet, een wet, waarvan de Minister-Presi-
dent heeft gezegd, dat zijn kabinet die wet in deze situatie nodig 
heeft. Het gaat om speciale bevoegdheden voor het kabinet. Als 
dat zo is. heeft de Kamer mijns inziens het recht en de plicht te 
/eggen, dat de Kamer dan óók speciale bevoegdheden moet heb-
ben. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Daarover hebben wij nu al 
twee dagen gepraat! 

De heer Wiegel (V.V.D.): Jazeker, maar de heer De Gaaij 
Fortman had het nog steeds niet begrepen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn hier 
aangeland op een punt dat al enige malen door ons naar voren is 
gebracht bij de algemene beraadslaging over dit wetsontwerp. 
Naar de schijn komt het standpunt van de heer Wiegel erop neer 
dat de rechten van het parlement worden beschermd. In de prak-
tijk, wat de materie betreft, gaat het hier over het vaststellen van 
loon- en arbeidsvoorwaarden. 

De heren Wiegel, Geurtsen en Van Aardenne vragen in feite 
bij de wet hier vast te stellen wat de inhoud van de loon- en ar-
beidsvoorwaarden zal worden. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Ter vervanging van het decreet 
waarbij zij anders worden vastgesteld. 

De heer Bakker (C.P.N.): In de regeringsconceptie wordt door 
de termijn van zeven dagen het parlement mede verantwoorde-
lijk gemaakt voor iets dat niet eens bij de Regering laat staan bij 
het parlement thuishoort. In uw opvatting maakt u de zaak even-
wel nog zwaarder, door te spreken over een wet die in gemeen 
overleg tussen Regering en Staten-Generaal moet worden vast-
gesteld. 

Regelingen van loon- en arbeidsvoorwaarden moeten in de 
eerste plaats kwesties tussen de arbeiders- en ondernemersorga-
nisaties zijn. Daar gaat dit dwars tegenin. Hoezeer wij ook zijn 
voor inspraak van het parlement: wij kunnen in dit geval geen 
steun aan dit amendement geven. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Als het parlement hetzelfde 
meende als de heer Bakker, zou het inderdaad een dergelijk 
wetsvoorstel verwerpen. De heer Bakker vreest kennelijk dat dit 
niet het geval zal zijn. 

De heer Bakker (C.P.N.): Het is de moeilijkheid dat dit parle-
ment, noch wat de samenstelling, noch wat de denkwijze betreft 
ook maar in de verste verte identiek is met de vakbeweging. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Het is evenredig gekozen. 
Dat is natuurlijk iets anders. 

De heer Bakker (C.P.N.): De vakbeweging is een klasse-orga-
nisatie. Dat is dit parlement in merendeel ook wel, maar dan van 
een andere klasse. Daarom kan aan dit parlement niet worden 
gegeven wat aan de vakorganisaties wordt ontnomen. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Van mijn kant is 
voldoende toegelicht dat de rechten van het parlement in dezen 
beter via het recht van interpellatie kunnen worden uitgeoefend 
dan via de procedure dat alles achteraf bij de wet zou moeten 
worden bekrachtigd. De mogelijkheid om invloed uit te oefenen 
op de inhoud van de uit te vaardigen regelingen is geschapen 
door de bepaling die in artikel 23 is voorgesteld. 

Ik protesteer tegen het gebruik van het woord ,,decreet" door 
de heer Geurtsen. Hetgeen thans wordt voorgesteld is wat het 
kabinet betreft uit de nood geboren. Dit alles behelst niet anders 
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- ook ten aanzien van artikel 3 - dan de bepaling uit het BBA die 
van 1945 tot 1970 kracht van wet heeft gehad. Opgrond daarvan 
zijn talloze beschikkingen en maatregelen uitgevaardigd zonder 
de ingebouwde voorcontrole die in dit wetsontwerp is opgeno-
men, en zonder dat ooit een lid van de V.V.D. heeft gesproken 
over decreten. Wij hebben in ons land - het ging niet zonder pijn 
en moeite want het was geen ideale regeling - 25 jaar met deze 
regeling uit de voeten gekund. 

Dit wetsontwerp is een regeling in een bijzondere situatie wel-
ke letterlijk overeenkomstig het bewuste artikel in het BBA is 
opgesteld met veel meer ingebouwde waarborgen vooreen voor-
afgaande toetsing. Ik werp het verre van mij als dit wordt aange-
duid in termen als „decreet", zoals dit ook bleek uit de trant 
waarin de heer Wiegel enkele malen heeft gesproken. Dit smaakt 
op geen enkele wijze naar decreten. Het is de uitoefening van 
een bevoegdheid die wordt gevraagd, met een duidelijke aan-
vaarding van parlementaire controle. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Uit 
het eerste gedeelte van het betoog van de heer Den Uyl zou ik 
willen concluderen dat de Kamer dus het recht krijgt, een oor-
deel te geven. Wij weten echter dat dit kabinet een bijzonder gro-
te prullenmand heeft, waarin moties, die door een meerderheid 
van de Kamer zijn aangenomen, kunnen verdwijnen. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een 
opmerking maken naar aanleiding van de naar mijn mening wat 
te emotionele uitval van de Minister-President. Tijdens de behan-
deling van het BBA in 1946kenden wij deze terminologie voorde 
ministeriële beschikkingen nog niet. Naar aanleiding van ontwik-
kelingen in Frankrijk is het spreken wat moderner geworden. Ik 
wil hierbij graag aantekenen dat ik er niets denigrerends mee heb 
bedoeld. Het is een korte aanduiding voor een wat grote - in mijn 
ogen erg grote - macht van een minister die echt niet zonder het 
parlement zijn gang kan gaan, maar waarbij het parlement wel 
meer aan banden is gelegd dan in mijn ogen wenselijk is. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! De heer Geurtsen 
heeft in de 25 jaar dat het BBA bestaat, op grond waarvan deze 
maatregelen zijn genomen, nooit dergelijke bezwaren naar voren 
gebracht. Hij heeft nooit geroepen over macht en machtsconcen-
tratie en het grijpen naar macht. Daartegen waren bezwaren. Nu 
wordt het echter ingebouwd met meer parlementaire controle. 

De heer Poppe (P.v.d.A.): Dat is toch ook vanzelfsprekend. 
Het ging toen slechts over arbeiderslonen. Deze keer gaat het 
ook om het regelen van lonen van mensen met hogere inkomens. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Als ik de 
Partij van de Arbeid zou willen vleien, dan zou ik zeggen dat de 
Partij van de Arbeid het begrip democratie in onze samenleving 
wat meer levend heeft gemaakt. Ik meen dat het met name niet 
op de weg van de Minister-President ligt om deze opmerking te 
maken. Zijn partij heeft mede - niet alleen zijn partij - het den-
ken op dit terrein wel gestimuleerd, gelukkig. 

Minister Den Uyl: Dat wil ik nu graag weer doen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van het artikel wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de artikelen 24 en 25 te zamen 
te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mitsdien is aan de orde de beraadslaging over: 
artikel 24, waarop zijn voorgesteld de volgende amende-

menten: 
een, van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 17); 
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een, van het lid Van Aardenne c.s. (stuk nr. 37); 
artikel 25, waarop is voorgesteld een amendement van het 

lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 18). 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mij 
nu via u wat meer rechtstreeks tot de Minister van Justitie wen-
den. Hij heeft gezegd dat de materie van de artikelen 24 en 25 
ook in andere wetten voorkomt. Die constatering was volstrekt 
juist. Dat mag natuurlijk niet verhinderen dat wij eens een aan-
vang gaan maken met een regeling die meer met de hedendaagse 
inzichten in overeenstemming zal zijn dan de thans voorgestelde 
artikelen. De Minister van Justitie heeft gevraagd waarom daar-
voor nu speciaal de Machtigingswet moet worden genomen. 

De Machtigingswet is even geschikt als elke andere wet om te 
beginnen met een regeling die meer met onze moderne inzichten 
in overeenstemming is. Het gaat erom, dat wij het hierbij willen. 
Dat is wel duidelijk. De Minister heeft eraan herinnerd, dat vol-
gens artikel 24 de ambtenaren twee taken krijgen: het inwinnen 
van gegevens en het houden van toezicht op de naleving. 

Ik wil de Minister vragen of ik het juist zie, dat de opsporings-
bevoegdheid hierbij niet behoeft te worden geregeld. Die heeft 
haar plaats gevonden in de Wet op de economische delicten, die 
via artikel 29 is gekoppeld aan deze machtigingswet. Het houden 
van toezicht is natuurlijk wel onderscheiden van de opsporings-
taak, maar is naar mijn mening niet te scheiden van de opspo-
ringstaak omdat bij het uitoefenen van het toezicht bevindingen 
aan de orde komen die leiden tot meldingen of het opmaken van 
proces-verbaal, tot een stadium waarin het opsporingsonderzoek 
gaat beginnen. Als er aanleiding toe bestaat, is er een zeer nauwe 
relatie tussen het houden van toezicht en het opsporingsonder-
zoek. Nu hebben wij in de Kamer al vaker gesproken over de 
niet-gerichte onderzoeken. Er zijn ook schriftelijke vragen over 
gesteld. Als ik het mij goed herinner, heeft de heer Roethof vra-
gen gesteld over onderzoeken in woonwagenkampen. Hij noem-
de die razzia's. Hij sprak er zijn bezorgdheid over uit. Mevrouw 
Goudsmit heeft gesproken over de grootscheepse politiecontro-
les op verkeersgebied die werden gebruikt als het uitoefenen van 
toezicht, maar tegelijk als het instellen van niet-gericht onder-
zoek. 

Ik meen dat de Kamer - in mijn ogen terecht - kritisch staat 
ten opzichte van niet-gerichte onderzoeken, onderzoeken die 
niet zijn gericht op reëel bestaande verdenkingen, maar die meer 
uitgaan van de gedachte: je kunt nooit weten. Niettemin: in dit 
wetsontwerp wordt dat soort onderzoeken toegelaten. 

