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Voorzitter: het lid Vondeling 
Tegenwoordig zijn 135 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 
Boois, De Brauw, Bremen, Du Chatinier, Coppes, G. M. P. 
Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Van Dam, Dankert, Dees, 

Voorzitter 
Van der Doef, Dolman, Dragstra, Drees, Drenth, Van Dijk, 
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, Jurgens, 
Kappeyne van de Coppello, Keja, S. Keuning, Kleisterlee, 
Knot, Koekoek, Kolthoff, Kombrink, Koning, De Koning 
(B.P.), Konings, De Koster, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krosse, Kruisinga, De Kwaadsteniet, Laban, Lamberts, Lan-
gedijk-de Jong, Van Leeuwen, Van der Lek, Van Leijenhorst, 
Lückers-Bergmans, Masman, Van der Mei, Van Mierlo, Nagel, 
Notenboom, Van Ooijen, Patijn, Peijnenburg, Poppe, Por-
theine, Roels, Roethof, Roolvink, Van Rossum, De Ruiter, 
Salomons, Van der Sanden, Van Schaik, Schakel, Scherpen-
huizen, Van het Schip, W. Scholten, Schouten, Smit-Kroes, 
Van der Spek, Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, Tolman, Tuijn-
man, Veder-Smit, Van Veenendaal-van Meggelen, Vellenga, 
Vermaat, Vondeling, Vonhoff, Voogd, Voortman, De Vries, 
Waalkens, Waltmans, Weijters, Wiegel, Wierenga, Wilbers, 
Wolff, Ter Woorst en Van Zeil, 

en de heren Duisenberg, Minister van Financiën, Van 
Doorn, Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, De Goede, Staatssecretaris van Financiën, Van Rooijen, 
Staatssecretaris van Financiën, en Meijer, Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

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

Klaassens-Postema, wegens ziekte; 
Van Eisen, Spinks, Ploeg, Wisselink, K. A. Keuning, Van 

Dis en Verbrugh, de gehele week, wegens een werkbezoek aan 
de „koud weer"-compagnie van het korps mariniers in Noord-
Noor wegen; 

Van Amelsvoort. 
Deze berichten v/orden voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Verder is ingekomen een brief van het lid 
Van Dis van de volgende inhoud; 

„Aan de Heer Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 
Binnenhof 1 
's-Gravenhage 

Geachte heer Vondeling, 
In verband met de inmiddels beëindigde z.g. autoloze zon-

dagen en omdat het zich laat aanzien dat voorshands niet tot 
wederinvoering daarvan zal worden besloten, deel ik u mede 
dat daardoor de reden aan de door mij ingediende motie is 
komen te ontvallen. 

Ik bericht u dan ook dat ik bij deze de motie wens in te 
trekken en ik zal het op prijs stellen wanneer u daarvan in de 
eerstvolgende vergadering van de Kamer mededeling zult wil-
len doen. 

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking in deze. 
Met gevoelens van hoogachting, 

(w.g.) C. N. VAN DIS". 
Ik stel voor, de motie van het lid Van Dis c.s. betreffende 

het uitzonderen van geestelijke verzorgers van het rijverbod op 
zondag, kamerstuk 12 670, nr. 3, van de lijst van werkzaanv 
heden af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook is ingekomen een brief van het lid 
Hermsen en anderen met de mededeling, dat zij de wens te 
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Voorzitter 
kennen geven, dat het ILO-Verdrag nr. 135 en ILO-Aanbeve-
ling nr. 143 betreffende de bescherming van de vertegenwoor-
digers van de werknemers in de onderneming en de hun te 
verlenen faciliteiten (12 809), aan de uitdrukkelijke goedkeu-
ring van de Staten-Generaal zullen worden onderworpen. 

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld. 
Van deze wens is mededeling gedaan aan de Minister van 

Buitenlandse Zaken en aan de Voorzitter van de Eerste Ka-
mer der Staten-Generaal. 

De Voorzitter: Nog is ingekomen een brief van de Staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken over de intrekking van de 
verfijningsregeling voor kleinere stedelijke gemeenten (12 600, 
hoofdstuk VII, nr. 18). 