Toen wij nog niet zo lang geleden spraken over de wijzigingen 
op het gebied van de voorlopige hechtenis heeft de Minister -
maar niet alleen de Minister, ook de Kamer - zich ingespannen 
om de rechtsbescherming van de verdachte zoveel mogelijk in-
houd te geven. Het was niet met instemming van de Minister 
maar wel bij monde van de kamermeerderheid, dat door een 
amendement van mevrouw Goudsmit het zwijgrecht van de ver-
dachte een extra accent heeft gekregen. 

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat juist door wat wij 
volgens dit voorstel aan het regelen zijn, alles wat wij gezegd 
hebben ten aanzien van de verdachte bij de voorlopige hechtenis 
praktisch te niet wordt gedaan en dit bij een wet, waarvan 
de Minister-President, als ik hem goed beluisterd heb, heeft ge-
zegd, dat het er eigenlijk om is gegaan om alles nog eens op een 
rijtje te zetten en dat deze wet alleen maar dient om de coördina-
tie van het beleid met betrekking tot alle inkomens en de werkge-
legenheid te bewerkstelligen. Dat doel van de wet kan een zo ver 
ingrijpen naar mijn smaak niet rechtvaardigen. 

Ik geloof bovendien dat wij niet uit het oog mogen verliezen, 
dat bij het houden van het toezicht het niet gaat om een verdach-
te, maar dat er, ongeacht het vermoeden van een overtreding, 
controle op elk gewenst moment mogelijk moet worden ge-
maakt. Als wij al zoveel en te recht zorg hebben over de rechts-
positie van de verdachte, ligt het dan niet voor de hand, dat wij 
minstens zo sterk oog hebben voor de rechtspositie van iemand 
die zich nog niet in de positie van verdachte bevindt? Een door-
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breking van het recht op bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer - een recht dat natuurlijk niet in al z'n consequenties 
formeel erkend is maar dat langzamerhand toch wel materieel als 
zodanig wordt erkend - kan in een oorlogs- of acute crisissituatie 
misschien voor de hand liggen, maar daarvan is hier toch zeker 
geen sprake. 

Ik stel vast, dat voor het verzamelen van de gegevens, voor 
het houden van het toezicht, het beroep op de vrijwillige mede-
werking voldoende moet zijn en dat het toezicht op de naleving, 
voor zover dat betekent, voor zover dat uitmondt in het opsporen 
van overtredingen en daartoe de basis biedt, het niet gewenst 
maakt af te wijken van de algemene beginselen van strafvorde-
ring, beginselen, die dwang alleen voorschrijven als een redelijk 
vermoeden van overtreding bestaat. Het amendement strekt er-
toe, die gedachte in dit wetsontwerp neer te leggen. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
kan kort zijn. Mijn fractie voelt zich nogal aangesproken door de 
redenering van de Minister van Justitie, dat soortgelijke bepalin-
gen als in de artikelen 24 en 25 voorkomen in alle sociaal-econo-
mische ordeningswetten. Wij beschikken nog niet over betere in-
strumenten om de inlichtingen te verkrijgen die nodig zijn voor 
de uitvoering van de wet zonder de betrokken ambtenaren een 
opsporingsbevoegdheid te geven. Er bestaat toch wel degelijk 
bezwaar tegen wat moet worden genoemd een incidentele wijzi-
gingdie de toepassing van een belangrijk aantal overeenkomstige 
bepalingen in andere wetten dubieus maakt. 

Het probleem van de afpaling tussen het verkrijgen van de in-
lichtingen bij verdachten en niet-verdachten zien wij, al kunnen 
wij niet zeggen, zoals de Minister van Justitie, dat wij het tot in 
alle uithoeken hebben doorschouwd. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Bij artikel 24, twee-
de lid, ontmoet ik allereerst het amendement van de heer 
Peijnenburg en de zijnen. Het amendement heeft betrekking op 
de tweede volzin van dat lid, waar het gaat om de bevoegdheid 
van de toezichthoudende ambtenaren om van ieder inzage te 
vorderen van zijn bescheiden. 

De heer Peijnenburg wil deze bevoegdheid van een nadere 
waarborg voorzien, gelegen in het vereiste dat de toezichthou-
dende ambtenaren de beschikking moeten hebben overeen alge-
mene dan wel bijzondere schriftelijke last door of namens de Mi-
nisters verstrekt. 

Tegen deze verfijning van de regeling behoeft naar ik meen 
geen bezwaar te worden gemaakt. 

Thans kom ik op het amendement van de heren Van Aardenne 
en Geurtsen op artikel 24, tweede lid. 

Als wij de tekst beschouwen die de heren Van Aardenne en 
Geurtsen aan artikel 24, tweede lid, willen geven, kunnen wij het 
volgende vaststellen. 

De laatste volzin van dit amendement van de heren Van Aar-
denne en Geurtsen is, als ik het wel zie, gelijk aan de tekst-
Peijnenburg, die zoeven door mij is overgenomen. De discussie 
kan dus worden beperkt tot de eerste zinnen van het amende-
ment. Welnu, wat is het geval? De heren Van Aardenne en 
Geurtsen willen de toezichthoudende ambtenaren niet bevoegd 
maken tot het vergaren van inlichtingen voor het vervullen 
van hun taak. Zij vinden die bevoegdheid te ruim bemeten. Blij-
kens hun amendement verlangen zij, dat deze inlichtingen 
slechts kunnen worden verlangd bij aanwezigheid van aanwijs-
bare omstandigheden opgrond waarvan het vermoeden ontstaat, 
dat de wettelijke voorschriften niet zijn nageleefd. 

De eerste volzinnen van het amendement hebben eigenlijk be-
trekking op de situatie, waarin er al een verdachte is. De formu-
lering van de heren is niet exact die van artikel 27 van het Wet-
boek van Strafvordering, maar zij is daaraan nagenoeg gelijk. 
Deze formulering doet sterk denken aan die waarmee het begrip 
„verdachte" door het Wetboek van Strafvordering wordt om-
schreven. Met andere woorden: Datgene, wat de heer Geurtsen 
in artikel 24, tweede lid, introduceert, is een opsporingsbevoegd-
heid, die als zodanig in de onderhavige wet niet thuishoort. 
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De heer Geurtsen heeft terecht gezegd dat de Wet op de eco-
nomische delicten, ook van toepassing op deze Machtigingswet, 
de opsporingsbevoegdheden volledig en afdoende regelt. Er is 
derhalve geen enkele behoefte aan hij wege van amendering van 
de Machtigingswet te sleutelen aan opsporingsbevoegdheden, te 
hanteren jegens iemand die feitelijk al de staat van verdachte 
heeft gekregen. Ik geloof dan ook, dat aanvaarding van dit amen-
dement moet worden ontraden. Wie de bevoegdheid tot het ver-
garen van inlichtingen in de fase, voordat een opsporingsonder-
zoek is begonnen, niet wil, moet artikel 24 geheel of althans ten 
dele bij amendement trachten te elimineren. 

Thans kom ik op het amendement van de heer Peijnenburg 
c.s., ingediend op artikel 25, tweede lid, (stuk nr. 18). 

De heer Peijnenburg en de zijnen willen, dat zich van het ge-
ven van inlichtingen kunnen verschonen al degenen aan wie uit 
hoofde van een wettelijke bepaling het verschoningsrecht is toe-
gekend. Welnu, mijnheer de Voorzitter, dat is een formulering, 
die kennelijk verwijst naar de artikelen 217 en 218 van het Wet-
boek van Strafvordering. Daaruit volgt evenwel dat de voorsteN 
lers van het amendement niet zullen bereiken hetgeen in hun be-
doeling ligt. Immers, in het stadium waarin artikel 25 aan de orde 
is, is er nog geen verdachte en dus evenmin iemand van wie ge-
zegd kan worden dat hij broer, zuster, pa, ma, zoon of dochter 
van de verdachte is. Ergo: Leest men het strikt, dan is deze be-
paling niet bruikbaar voor het doel dat ermee wordt beoogd. Er 
is in het stadium van artikel 25 nog geen verdachte en er is dus 
ook niemand die alsdan kan worden gezegd in een bepaalde rela-
tie van verwantschap tot verdachte te staan. Dat is het eerste 
punt. 

Het tweede punt is het volgende. Wil men een dergelijke 
amendering toch - maar dan wellicht in een wat andere vorm -
dan moet ik toch de opmerking kwijt, dat de wereld hier op zijn 
kop wordt gezet. Wat is immers het geval? De bedoeling is de 
verwanten van degene op wie de controle zich richt een zwijg-
recht te geven, terwijl de gecontroleerde zelf geen zwijgrecht 
krijgt. Dat is een hoogst merkwaardige situatie. Het Wetboek 
van Strafvordering, door de inhoud waarvan de indieners van 
het amendement zich hebben willen laten inspireren, houdt een 
andere regeling in. Daar staat centraal dat de verdachte nimmer 
behoeft te spreken, en daarbij sluit aan de bepaling dat bepaalde 
verwanten van de verdachte ook mogen zwijgen. Hier wordt de 
zaak omgekeerd: Hier wordt een zwijgrecht toegekend aan ver-
wanten ter wille van een gecontroleerde, maar die gecontroleer-
de zelf. op wie de actie van de toezichthoudende ambtenaar zich 
richt, wordt niet gespaard. Die moet wel spreken. Dat vind ik 
een anomalie. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze regeling van de artikelen 24 en 
25 is - het is een en andermaal gezegd en het is mijn plicht het te 
herhalen - overgeschreven uit de Prijzenwet, de Wet op de loon-
vorming. de milieuwetten en vele andere wetten. Er isgeengoe-
de reden om die regeling, die al jaar en dag bestaat, overal in de 
wetgeving, en bedoeld is om ook nog jaar en dag te zullen be-
staan, te attaqueren juist en alleen op het ontwerp van deze 
Machtigingswet. Dat is een charge tegen dit wetsontwerp die 
verkeerd geplaatst is. Dan moet men de hele problematiek, die 
generaal van aard is, aanvatten. De Minister van Justitie isgaar-
ne bereid te verklaren, dat hij het vraagstuk van de verhouding 
tussen de bevoegdheden van toezicht en van opsporing, zoals die 
verhouding gedurende de laatste decennia in onze wetgeving is 
gegroeid, in studie wil nemen. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Ik blijf achter de interruptiemicro-
foon staan, mijnheer de Voorzitter, want ik wil mij niet hoger op-
stellen dan de Minister van Justitie, die toch al de indruk wekt 
dat hij niet meer van achter de regeringstafel mag spreken. 

Ik neem graag nota van de laatste toezegging van de Minister 
van Justitie. Ik vind het bijzonder verheugend dat hij in de op-
merkingen aanleiding heeft gevonden om in het probleem te dui-
ken. Niettemin geloof ik dat het aanbeveling zou verdienen hem 
daarbij nog een extra steuntje te geven door het voorstel niet te 
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volgen. Het voorstel is niet gericht tegen de Machtigingswet als 
zodanig. Die mag zich niet in onze overmatige gunst verheugen, 
zoals wel tot de Minister van Justitie zal zijn doorgedrongen. Dat 
was niet mijn specifieke reden om deze artikelen bij de kop te 
vatten. Die had wel degelijk andere achtergronden. 

De Minister zegt: Je introduceert hiermee de opsporingsbe-
voegdheid; dat zou je niet moeten doen, want dat staat al in de 
Wet economische delicten. Ik zou daarvan kunnen zeggen: Ik 
heb eraan mee willen werken om alles op een rijtje te zetten en 
daarom ook de opsporingsbevoegdheid erbij gezet. Ik ben wel 
gevoelig voor de opmerking van de Minister. Ik ben bereid dit 
amendement in te trekken en het doel te zoeken langs de andere 
weg, die ook door de Minister is aangegeven: Niet het amende-
ment om de artikelen te laten vervallen, maar te stemmen tegen 
artikel 24, lid 2, en, als dat niet mocht worden aangenomen, ook 
tegen het artikel 25. Mocht artikel 24, lid 2, wel worden aangeno-
men, dan stemmen wij tegen artikel 25, lid 1. 

Aangezien het amendement van het lid Van Aardenne c.s. 
(stuk nr. 37) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Het is 
wel als mosterd na de maaltijd, maar het debat over de privacy is 
nu eenmaal in de loop van deze besprekingen wat uitgesteld in 
afwachting van de komst van de Minister van Justitie. U zult het 
mij niet euvel duiden dat ik het interruptiedebat dat wij samen 
mochten hebben - ik heb mij daar zeer in verheugd - nu nog 
even, zij het kort, wens voort te zetten. 

In eerste instantie heb ik betoogd dat het administratief onder-
zoek kan leiden tot het illusoir maken van het verschoningsrecht, 
als naar aanleiding van dit administratief onderzoek vervolging 
wordt ingezet. Dat werd in eerste instantie van de kant van de 
Minister van Justitie bestreden. Ik wil deze stelling toch duidelijk 
overeind houden en ik wil nog eens zeer nadrukkelijk wijzen op 
een arrest van de Hoge Raad van 1939. Ikciteer letterlijk: ,,Alsbe-
wijsmiddel is toelaatbaar de verklaring van een getuige, dat een 
persoon hem een mededeling heeft gedaan, ook al beroept die 
persoon zich later voor de rechter op zijn verschoningsrecht." 
Daar zien wij dus de zaak verschijnen, dat bij een administratief 
onderzoek een familielid wordt uitgenodigd inlichtingen te ver-
schaffen: een zoon over zijn vader of een vrouw over haar man. 
Dat is dan wel niet in de sfeer van het strafrechtelijk onderzoek. 
Als er daarna een strafrechtelijk onderzoek komt, kan men zich 
wel op het verschoningsrecht beroepen, maar dat heeft totaal 
geen zin, want de betreffende ambtenaar kan dan onder ede ver-
klaren, dat hem dat-en-dat is medegedeeld. Daarmee hangt de 
man en daarmee is in feite het verschoningsrecht illusoir ge-
maakt. Dat is mijn stelling. 

Nu, op dit moment, zegt de Minister: Ik heb drie argumenten 
waarop deze zaak toch niet kan doorgaan zoals u het hebt voor-
gesteld. In de eerste plaats kan de formulering geen toepassing 
vinden, omdat er geen verdachte is. Dit brengt mij tot de opmer-
king dat de formulering zoals die voor ons ligt (Zij aan wie uit 
hoofde van enige wettelijke bepaling het verschoningsrecht is 
toegekend) in de eerste plaats betrekking heeft op het ambts- of 
beroepsgeheim. Daarover is geen twijfel mogelijk. Daar behoeft 
geen verdachte bij te komen. Ten aanzien van de familieleden is 
heel duidelijk wat hier bedoeld wordt. Een goede interpretatie 
zou het ook heel duidelijk maken. Met verdachte wordt hier ge-
lijkgesteld degene, van wie inlichtingen en inzage in bescheiden 
materialiter - op juiste wijze dus - en primair moeten worden ge-
vorderd. 

Ook in dit opzicht vind ik enige steun in de jurisprudentie van 
de Hoge Raad. Ik noem een arrest van 1913. Als een verdachte 
een onbekend persoon is - in zoverre is er dus wel een verdach-
te, maar een onbekende, gelijk te stellen met geen verdachte -, 
mag hij zich van antwoord onthouden als een bepaalde vraag een 
verwant aan gevaar voor vervolging gaat blootstellen. Dan heb-
ben wij dezelfde situatie. Ik meen te mogen stellen, dat de tekst, 
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zoals die voor ons ligt, goed begrepen wordende, duidelijk is. Hij 
kan zich verschonen van het geven van inlichtingen en het inzage 
geven in bescheiden, waardoor een verwant mogelijkerwijs aan 
strafvervolging wordt blootgesteld. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Kan de heer Van Schaik zeggen, 
hoe je verwant kunt zijn met iemand die onbekend is? 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Dat heeft de Hoge Raad kenne-
lijk uitgevonden. Dat ben ik niet; het is de Hoge Raad. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Kunt u feitelijk omschrijven hoe dat 
gebeurt? 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Ja. 

De heer Jurgens (P.P.R.): U beroept zich er dus op, verwantte 
zijn met iemand die onbekend is. 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Ik niet! De Hoge Raad zegt dat. 
Dat kan men doen. Je behoeft niets te zeggen, als je meent dat je 
gevaar loopt daarmee een verwant, bij een onbekende verdach-
te, in verlegenheid te brengen, om het eufemistisch te zeggen. 
Het is het arrest van het hof - ik vergiste mij, het was niet de Ho-
ge Raad - van 's Hertogenbosch van 5 april 1913. Het is dus al 
zeer oude jurisprudentie. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Een onbekende verwant van een on-
bekende verdachte; dat is duidelijk! 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Ik meen dat bij een goede lezing 
van deze zaak dit er wel degelijk uit komt. 

Het tweede argument is dat de zaak op zijn kop wordt gezet. 
De verdachte zou moeten spreken en de verwant zou niet be-
hoeven te spreken. Ik wil erop wijzen dat er in de stelling van de 
Minister geen verdachte is. Daar gaat het dus niet om. 

Het gaat trouwens niet om de verdachte zelf. Die is helemaal 
niet zo belangrijk. Het gaat erom dat verwanten tegen elkaar 
kunnen worden uitgespeeld. Dat is het kernpunt van deze zaak. 
Dat is mijn argument. 

Het derde argument van de Minister spreekt mij wel aan. Ik 
moet er nog over nadenken. De bepaling, zoals die nu in het ont-
werp staat, komt toch ook voor in de Prijzenwet, de Luchtver-
ontreinigingswet, de Meteorologiewet, de Wet op de Economi-
sche delicten enz. 

Als de zaak nu gewijzigd zou worden, zo stelt de Minister, inde 
zin zoals door mij is voorgesteld, dan zou een a contrario redene-
ring toegepast kunnen worden. In mijn gedachte zou de gehele 
zaak dan hier goed geregeld zijn, terwijl het ergens anders a forti-
ori, via een a contrario redenering, juist anders zou worden toe-
gepast. 

Nu is het natuurlijk maar een wet die voor één jaar geldt. La-
ten wij hier nu maar het begin maken voor een aantal wijzigin-
gen. Als de Minister echter meent dat dit bedoeld is als een char-
ge tegen de Machtigingswet, dan is het een charge die de materie 
niet recht doet wedervaren. Dat is bepaald niet de bedoeling, dat 
kan men van mij aannemen. 

De heer Koekoek (B.P.): Had deze afgevaardigde dan nooit 
eerder deze bezwaren? Wij hebben die bezwaren altijd gehad. 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Ja? Merkwaardig! 

De heer Koekoek (B.P.): Ik maak hieruit op dat deze afgevaar-
digde nooit die bezwaren heeft gehad en nu heeft hij ze wel. Het 
is juist dat hij ze nu heeft. Nu neemt hij het de Minister kwalijk 
dat die zegt dat hij nu een uitzondering maakt. Zo vat ik dat alle-
maal op. 

Of is hij van plan dit niet te nemen en het andere allemaal terug 
te draaien? 

Zitting 1973-1974 

Van Schaik e.a. 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Houdt u uw opvattingen maar, 
mijnheer Koekoek. 

De heer Koekoek (B.P.): Wat zegt u? 

De heer Van Schaik (K.V.P.): U vat het zo op, nu houdt u uw 
opvatting maar zo, dat is goed. 

De heer Koekoek (B.P.): Ik dacht wel dat mijn opvattingen 
juist waren. 

De heer Van Schaik (K.V.P.): Ja? 

De heer Koekoek (B.P.): Of kunt u het anders uitleggen? 

De heer Van schaik (K.V.P.): Nee, dat kan ik niet. Er zijn ook 
aan mijn mogelijkheden om iets uit te leggen grenzen. 

De heer Koekoek (B.P.): Dat had ik al eerder gemerkt. 

De heer Van Schaik (K. V.P.): Ik laat mij nog niet definitief uit 
over de vraag of ik het amendement handhaaf. Er is nog fractie-
beraad na schorsing. Wellicht kan ik nog nader op deze zaak te-
rugkomen. 

Ik begrijp dat er enig gemor in de Kamer ontstaat. U kunt het 
mij noch mijn politieke vriend de heer Peijnenburg euvel duiden 
dat dit wat laat komt. De Minister-president heeft, toen hem en-
kele malen gevraagd werd over de privacy te praten, gezegd - ik 
begrijp dat - laten wij wachten op de Minister van Justitie. Dat 
kunnen wij ook niet helpen. 