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

De Voorzitter: Voorts is ingekomen een brief van de Minis-
ter van Financiën, ten geleide van het verslag van de jaarver-
gadering van het Internationale Monetaire Fonds, de Inter-
nationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, de Internatio-
nale Ontwikkelingsassociatie en de Internationale Financie-
ringsmaatschappij. 

Deze brief, welke niet zal worden gedrukt, wordt voor ken-
nisgeving aangenomen; het verslag ligt op de bibliotheek ter 
inzage van de leden. 

De Voorzitter: Ten slotte zijn ingekomen brieven van de 
Minister-President, de Minister van Algemene Zaken, en de 
Ministers van Financiën en van Sociale Zaken, alle met be-
trekking tot de overheidsuitgavenblokkade 1974 (12 779, nrs. 
3 t /m 6). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, de brief ten ge-
leide van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Neder-
landen en de Republiek Indonesië tot het vermijden van dub-
bele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting 
met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen (met Protocol); Jakarta, 5 maart 1973 (12 478), 
waaromtrent de wens te kennen was gegeven, dat deze aan de 
uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zou worden 
onderworpen en waarop inmiddels het betrekkelijke wetsont-
werp bij de Kamer is ingediend, voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Aangezien door geen van de beide Kamers 
der Staten-Generaal, binnen de termijn bedoeld in artikel 61 
van de Grondwet, de wens te kennen is gegeven, dat de Over-
eenkomst tot oprichting van het Europees Laboratorium voor 
Moleculaire Biologie, Genève, 10 mei 1973 (12 775), aan de 
uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden 
onderworpen, stel ik aan de Kamer voor, dit stuk, dat op 14 
januari 1974 ter griffie werd ontvangen, voor kennisgeving aan 
te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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

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

a. de bijzondere commissie voor het wetsontwerp 12 457: 

Voorzitter e. a. 
wetsontwerp Goedkeuring beschikking ingevolge artikel 5 

Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen (12 811); 
b. de vaste Commissie voor Financiën: 
wetsontwerp Goedkeuring van de op 5 maart 1973 te Jakarta 

gesloten overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele be-
lasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met 
betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het ver-
mogen (met Protocol) (12 810). 

Ik geef het woord aan het lid Jansen, die het heeft gevraagd. 

De heer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Tussen het 
antwoord van de Minister bij de behandeling van de begroting 
van Verkeer en Waterstaat en de tweede termijn van de zijde 
van de Kamer hebben zich naar onze mening enkele nieuwe 
politieke feiten voorgedaan. Met name het gebeurde rondom 
de NS-tarieven is ons daarbij opgevallen. 

Wij zouden u willen verzoeken naar aanleiding van deze 
gebeurtenissen aan de Kamer voor te stellen, in de tweede ter-
mijn van de zijde van de Kamer extra spreektijd ter beschik-
king te stellen om deze zaken grondig te kunnen behandelen. 
Ik zelf denk aan bij voorbeeld vijf minuten voor elk van de 
vier grootste fracties en eventueel drie minuten voor de andere 
fracties. 

De Voorzitter: In verband met het feit dat voor de behan-
deling van de begroting van Financiën en de stukken die daar-
bij aan de orde zijn extra spreektijd is toegekend en volgens de 
mededelingen die mij inmiddels hebben bereikt kan worden 
aangenomen dat die tijd niet volledig zal worden gebruikt, 
lijken mij hiertegen geen bezwaren te bestaan. 

Naar mij blijkt kan de Kamer zich hiermede verenigen. 
Ik geef thans het woord aan het lid Schouten, die het heeft 

gevraagd. 

De heer Schouten (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Een 
enkele opmerking over de blokkadebrief van de Minister van 
Financiën van 16 januari jL Die brief is schriftelijk voorbereid 
door de vaste Commissie voor Financiën. Er zijn in totaal 
53 feitelijke vragen over die brief gesteld. Sindsdien is het hele 
beleid met betrekking tot deze zaak drastisch gewijzigd, althans 
wat de voornemens betreft. Gezien het feit dat de Kamer het 
nodig vond op 53 feitelijke vragen een antwoord te krijgen 
voordat de aanvankelijke brief in behandeling kon worden ge-
nomen en gezien het feit dat de wijzigingen in het geheel niet 
zijn voorbereid, doet zich de vraag voor of wij op het ogenblik 
wel over de informatie en het kader beschikken om tot een 
zinnig debat over deze aangelegenheid te komen. 