Mevrouw Goudsmit (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet 
meer spreken over het amendement van de heren Van Aardenne 
en Geurtsen, maar wel naar aanleiding daarvan en naar aanlei-
ding van hetgeen de Minister van Justitie heeft gezegd. 

Als ik het goed begrepen heb, behoeft de opsporingsbevoegd-
heid niet in deze wet geregeld te worden, die bestaat al in de Wet 
Economische Delicten. Dat houdt dus in dat artikel 24 eigenlijk 
alleen die andere bevoegdheid van die aangewezen ambtenaren 
regelt, namelijk het inwinnen van gegevens in het belang van de 
uitvoering. 

Ik vraag mij af of het nodig is voor de uitvoering van deze wet 
deze inderdaad vergaande bevoegdheid aan deze speciale amb-
tenaren te geven. Ik zou mij kunnen voorstellen dat door het 
inwinnen van gegevens van centrale organisaties de nodige gege-
vens, om deze wet te kunnen uitvoeren, zouden worden verkre-
gen. 

Wij moeten dus onderscheiden dat het niet gaat om het opspo-
ren van overtredingen, want wij waren het er al over eens dat 
daar de wet niet voor nodig was. Het gaat alleen over de uitvoe-
ring, dus over het mogelijk treffen van nieuwe maatregelen en 
dergelijke. 

Ik vind het wel - dat ben ik met de heren Van Aardenne en 
Geurtsen eens - een inbreuk op de privacy als ambtenaren - het 
doet mij weinig dat dit speciale ambtenaren zijn, of het nu belas-
tingambtenaren of politiemensen zijn, zij hebben allemaal het-
zelfde ambtsgeheim - in iemands huis kunnen komen en hem alle 
mogelijke inlichtingen kunnen vragen. Dat is een essentieel ver-
schil tussen de Machtigingswet en bij voorbeeld de Wet op de 
loonvorming, de Prijzenwet en de milieuwetten. Als een ambte-
naar bij iemand op bezoek komt in verband met een onderzoek 
naar een milieukwestie vraagt hij bij voorbeeld hoeveel gas be-
trokkene in een sloot loost. Het is dan duidelijk dat hij praat over 
iets, dat hem aangaat. Het typerende van de Machtigingswet is 
echter, dat deze veel ruimer is, hetgeen het risico met zich 
brengt, dat die ambtenaren veel indringender en oncontroleer-
baardere vragen stellen. 

Het is niet helemaal theoretisch, dat die ambtenaren bij voor-
beeld niet alleen gaan vragen wat de betrokkene zelf aan huur 
betaalt maar ook wat diens buurman betaalt of hoeveel de jongen 
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van de buurman verdient, die hij iedere avond ziet werken. Dat 
soort van inlichtingen past in het kader van de wet, maar de Re-
gering en ik zullen het erover eens zijn, dat ze niet passen in het 
kader van de privacybescherming. 

Het argument, dat al zoveel andere wetten zo'n soort bepaling 
bevatten, vind ik niet zo sterk. Wij zijn de laatste jaren gelukkig 
duidelijk wat privacy-bewuster geworden. De vorige Volkstelliiv 
genwet is door het parlement gekomen zonder ook maar een 
zuchtje van tegenwerking, terwijl de laatste Volkstellingenwet 
stormen heeft ontketend. Het is niet gezegd, dat bepalingen, die 
een aantal jaren geleden in een wet zijn gekomen zonder dat ie-
mand. behalve misschien de heer Koekoek, er veel aandacht aan 
besteedde, op het ogenblik met even weinig gerucht door het 
parlement zouden komen. 

Ik meen, dat het nodig is, dat de Regering, wanneer zij meent 
dat dergelijke diep ingrijpende bevoegdheden in een wet moeten 
komen, de noodzaak hiertoe moet aantonen. Ik heb uit de woor-
den van de Minister van Justitie begrepen dat deze van oordeel 
is, dat de Machtigingswet ontkracht zou zijn als, zoals de heer 
Geurtsen graag zou zien, dit artikel uit het wetsontwerp werd ge-
schrapt. Ik zie dat niet direct en wil het graag aangetoond zien, 
met name wat het afwegen van de privacy betreft tegen het be-
lang van het inwinnen van inlichtingen (zonder enige beperking) 
bij personen. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil uitdrukkelijk 
stipuleren, dat ik niet heb bedoeld te zeggen, dat de geachte af ge-
vaardigde de heer Van Schaik opzettelijk een charge wil uitvoe-
ren tegen dit wetsontwerp. Hij heeft zeker geen opzet in de zin 
van oogmerk, zelfs niet in de zin van noodzakelijkheidsbewust-
zijn, wellicht wel voorwaardelijke opzet. 

Hoe het ook zij, het feitelijk effect van de door de heer Van 
Schaik ondernomen actie krijgt de gedaante van een actie tegen 
de ontwerp-Machtigingswet, juist omdat die actie een probleem 
geldt dat zich uitstrekt tot ver buiten dit wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet alle argumenten opnieuw 
onder de loep nemen. Ik beperk mij er toe te herhalen dat ik het 
hoogst merkwaardig zou vinden, wanneer men wel verwanten 
van de gecontroleerde zou vrijstellen van de verplichting tot 
spreken maar de gecontroleerde zelf, om wie het uiteindelijk 
gaat, niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Aan het adres van mevrouw Goud-
smit wil ik het volgende opmerken. De opsporingsbevoegdheden 
liggen inderdaad verankerd in de Wet op de economische delic-
ten. Daaruit volgt niet, dat geen bevoegdheden nodig zijn voor 
ambtenaren die niet opsporen, maar nog slechts controleren. De 
situatie is gelijk aan die waarvoor bij voorbeeld de Prijzenwet en 
de Wet op de loonvorming zijn geschreven. Ook deze wetten 
kennen toezichtsbevoegdheden, die los staan van en voorafgaan 
aan opsporingsbevoegdheden. Het uitoefenen van toezicht kan 
er toe leiden, dat iemand verdachte wordt, dat gegevens bekend 
worden die een verdenking op een justitiabele doen vallen. Ik 
meen, dat wij de toezichtsbepalingen in deze wet evenmin als in 
de Prijzenwet en in de Wét op de loonvorming kunnen missen. 

Met het oog op de privacy is nog het volgende van belang. De-
ze bevoegdheden kunnen alleen maar worden uitgeoefend voor 
zover zij redelijkerwijze voor de vervulling van de taak van de 
ambtenaren nodig zijn. De bevoegdheid is dus door een objectief 
criterium begrensd. Er staat gelukkig niet, dat het gaat om uitoe-
fening van bevoegdheden, nodig naar het oordeel van de betrok-
ken ambtenaar. 

Verder voorziet het wetsontwerp uitdrukkelijk in het recht van 
geheimhouders geen inlichtingen te verschaffen. Ik heb in een 
eerder stadium van de discussie erop gewezen, dat zulks ook 
geldt voor de zogenaamde afgeleide geheimhouders, dus de echt-
genote, andere familieleden en personeelsleden die medewerken 
met de man die beroepshalve tot geheimhouding verplicht is. 

Tenslotte roep ik nogmaals mijn bereidheid in herinnering, 
de regelingen betreffende het houden van toezicht, welke de 
laatste jaren in allerlei wetten zijn verschenen, kritisch in studie 

Zitting 1973-1974 

MinisterVan Agt e.a. 

te nemen. Het probleem kan dan worden geplaatst in de brede 
context waarin het thuishoort. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, is de Regering bereid het 
amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 17) over 
te nemen. 

Aangezien het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 17) door de Regering is overgenomen, maakt het 
geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van de artikelen wordt geschorst. 

Over artikel 26 wordt geen beraadslaging gevoerd. 

De artikelen 27, 28 en 29 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 30, waarop zijn voorgesteld drie 
amendementen van het lid Van Aardenne c.s. (stukken nrs. 
31, 33 en 38). 

De heer Van Aardenne (V.V.D.) verkrijgt het woord tot toe-
lichting van zijn amendementen en zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
Eerst het amendement dat de werkingsduur van de wet tot een 
half jaar wil bekorten. Ik'heb daar ook in eerste en tweede in-
stantie al even over gesproken. Ik meen dat wij op dit ogenblik 
de ontwikkeling niet kunnen overzien; dat is ook van de zijde 
van de Regering duidelijk gesteld. Er zijn bijzonder veel onze-
kerheden en de Minister-President heeft wel gezegd dat het wel 
zo zal zijn dat in 1974 niet tot een volledig herstel gekomen zal 
kunnen worden, maar anderzijds kunnen er dan ook weer heel 
andere situaties zijn ontstaan. 

Kortom, ik meen dat het bijzonder verstandig is om de hele 
wet even lang te laten werken als wij nu al van plan zijn met de 
loonmaatregelen, dit volgens de woorden van de Minister van 
Sociale Zaken, dus tot 1 juli. 

Nu heeft de Minister-President wel de afschuwelijke gevolgen 
geschetst van het beëindigen van het van kracht zijn van de wet 
per 1 juli. Er zijn natuurlijk altijd grensgevolgen, maar deze zijn 
kennelijk heel somber. Hij heeft daarbij met name gewezen op 
de huur van zomerhuizen, caravans e.d. Ik moet zeggen dat ik 
daar niet zo vreselijk van onder de indruk ben. Ik meen dat de 
huurprijzen van zomerhuizen en caravans slechts een zeer gerin-
ge invloed op het bestedingsbudget hebben en dat deze zaken 
over het algemeen ook zeer veel door buitenlanders worden ge-
huurd. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Als dit 
amendement wordt aangenomen - het is een hoogst serieus 
amendement - betekent dit dan, dat de stem van de fractie van 
de heer Van Aardenne vóór het wetsontwerp zou kunnen wor-
den uitgebracht? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Er 
zijn andere amendementen door ons ingediend, waarvan er één -
dat weet de heer Roolvink - door ons van bijzonder grote waarde 
wordt geacht, nog belangrijker dan dit. Dat is het amendement 
op artikel 23. Ik kan pas een uitspraak doen als de stemming over 
artikel 23 achter de rug is. 

De heer Roolvink (A.R.P.): Mag ik het u dan nogmaals vragen. 
als die uitslag bekend is? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dat mag u. 
Mijnheer de Voorzitter! Het amendement op stuk nr. 38 geldt 

als het amendement op stuk nr. 31 zou worden verworpen, het-
geen ik zou betreuren. Dan wordt de werkingsduur van de maat-
regelen ten minste tot 6 maanden beperkt met een mogelijkheid 
van verlenging. 
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Wat het amendement op stuk nr. 33 betreft, meen ik dat dit 
eigenlijk al impliciet in het wetsontwerp is verwerkt. Ik ben daar 
echter niet helemaal zeker van en ik meen dan ook, dat dit amen-
dement juist is. Dan is duidelijk dat op grond van de wet geno-
men maatregelen, behoudens die, welke met name zijn uitgezon-
derd in het derde en vierde lid van artikel 30, expireren op de-
zelfde datum als de wet. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen daarstraks 
voldoende duidelijk te hebben gemaakt, waarom een werkings-
duur van een halfjaar niet adequaat is aan de strekking van de 
wet en welke reële problemen dan zouden ontstaan ten aanzien 
van de toepassing van de wet op arbeidsvoorwaarden, op huren, 
op prijzen enz. Ik heb daar weinig aan toe te voegen. Ik meen 
niet dat de heer Van Aardenne ook maar één van de door mij 
aangevoerde argumenten zakelijk heeft bestreden. Er zijn ge-
woon dwingende zakelijke redenen om te besluiten tot een wer-
kingsduur van één jaar. 

Minister Boersma: Mijnheer de Voorzitter! Wat het amende-
ment op stuk nr. 33 betreft, behoef ik slechts één zin uit te spre-
ken. Als volstrekt overbodig nog overbodiger is dan overbodig, 
is dit amendement volstrekt overbodig. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
De verdere behandeling van het artikel wordt geschorst. 

De Voorzitter: Dan heb ik thans nog een vraag aan de heer 
Bakker. De heer Bakker heeft een motie ingediend, te vinden 
op stuk nr. 41. 

Deze motie heeft betrekking op de stof die ook in het 
tweede lid van artikel 30 is opgenomen. Het is mij niet geheel 
duidelijk waarom de heer Bakker zijn gedachten in de vorm van 
een motie heeft weergegeven en niet in de vorm van een amen-
dement. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter Het ant-
woord op deze vraag is dat een amendement imperatief is en dat 
de motie het karakter van een dringend verzoek heeft aan de Re-
gering. Wij dachten dat, als een meerderheid van de Kamer dit 
dringende verzoek zou doen, dit wel de nodige uitwerking zou 
hebben. Wij achtten de kans van aanneming van de motie groter 
dan de aanneming van een imperatief amendement. 

Beraadslaging over de beweegreden, waarop is voorgesteld 
een amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 13). 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! De Regering stelt 
het op prijs het amendement op de beweegreden over te nemen, 
indien het niet door de Kamer wordt bestreden. 

Aangezien het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 13) door de Regering is overgenomen, maakt het 
geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van de beweegreden wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Alvorens tot een schorsing over te gaan, geef 
ik het woord aan het lid Drees. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het 
prettig dat ik vóór de schorsing, ter vereenvoudiging van eventu-
ele beraadslagingen daarover, mag zeggen, mede namens de 
twee andere ondertekenaars van de motie (12 739, stuk nr. 6), 
de heren Jansen en Terlouw, dat ik deze motie naar aanleiding 
van de toezeggingen van Minister Westerterp gaarne intrek. 

Zitting 1973-1974 

Voorzitter e.a. 

Aangezien de motie van het lid Drees c.s. (12 739, nr. 6) 
is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling 
meer uit. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan het lid Van Aardenne. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wil nog iets zeggen over mijn motie, voorkomende op stuk nr. 
40. De gedachtenwisseling met de Minister van Financiën heeft 
mij geleerd dat het toch wel juister zou zijn om deze motie te 
splitsen: aan de ene kant een motie die strekt tot beperking van 
de overheidsuitgaven en aan de andere kant een motie die ertoe 
strekt het bedrag van 750 min. te verschuiven naar de consump-
tieve sfeer. 

De reacties van de Minister van Financiën op de beide onder-
delen van de motie waren enigszins verschillend. Ik moge u hier-
bij, mijnheer de Voorzitter, de herziene moties overhandigen. 
De oorspronkelijke motie is hierbij ingetrokken. 

Aangezien de motie van het lid Van Aardenne c.s. (12 723, 
nr. 40) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behande-
ling meer uit. 

De Voorzitter: Door de leden Van Aardenne, Portheine, 
Waalkens, Geurtsen en Keja worden de volgende moties voor-
gesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over wetsontwerp 12 723; 
overwegende, dat de te verwachten economische ontwikke-

lingen op het gebied van energie en wereldmarktprijzen voor 
de komende tijd een bestedingsbeperking onontkoombaar ma-
ken, ten einde de vraag op de vermindering van het aanbod 
af te stemmen; 

van oordeel, dat voor een herstel op langere termijn het 
noodzakelijk is een gunstig klimaat te scheppen voor het be-
drijfsleven en de kostenstijgingen daar te beperken; 

overwegende, dat hiertoe een beperking van de loonsomstij-
ging aanmerkelijk 'kan bijdragen, doch dat daarbij het uit-
gangspunt van een niet onevenredig grote beperking van het 
inkomen van werknemers in het oog moet worden gehouden; 

concluderende, dat dit alleen mogelijk is door een verminde-
ring van de druk van de loon- en inkomstenbelasting; 

van oordeel, dat ook overigens de beperking evenwichtig 
verdeeld moet worden over particuliere en overheidsbestedin-
gen; 

verzoekt de Regering te komen tot een verdere beperking in 
de orde van grootte van f 1 miljard van de overheidsuitgaven 
boven de voorgenomen blokkering van f 500 miljoen, 

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

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over wetsontwerp 12 723; 
van oordeel dat de noodzakelijke beperking van de over-

heidsuitgaven indien in hoofdzaak gerealiseerd in de sfeer van 
de overheidsinvesteringen, een onaanvaardbare hypotheek legt 
op de toekomst; 

verzoekt de. Regering de beperking van de overheidsuitgaven 
meer in de consumptieve sfeer te zoeken dan thans wordt 
voorgesteld; 

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

De vergadering wordt te 3.30 uur geschorst 
en te 4.05 uur hervat. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan het lid Portheine. 
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De heer Portheine (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! In mijn 
motie, voorkomend op stuk nr. 5 heb ik gevraagd, de aanvraag-
procedure met betrekking tot vergunningen of bonnen in het ka-
der van de distributie te vervroegen, of, indien dit niet mogelijk 
zou zijn, de ingangsdatum van de distributie te verschuiven. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op het eerste dic-
tum zeer positief geantwoord. De aan vangstermijn van het vra-
gen van deze vergunning is. de omstandigheden in aanmerking 
genomen, aanzienlijk vervroegd. Bovendien heeft de Minister 
vertrouwenwekkende mededelingen gedaan over de wijze waar-
op deze procedure zal worden gevolgd. 

Rekening houdende hiermee brengt naar mijn oordeel de loya-
liteit met zich, dat ik mijn motie intrek. Daarvoor is te meeraan-
leiding, omdat alternatieve uitschuiving van de ingang van de 
distributie aan de andere kant met zich zou brengen handhaving 
van het zondagrijverbod met de discriminatie ten opzichte van 
de zwaar getroffen bedrijfstakken, wat nog extra zwaar zou aan-
komen, omdat in het kader van de distributie bepaalde toezeg-
gingen zijn gedaan, bij voorbeeld voor toewijzing aan buitenlan-
ders en dergelijke, die ook deze bedrijven weer zouden kunnen 
helpen. Dat alles is niet mogelijk bij een uitschuiving. 

Om al deze redenen trek ik mijn motie in, mijnheer de Voorzit-
ter. 

Aangezien de motie van het lid Portheine c.s. (12 739. nr. 
5) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling 
meer uit. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan het lid Van Aardenne. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! In-
terfractioneel overleg tijdens de schorsing heeft mij geleerd, dat 
in de tekst van mijn motie, voorkomende op stuk nr. 47, enige 
woorden tot misverstand aanleiding kunnen geven, respectieve-
lijk taalkundig niet geheel juist zijn. Daarom wil ik in deze motie 
de volgende wijzigingen aanbrengen. 

Het woord ,.onaanvaardbare" hypotheek, dat wellicht een 
niet bedoelde politieke bijsmaak kan hebben, wil ik wijzigen in 
,.zware" hypotheek; de woorden ..thans wordt voorgesteld" wil 
ik. aangezien de Regering nog niets concreets heeft voorgesteld, 
maar alleen aanduidingen heeft gegeven, wijzigen in de woorden 
„thans in het voornemen ligt". Hierbij, mijnheer de Voorzitter, 
deponeer ik de gewijzigde motie op uw tafel. 

De Voorzitter: Het lid Van Aardenne heeft zijn motie 
(12 723, nr. 47) in die zin gewijzigd, dat in de tweede alinea 
in plaats van „onaanvaardbare" wordt gelezen: zware, en in de 
derde alinea in plaats van „thans wordt voorgesteld" wordt 
gelezen: thans in het voornemen ligt. 

Alvorens te beslissen over de moties, de amendementen en 
de artikelen, geef ik de gelegenheid tot het afleggen van korte 
verklaringen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
een persoonlijke stemmotivering geven ten aanzien van het 
amendement van de heren Van Aardenne en Geurtsen op stuk 
nr. 28. De vreemdelingen vormen één van de zwakste groepen in 
onze maatschappij. Ten aanzien van hun rechtspositie worden in 
artikel 9, lid 1, nieuwe bevoegdheden aan de Regering gegeven 
waarbij afgeweken kan worden van de Wet arbeidsvergunning 
vreemdelingen. Bij de nieuwe tekst van de Regering van artikel 
23, lid 1, moet een dergelijke regeling onmiddellijk worden mee-
gedeeld aan de Kamer in de vorm van een voorstel van wet. Er 
kan dan echter nog vrij lange tijd overheen gaan voordat dit 
wordt verworpen. In die tussentijd kunnen er naar mijn mening 
ten aanzien van de rechtspositie van vreemdelingen te veel din-
gen met voor hen onaanvaardbare gevolgen zijn gebeurd. 