Onze fractie beantwoordt die vraag ontkennend. Wij zijn van 
mening dat wij op dit moment niet de tools in handen hebben 
om tot een richtige beoordeling van deze beleidsvoornemens te 
komen. In verband daarmee zou ik namens de fractie willen 
voorstellen de brief over de overheidsuitgavenblokkade van 
16 januari 1973 van de agenda van de Kamer af te voeren. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Schouten zei, dat wij de tools niet hadden. Dat is afkomstig 
van de beroemde uitdrukking: Give us the tools and we will 
finish the job. Nu hoeven wij hier niet meteen het een of an-
der af te maken, maar het kabinet heeft wèl zeer belangrijke 
mededelingen gedaan. Ik heb voor mij de brief van de Minis-
ter van Financiën van 16 februari jl., waarin wordt gespro-
ken over de ongunstige vooruitzichten voor de werkgelegen-
heid, waarop de blokkade in feite al invloed heeft gehad door 
het uitstel van bestellingen. Er wordt gesproken over het res-
terende program, waarover Minister Boersma aanvullende 
mededelingen zal doen en intussen heeft gedaan. Ten slotte 
wordt gesproken over het fiscale instrumentarium. De for-
mele mededeling wordt aan de Kamer gedaan, dat de Rege-
ring zich beraadt over het gebruik van het belastinginstrument 
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Drees e. a. 
in verband :net stimulering van de investeringen, de werk-
gelegenheid en afvlakking van de prijs- en loonspiraal. 

Dat betekent dat het van groot belang is, dat de Kamer dit 
debat wèl laat doorgaan om er onderling over te kunnen 
spreken en om aan de Regering een indruk te kunnen geven 
hoe de Kamer denkt. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb indertijd gevraagd de blokkadebrief op de agenda van 
de Kamer te plaatsen. Dat is nu al weer een kleine vier weken 
geleden. De brief heeft inmiddels vier vervolgen gekregen en 
ik meen dat wij hier in de Kamer praten over het financiële en 
het werkgelegenheidsbeleid van de Regering. Daar doen fei-
telijke vragen niet veel aan toe of af. De Minister van Finan-
cié'n heeft volstrekt gelijk als hij zegt, dat de beantwoording 
van een aantal feitelijke vragen over een gewijzigd beleid is 
achterhaald. Dat wil echter niet zeggen, dat de Kamer nu niet 
over dat beleid moet discussiëren. Het feit dat vandaag die 
brief en daarbij naar ik meen ook de vier vervolgen op de 
agenda staan, is voor de Kamer een bijzonder goede ge!egen-
heid. Ik begrijp het voorstel van de heer Schouten dan ook he-
lemaal niet. Mijns inziens zou de werking van het parlement te 
kort worden gedaan, als dit voorstel werd aangenomen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
sluit mij aan bij de woorden van de heer Van Aardenne. Dat is 
dan misschien vandaag de laatste keer. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! 
Mijn fractie is het ermee eens, dat wij dit debat wèl moeten 
houden. Ik zou hieraan als argument nog willen toevoegen dat 
de aankondiging van de zijde van het kabinet, tot conjunctu-
rele en fiscale maatregelen te komen, reeds in het vlak van de 
procedure en het tijdsschema zulke belangrijke vragen op-
rcept, dat wij daaraan ook vandaag niet voorbij kunnen gaan. 

Daarom ook is het noodzakelijk, dit debat vandaag te houden. 

De Voorzitter: Als ik de inhoud van de mededelingen die de 
Regering heeft gedaan goed tot mij laat doordringen, lijkt het 
mij buitengewoon moeilijk ze niet in de discussie over hoofd-
stuk IX B te betrekken. Ook voor mij is het zeer moeilijk, deze 
zaken goed te scheiden. Uitsluitend om die technische reden 
lijkt mij het voorstel van de heer Schouten niet zo verstandig. 