Naar mijn mening geldt dus hier in het bijzonder, maar ook 
voor vele andere van de regelingen die de Regering tot haar be-
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voegdheden krijgt via dit wetsontwerp, dat een zeer zware parle-
mentaire begeleiding nodig is. Wellicht zou het niet juist zijn 
voor alle punten de eis van goedkeuring bij wet door de Kamer te 
stellen zoals dit amendement doet. Ik vind dat de argumenten 
voor een zwaardere parlementaire controle verre overwegen bo-
ven de nadelen van het voorgestelde amendement. Daarom zal ik 
ervoor stemmen. Voor mijn fractiegenoot Van der Lek geldt het 
omgekeerde - hij vindt de nadelen overwegen -en daarom zal hij 
tegen dit amendement stemmen. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! 
Er zijn slechts twee amendementen ten aanzien waarvan mijn 
fractie haar stem zou willen motiveren. 

In de eerste plaats betreft dit het amendement van de heer Ter-
louw op artikel 4. De kwestie van de representatie in het georga-
niseerd overleg is een zaak waar mijn fractie na onderlinge dis-
cussie nog niet uit is. Zij is in ieder geval niet bereid die kwestie 
nu bij incidentele wetgeving te regelen. Wij zullen derhalve tegen 
dat amendement stemmen. 

In de tweede plaats betreft dit het amendement van de heer 
Peijnenburg c.s. op artikel 25. Mijn fractie betreurt het dat dit 
amendement niet is ingetrokken. Het lijkt ons een uiterst dubieus 
soort wetgeving als wij na het klemmende betoog van de Minis-
ter van Justitie toch zouden overgaan tot aanneming van dit arti-
kel zonder echt te kunnen overzien tot welke twijfelachtigheden 
dit bij toepassing van overeenkomstige artikelen in de bestaande 
wetgeving zou kunnen leiden. Wij stemmen derhalve sterk ge-
motiveerd tegen dit amendement. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ten 
aanzien van het amendement voorkomend op stuk nr. 29, merk 
ik op, dat wij de argumentatie van de Minister van Sociale Zaken 
ten aanzien van dit amendement volledig onderschrijven. 

Wat het amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 18) 
betreft, merk ik op, dat wij ook op dit punt volledig aan de kant 
van de Minister van Justitie en van het kabinet staan. 

Wij zullen derhalve tegen beide amendementen stemmen. 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in het 
debat reeds gesproken over het amendement van de heer Van 
Aardenne c.s. (stuk nr. 31) op artikel 30, strekkende om de wer-
kingsduur van de wet tot een halfjaar te verkorten. 

Gehoord de argumentatie van de Minister-President - ik vond 
vooral de administratieve overwegingen sterk - zullen wij tegen 
dit amendement stemmen. 

Wat de overige amendementen betreft, merk ik op, dat uit de 
stemmingen ons stemgedrag zal blijken. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan Minister Lubbers, die 
het heeft gevraagd. 

Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! Deze motie van de 
heer Portheine c.s. is gewijzigd in een stadium waarin ik geen ge-
legenheid meer had om op de gewijzigde tekst commentaar te ge-
ven. 

De Voorzitter: Ik moet dat bestrijden; een Minister krijgt altijd 
de gelegenheid om dat te doen. 

Minister Lubbers: Daarvoor ben ik u nu juist zo dankbaar. 
Mijnheer de Voorzitter! Het doel van de motie is overleg uit te 

lokken met organisaties van betrokkenen. Ik heb reeds toege-
zegd, dat dat additioneel zal worden gevoerd met het overleg dat 
voorafgaand is gevoerd. 

De bezorgdheid die is uitgesproken dat ook verlichting ten be-
hoeve van veiligheid hieronder zou vallen, heb ik in tweede ter-
mijn bestreden. Dat is niet de bedoeling van de beschikking. 

Ik moet dan constateren, dat de formulering die in de motie is 
gebruikt te drastisch en bepaald overdreven is. Uit dien hoofde 
wil ik dan ook aanneming van de motie ten sterkste ontraden. 
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De gewijzigde motie van het lid Portheine c.s. betreffende 
de maatregelen met betrekking tot de etalage-, reclame- en 
feestverlichting (12 739, nr. 9) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de V.V.D., de A.R.P., de B.P., de R.K.P.N., het 
G.P.V., de C.H.U., DS'70 en de C.P.N., alsmede de leden 
Aarts, Fiévez, Notenboom, Hermsen, Groensmit-van der Kal-
len, Peijnenburg, Van der Sanden, De Bekker, Goudsmit en 
Beekmans vóór deze gewijzigde motie hebben gestemd. 

De motie van het lid Roolvink c.s. (12 739, nr. 8) betreffen-
de uitstel van de ingangsdatum van de benzinedistributie tot 
21 januari 1974 wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de A.R.P., de B.P., de R.K.P.N., de S.G.P., het 
G.P.V. en de C.P.N., alsmede de leden Kruisinga, Van der 
Mei, Berger, De Brauw, Van Veenendaal-van Meggelen, Goud-
smit en Beekmans vóór deze motie hebben gestemd. 

Ik geef het woord aan de Minister van Financiën. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Over de motie 
op stuk nr. 46 behoef ik na hetgeen ik al heb gezegd niets meer te 
zeggen. De 1 mld. extra bezuinigingen passen niet in het plan dat 
de Regering aan de Kamer heeft gepresenteerd. Ik wil de Kamer 
met klem de aanvaarding van deze motie ontraden. 

De nieuwe motie op stuk nr. 47 verzoekt de Regering de beper-
king van de overheidsuitgaven meer in de consumptieve sfeer te 
zoeken dan thans in het voornemen ligt. De heer Van Aardenne 
en zijn mede-ondertekenaars moeten het vermogen bezitten, in 
de toekomst te kijken. Ik weet niet wat thans in het voornemen 
van de Regering ligt en wat er thans méér in het voornemen van 
de Regering ligt is op geen enkele wijze kenbaar gemaakt in de 
nota. 

De woorden „meer dan thans" acht ik in dit stadium volstrekt 
niet opportuun. Het ligt zeker in het voornemen van de Regering 
waar mogelijk te zoeken naar ook beperkingen in de consump-
tieve sfeer, omdat de grondgedachte dat de investeringen in 
de overheidssfeer belangrijk zijn voor de toekomst wordt onder-
schreven. Ik sloot mij in dit verband reeds eerder aan bij het be-
toog van de heer Drees. 

Ik weet thans niet wat het kabinet precies voornemens is, want 
er is nog volop overleg gaande. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
zal wel komen omdat het vrij vroeg is, maar bij de bespreking 
van het wetsontwerp, gisteren, heeft de Minister aangegeven dat 
de nadruk op de investeringen zou komen te liggen, waarbij wij 
zelfs nog even over de defensie hebben gesproken. Dit voorne-
men is waarschijnlijk nog niet zo erg sterk uitgekristalliseerd. In 
dat geval is de motie een goede steun in de rug. De 250 min. voor 
de gemeenten liggen in elk geval wel in de investeringssfeer. Dat 
is zeker. 

De motie van het lid Van Aardenne c.s. betreffende verdere 
beperking van de overheidsuitgaven (12 723, nr. 46) 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., de R.K.P.N., de S.G.P. 
en het G.V.P. vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie van het lid Van Aardenne c.s. betreffende verdere 
beperking van de overheidsuitgaven in de consumptieve sfeer 
(12 723, nr. 47) wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie van het lid Bakker c.s. betreffende uitstel van de 
inwerkingtreding van de Machtigingswet (12 723, nr. 41) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fracties van de C.P.N., de P.S.P., de B.P. en de R.K.P.N. 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie van het lid Van der Mei c.s. betreffende het 
voeren van een evenwichtig beleid bij de beperking van de 
overheidsuitgaven (12 723, nr. 43) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fracties van de C.H.U., de V.V.D., de A.R.P. (met uitzon-
dering van de leden De Kwaadsteniet, Van Leeuwen, Van 
Houwelingen en De Boer), de K.V.P. (met uitzondering van 
de leden Kleisterlee en Van Zeil) en DS'70 vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie van het lid Van der Mei c.s. betreffende het ge-
bruik van de gegevens, verkregen op basis van de Machtigings-
wet (12 723, nr. 42) wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie van het lid Van der Hek c.s. betreffende het voe-
ren van een gemeenschappelijk Europees energiebeleid (12 723, 
nr. 44) wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fractie van de C.P.N, tegen deze motie hebben gestemd. 

We gaan thans over tot de resterende stemmingen in ver-
band met de Machtigingswet. 

Het gewijzigde amendement van het lid Van Aardenne c.s. 
(stuk nr. 34) 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., de R.K.P.N., de S.G.P., het 
G.P.V., de C.H.U., DS'70, de P.S.P. en de C.P.N, vóór dit 
gewijzigde amendement hebben gestemd. 

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de overneming door 
de Regering van het amendement van het lid De Gaaij Fort-
man c.s. (stuk nr. 20), wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de 
C.P.N, zal, op hun verzoek, aantekening worden verleend dat 
zij geacht wensen te worden tegen dit gewijzigde artikel te 
hebben gestemd. 

Het amendement van het lid Terlouw c.s. (stuk nr. 29) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van D'66, DS'70, de P.S.P., de C.P.N., de V.V.D., de 
B.P., de R.K.P.N., de S.G.P., het G.V.P. en de C.H.U. vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 4 wordt zonder stemming aangenomen. 

Het amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 14,1) 
wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het 
amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 14, I) 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Het amendement van het lid Peijnenburg c.s. (oorspronkelijk 
subamendement, stuk nr. 45) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de K.V.P., de V.V.D., de A.R.P., de C.H.U., de 
S.G.P., het G.P.V., de B.P., de R.K.P.N., DS'70 en de P.P.R. 
vóór dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de overneming door 
de Regering van het amendement van het lid De Gaaij Fort-
man c.s. (stuk nr. 21) en de aanneming van het amendement 
van het lid Peijnenburg c.s., wordt zonder stemming aange-
nomen. 

Het amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk 14, III) 
wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is aan-
genomen met dezelfde stemverhouding als bij het amendement, 
voorkomende op stuk nr. 14,1. 

Artikel 16, zoals het is gewijzigd door de overneming door 
de Regering van het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 15, III) en het amendement van het lid De Gaaij 
Fortman c.s. (stuk nr. 23) en de aanneming van het amende-
ment van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 14, III) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Het lid Van Aardenne zal, op zijn verzoek, 
aantekening worden verleend, dat de aanwezige leden van zijn 
fractie geacht wensen te worden tegen dit gewijzigde artikel 
te hebben gestemd. 

Het amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 14, 
IV) wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Het lid Wieldraaijer zal, op zijn verzoek, 
aantekening worden verleend, dat de aanwezige leden van zijn 
fractie geacht wensen te worden tegen dit amendement te 
hebben gestemd. 

Artikel 17, zoals het is gewijzigd door de overneming door 
de Regering van het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 15, IV) en de aanneming van het amendement van 
het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 14, IV), wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Het lid Van Aardenne zal, op zijn verzoek, 
aantekening worden verleend, dat de aanwezige leden van zijn 
fractie geacht wensen te worden tegen dit gewijzigde artikel 
te hebben gestemd. 

Ik neem aan, dat de tekst van het door de Regering over-
genomen amendement van het lid Peijnenburg c.s., voorko-
mende op stuk nr. 16, thans moet worden beschouwd als een 
subamendement op het amendement van de leden Van Aar-
denne en Geurtsen (stuk nr. 28), met dien verstande dat het 
komt te luiden: 

Aan de in het amendement van de leden Van Aardenne en 
Geurtsen (stuk nr. 28) voorgestelde tekst van artikel 23 wordt 
een nieuw derde lid toegevoegd, luidende: 

3. Telkens voor het eind van een kalenderkwartaal wordt 
aan de Staten-Generaal een nota uitgebracht, houdende verslag 
van het beleid ingevolge deze wet. 

Het subamendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 
48) wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fractie van de V.V.D. tegen dit subamendement hebben ge-
stemd. 

Het gewijzigde amendement van het lid Van Aardenne c.s. 
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., de R.K.P.N., de S.G.P., het 
G.P.V. en D.S.'70, alsmede de leden Van Leijenhorst en Van 
der Spek vóór dit gewijzigd amendement hebben gestemd. 

Het amendement van het lid Van der Mei c.s. (stuk nr. 39) 
wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de C.P.N, en de P.S.P., alsmede de leden Epema-
Brugman, Ter Beek, Vellenga, Franssen, Patijn en De Vries 
tegen dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 23, zoals het is gewijzigd door de overneming door 
de Regering van het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 16) en de aanneming van het amendement van het lid 
Van der Mei (stuk nr. 39), wordt zonder stemming aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor over artikel 24 lidsgewijze te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 
Lid 1 wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de C.P.N, en de P.S.P. tegen dit lid hebben ge-
stemd. 

Lid 2, zoals het is gewijzigd door de overneming door de 
Regering van het amendement van het lid Peijnenburg c.s. 
(stuk nr. 17), wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de V.V.D., de B.P., de R.K.P.N., de S.G.P., het 
G.P.V. en DS'70 tegen dit gewijzigde lid hebben gestemd. 

Het gewijzigde artikel 24 wordt zonder stemming aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over artikel 25 lidsgewijze te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 
Lid 1 wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de 
V.V.D. zal, op hun verzoek, aantekening worden verleend, 
dat zij geacht wensen te worden tegen dit lid te hebben ge-
stemd. 

Het amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 18) 
wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de V.V.D., de A.R.P., de C.H.U., de K.V.P., de 
B.P., de S.G.P., het G.P.V. en de R.K.P.N. vóór dit amende-
ment hebben gestemd. 
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Lid 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het 
amendement van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 18), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel 25 wordt zonder stemming aange-
nomen. 

Artikel 26 wordt zonder stemming aangenomen. 
Het amendement van het lid Van Aardenne c.s. (stuk nr. 

31) 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., de R.K.P.N., de S.G.P., het 
G.P.V., de C.H.U. (met uitzondering van het lid Tilanus), de 
C.P.N, en de P.S.P., alsmede het lid Schouten vóór dit amen-
dement hebben gestemd. 

Het amendement van het lid Van Aardenne c.s. (stuk 
nr. 33) 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., de R.K.P.N., het G.P.V., de 
S.G.P. en de C.P.N, vóór dit amendement hebben gestemd. 

Het amendement van het lid Van Aardenne c.s. (stuk nr. 
38) wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de V.V.D., de R.K.P.N., de B.P., de C.H.U. het 
G.P.V., de S.G.P., de P.S.P. en de C.P.N, vóór dit amende-
ment hebben gestemd. 

Artikel 30 wordt zonder stemming aangenomen. 
De beweegreden van het wetsontwerp, zoals deze is gewij-

zigd door de overneming door de Regering van het amende-
ment van het lid Peijnenburg c.s. (stuk nr. 13), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef thans gelegenheid tot het afleggen 
van korte verklaringen. 

De heer Drees (DS' 70): Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met 
een verklaring over artikel 24, lid 2. In het hoge tempo dachten 
wij even dat de geloofsbrieven van de Kamer aan de orde waren. 
Wij dachten eerlijk gezegd dat het een amendement was, maar 
het was dit lid. Wij hebben bij vergissing tegen dit artikel ge-
stemd. Ik zeg dit even voor de documentatie. Het maakt geen 
verschil voor de uitslag. 
Wat het wetsontwerp betreft, merk ik namens de fractie van 

DS'70 op dat wij, zoals bekend is, sinds jaren zowel uit sociale, 
overwegingen als uit financieel-economische overwegingen heb-
ben gepleit voor een aanpak van de kosteninflatie, zo nodig door 
overheidsingrijpen in alle soorten inkomens die van belang zijn 
en bepaald niet alleen in de lonen. Wij hebben gemeend dat de 
bestaande wetgeving daarvoor redelijk voldoende was en waren 
bereid aanvullingen te steunen. Onderdruk van de omstandighe-
den - of misschien onder dekmantel van die omstandigheden, 
van de Arabische acties - is er nu bereidheid bij het kabinet om 
een aantal additionele bevoegdheden te vragen in dit wets-
ontwerp. Wij hebben gesteld dat dit wetsontwerp een slordige ju-
ridische vorm heeft. Het kabinet heeft daarop in enkele instaiv 
ties geantwoord. Die argumenten hebben ons niet overtuigd. In 
de vroege morgen is naar ik meen nog even door de premier ge-
zegd, dat het overdreven was dat ik sprak over een zee van 
amendementen en dergelijke. Als wij zien hoe de discussie hier is 
verlopen en hoe intensief over alle mogelijke bepalingen is gedis-
cussieerd - de Minister van Justitie moest erbij komen voor be-
paalde uitvoeringsartikelen, wat naar mijn indruk totaal overbo-
dig zou zijn geweest bij aanvulling van bestaande wetten; dan 
had hij althans een gewone nachtrust kunnen hebben en was dat 
hele probleem verdwenen - menen wij dat duidelijk is aange-
toond dat dit een onpraktische weg is. Wij steunen op zich zelf 
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aanpak van de inflatie, maar wij kunnen ons niet verenigen met 
dit wetsontwerp. 

De heer Wieldraaijer (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Bij 
de aankondiging van dit wetsontwerp hebben wij geen hoera ge-
roepen. Ook bij de eindbeslissing doen wij dat niet. Wel zijn wij 
op grond van de huidige situatie en de verwachtingen omtrent de 
toekomst van mening, dat de Regering over deze tijdelijke be-
voegdheden moet beschikken. Wij hebben hier en daar twijfels 
of het gereedschap doeltreffend is. Wij zullen in het parlement 
regelmatig toetsen hoe het beleid uitwerkt ten aanzien van de 
verdeling van de lasten tussen de verschillende inkomensgroe-
pen. Wij onderschrijven de doelstellingen van het beleid en ver-
trouwen in de inspanning die dit kabinet zich zal getroosten om 
in overleg met parlement, werkgevers- en werknemersorganisa-
ties een rechtvaardige verdeling van werk en van inkomen te be-
reiken. Wij zullen derhalve voor het wetsontwerp stemmen. 

Ons fractielid de heer Drenth heeft op grond van zijn opvattin-
gen betreffende het stakingsrecht, meermalen in publikaties naar 
voren gebracht, principiële bezwaren en zal derhalve zijn stem 
niet aan dit wetsontwerp kunnen geven. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
kunnen onze stem aan dit wetsontwerp niet geven. Wij zouden 
graag willen meewerken aan een structureel beleid voor een be-
tere beheersing en herstructurering van het economische leven, 
maar wij zien voor dit samenstel van wetsvoorstellen geen wer-
kelijke noodzaak. Bovendien mist het een groot aantal bevoegd-
heden die wij essentieel vinden op het gebied van de investerin-
gen en op het gebied van de beheersing van de winsten. De be-
voegdheden ten aanzien van de andere inkomens dan lonen zijn 
voor ons wat hun effectiviteit van uitvoering betreft zo twijfel-
achtig en ook in dit debat twijfelachtig gebleven, dat wij menen 
dat wat er dan overblijft meer schade dan goed zou doen, zodat 
wij ons niet achter dit wetsontwerp kunnen scharen en deze 
machtiging in deze vorm niet kunnen geven. 

De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Bij de 
indiening van dit wetsontwerp had mijn fractie grote en funda-
mentele bezwaren zowel op het punt van de parlementaire con-
trole, op de concentratie van macht in handen van de centrale 
overheid, als op het punt van de mogelijkheden van gebruik van 
de wet. 

Op het punt van de parlementaire controle is een nota van wij-
zigingen gekomen, terwijl verder via essentiële amendering tege-
moet is gekomen aan onze fundamentele bezwaren. 

Wat de mogelijkheden van gebruik van de wet aangaat heeft 
de Regering ons verzekerd geen zodanig gebruik van de wet te 
zullen maken dat maatregelen genomen zullen worden die, ge-
zien de inhoud van de considerans, als wezensvreemd aan de be-
doeling van de wetgever moeten worden beschouwd. 

Indien een regering in een parlementaire democratie een zoda-
nige verzekering geeft, moet men daar als parlement per definitie 
op kunnen vertrouwen. Het beschamen van dat vertrouwen zou 
een aantasting van de goede werking van de parlementaire demo-
cratie betekenen. 

Met betrekking tot het punt van de ontwikkeling van de over-
heidsuitgaven is onze motie aanvaard. Ook dat heeft bij onze be-
oordeling van dit wetsontwerp een rol gespeeld. 

Welnu, na het in overweging nemen van al deze punten is onze 
fractie uiteindelijk tot de conclusie gekomen om, gezien de ernst 
van de economische situatie, onze stem aan dit wetsontwerp niet 
te onthouden. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! In 
de loop van het debat is reeds gebleken dat mijn fractie de parle-
mentaire controle op de bevoegdheden die het kabinet bij deze 
machtiging krijgt onvoldoende acht. Dit is met name toegespitst 
op het punt hoe dit kabinet zijn programgrondslag inzake de ni-
vellering zal toepassen bij het van kracht worden van deze wet. 
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Daarover bestaat onvoldoende duidelijkheid. Parlementaire con-
trole had die kunnen brengen, maar het amendement is verwor-
pen. 

In het ontwerp zoals het nu voor ons ligt vinden wij onvol-
doende een bescherming van de privacy terug. Voor de over-
heidsuitgaven - zij hebben niet direct betrekking op het wets-
ontwerp. maar zij vormen wel een factor die meespeelt bij de be-
oordeling van de wetgeving - missen wij de visie van het kabinet, 
waardoor het overheidsbudget een rol had kunnen spelen. De 
Regering wekt de indruk dat door deze machtiging primair een 
beleid kan worden gevoerd om de crisis te bestrijden. Naar onze 
mening is het anders. Met de maatregelen op grond van deze 
Machtigingswet, die voor het overgrote deel op grond van het 
bestaande instrumentarium hadden kunnen worden getroffen, 
worden slechts de secondaire effecten van de crisis bestreden, 
terwijl de crisisbestrijding zelve in haar wortels, te weinig de 
aandacht van het kabinet heeft. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! De dis-
cussie die in eerste en tweede termijn gehouden is, had voor heel 
veel mensen al het karakter van een stemverklaring. Daarom zal 
ik erg kort zijn. Ik ben dankbaar dat de parlementaire behande-
ling heeft kunnen leiden tot een vrij brede steun in dit parlement 
aan het voorliggende wetsontwerp. Ik acht dat van groot belang 
voorde problemen voor het komend jaar. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Wij leggen onze stemverklaring af ook namens de R.K.P.N. 

De Staten-Generaal achten wij niet zo maareen toevallige ver-
gadering. Artikel 88 van de grondwet zegt dat de volksvertegen-
woordiging het volk,.vertegenwoordigt". Dat blijkt in het geheel 
niet uit deze behandeling van de Machtigingswet. Deze wet tast, 
op welke manier men het ook bekijkt, de wil van het volk aan. 
Wij kunnen ons daarmee niet verenigen. Wij protesteren daar fel 
tegen. Wij zullen deze Machtigingswet dan ook als onaanvaard-
baar van de hand wijzen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fracties van de V.V.D., de B.P., de R.K.P.N., het G.P.V., 
de S.G.P., de C.P.N., de P.S.P. en DS'70, alsmede het lid 
Drenth tegen dit wetsontwerp hebben gestemd. 

Ik stel aan de Kamer voor: 
de Nota Beperking van de olie-aanvoer en de gevolgen 

daarvan (12 724); 
de Beleidsnota beperking gevolgen olieschaarste (12 739), 

voor kennisgeving aan te nemen. 
Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voorts aan de Kamer voor, de bij-
zondere commissie, die voor dit wetsontwerp is ingesteld onder 
de naam bijzondere commissie voor de Machtigingswet 1974 
te laten voortbestaan voor de werkingsduur van de wet ingeval 
dit ontwerp daartoe mocht worden verheven. 

Ik stel verder voor, de commissie te machtigen tot de ge-
dachtenwisseling met de Regering als bedoeld in artikel 30, 
onder b, van het Reglement van Orde over de uitvoering van de 
wet met de bepaling dat al deze commissievergaderingen voor 
alle leden der Kamer toegankelijk zullen zijn. 

Overeenkomstig de voorstellen van de Voorzitter wordt be-
sloten. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft besloten, niet nu al bij 
voorbaat alle wetsontwerpen die ingevolge deze (ontwerp) 
wet zullen worden ingediend in handen te stellen van deze 
commissie, maar daarover van geval tot geval te beslissen. 
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Voorzitter 

Daardoor laat het Presidium de mogelijkheid open, een der-
gelijk wetsontwerp te verwijzen naar een vaste commissie. 

Ik meen, dat in dit bijzondere geval een woord van dank 
onzerzijds past aan alle medewerkers van de Kamer en zeer 
in het bijzonder aan al diegenen, die, werkzaam bij het Staats-
drukkerij- en Uitgeversbedrijf, ons werk helpen verlichten. 

Ik stel voor, het verslag bedoeld in artikel 47 van het Regie-
ment van Orde, goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Krachtens een machtiging, mij met medewer-
king van de Kamer voor één jaar verleend, wens ik mijn mede-
leden en al onze medewerkers aan het einde van dit kalender-
kwartaal een goede vakantie, een prettig kerstfeest en een ge-
lukkig nieuwjaar toe. 

(Applaus.) 
De vergadering wordt te 4.55 uur gesloten. 

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door 

de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 

1°. een brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat, 
over de kruising van Rijksweg 27 met de provinciale weg Dus-
sen-Werkendam bij de Tol (12 600 B, nr. 8). 

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat, 
ten geleide van het eerste deel-antwoordnota op de discussie-
nota TP 2000. 

De Voorzitter stelt voor deze brief niet te doen druk-
ken; een exemplaar van deze nota is aan alle leden toe-
gezonden; 

3°. de volgende telegrammen: 
een, van Verbeek te Arnhem en 
een, van F. van Bredero te Utrecht, beide, over de ontwerp-

Machtigingswet; 
een, van afdelingen van de Friese Mij van Landbouw en 

Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond, over de verzwa-
ring van het dijkvak Paesens-Wierum; 

een, van een aantal Spaanse arbeiders in Nederland, over te 
eisen vrijspraak voor Marcelino Camacho en zijn kameraden. 

Deze telegrammen liggen op de griffie, ter inzage van 
de leden; voor zoveel nodig is kopie gezonden aan de 
betrokken commissies; 

4°. de volgende brieven: 
een, van K. Beuker te Hoorn, ten geleide van 5897 protes-

ten tegen de aangekondigde Deense film over het liefdesleven 
van onze Heer Jezus Christus; 

een, van E. de Vries te Amsterdam, over de Nederlandse 
houding in het Midden-Oosten-conflict; 

een, van het bestuur van de touurtraad „Hoge Weerd'' te 
Epe, over de wijze van tariefberekening van de heffing voor 
de zuiveringslasten; 

een, van de gemeente Vlissingen, over een Nationaal Ener-
gieplan; 

een, van het Comité van Noordelijke Drafsportliefhebbers 
voor hulp aan Israël te Groningen, ten geleide van een af-
schrift van een brief aan de Minister-President, over de Ne-
derlandse houding in het Midden-Oosten-conflict; 

een, van de Liberaal Democratische Partij te Zoetermeer, 
over de ontwerp-Machtigingswet; 
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een, van gedeputeerde staten van Friesland, over de plan-
nen tot provinciale herindeling. 

Al deze brieven liggen op de griffie, ter inzage van de 
leden; voor zover nodig is kopie gezonden aan de be-
trokken commissies; 

5°. de volgende afschriften van brieven: 
een, van L. D. van der Klaauw te Rotterdam, gericht aan 

het lid Roolvinik, over de Indische pensioenen; 
een, van de regionale raad voor de arbeidsmarkt voor de 

provincie Drenthe, gericht aan de Minister van Sociale Zaken, 
over de huidige stand van de werkloosheid en de vooruitzichten 
in de komende maanden. 

'Deze afschriften liggen op de griffie, ter inzage van de 
leden; voor zoveel nodig is kopie gezonden aan de be-
trokken commissies. 

De verslagen zijn al gedrukt en rondgedeeld over de ontwer-
werpen van (rijks-)wet: 

Wijziging van de Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed 
(12 706); 

Naturalisatie van Aguilera Gomez, Francisco en 23 anderen 
(12 727); 

Naturalisatie van Chlod, Wladijstaw en 22 anderen (12 728); 

Naturalisatie van Beeskow, Rudi Karl Albert en 26 anderen 
(12 729); 

Naturalisatie van Boldy, Viotor en 26 anderen (12 730); 
Naturalisatie van Amas, Johan en 28 anderen (12 731); 
Naturalisatie van Aarts, Hendrika Maria en 27 anderen 

(12 732); 
Naturalisatie van Chan, Koon Yu en 13 anderen (12 733, 

R931); 
Naturalisatie van Akihary, Johannes en 29 anderen (12 734); 
Naturalisatie van Baginda, Frederik Daniel Hermanus en 26 

anderen (12 741); 
Naturalisatie van Asch, Jean Marie Aloysius en 27 an-

deren (12 742); 
Naturalisatie van Appelman, Willem Antonius en 29 ande-

ren (12 743); 
Naturalisatie van Leatemia, Izaac Martinus en 24 anderen 

(12 744); 
Naturalisatie van Bretschneider, Maria en 26 anderen 

(12 745) en 
Naturalisatie van Adijongso, Alex en 21 anderen (12 746). 

Ook is al gedrukt en rondgedeeld een verslag van een ge-
houden mondeling overleg over de Academische Ziekenhui-
zen (12 429, nr. 4). 
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