De heer Schouten (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zie 
wel in dat ik het u met mijn voorstel nogal moeilijk maak, maar 
dat gebeurt uitsluitend wegens het diepe respect dat ik heb voor 
uw vaardigheden en kundigheden als Voorzitter. 

Voorts, mijnheer de Voorzitter, moet ik signaleren dat dege-
nen die over mijn voorstel hebben gesproken in genen dele zijn 
ingegaan op de argumentatie die ik ervoor heb aangevoerd. 
Ten slotte deel ik mede, dat de contra-argumenten mij niet heb-
ben overtuigd. Ik verzoek u dan ook, mijn voorstel in stem-
ming te brengen. 

Het voorstel van het lid Schouten, de Brief van de Minister 
van Financiën inzake Overheidsuitgavenblokkade 1974 (12 779) 
van de agenda af te voeren, wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik stel thans aan de Kamer voor, bij de ge-
zamenlijke behandeling van de op de agenda voorkomende 
financiële onderwerpen tevens aan de orde te stellen de brieven 
van de Minister-President, de Minister van Financiën en de 
Minister van Sociale Zaken (12 779, nrs. 3 tot en met 6). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Vaststelling van hoofdstuk XVI (Cultuur, Recrea-

Voorzitter e. a. 
tie en Maatschappelijk Werk) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1974 (12 600). 

Hierbij zijn tevens aan de orde: 
de motie van het lid Van der Sanden c.s. betreffende het 

opstellen van een gedragscode voor niet-journalistieke pro-
gramma-onderdelen van de omroep (11210, nr. 15); 

de motie van het lid Van Dijk c.s. betreffende de handhaving 
van de verzorging van de radionieuwsdienst door het ANP 
(11762, nr. 15); 

de motie van het lid Van Veenendaal-van Meggelen c.s. 
betreffende een nota over de criteria voor de uitkeringen 
ingevolge de Algemene Bijstandswet (12 600, hoofdstuk XVI, 
nr. 22); 

de motie van het lid Van Dijk c.s. betreffende het tegengaan 
van een polariserende ontwikkeling tussen de NOS en om-
roepsorganisaties (12 600, hoofdstuk XVI, nr. 24); 

de motie van het lid Wilbers c.s. betreffende het voortbe-
staan van de toneelgroep „Podium" (12 600, hoofdstuk XVI, 
nr. 26); 

de motie van het lid Van Veenendaal-van Meggelen c.s. 
betreifende de totstandkoming van een landelijk sociaal-cul-
tureel paspoort voor bejaarden (12 600, hoofdstuk XVI, nr. 
27). 

De Voorzitter: Ik geef allereerst het woord aan de Staats-
secretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
die het mij heeft gevraagd. 

Staatssecretaris Meijer: Mijnheer de Voorzitter! De vorige 
week heeft de geachte afgevaardigde mevrouw Van Leeuwen 
gewezen op de veelomvattendheid. in verband met de verdere 
ontwikkeling van de laagste inkomens, van de te nemen beslis-
sing over de koppeling of de ontkoppeling van het minimum-
loon en de uitkeringen ingevolge de A.B.W. en A.O.W. Zij 
heeft gevraagd of de Regering de toezegging kon doen vóór 1 
juli van dit jaar hierover nader met de Kamer te beraadslagen. 

Nader beraad in de afgelopen dagen geeft mij aanleiding tot 
de volgende mededeling: De Regering zal, nadat zij zich intern 
heeft beraden over alle aspecten van het vraagstuk van de kop-
peling en ontkoppeling, de Kamer nader informeren en van 
haar kant het mogelijke doen om een gedachtenwisseling vóór 
1 juli a.s. met de Kamer tot stand te brengen. De Minister van 
Sociale Zaken zal hiertoe verder het initiatief nemen. 

De Voorzitter: Naar mJ) blijkt, bestaat er behoefte aan her-
opening van de beraadslaging over de moties. 

Ik stel voor, daartoe de gelegenheid te geven. 
Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen (DS'70): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de Kamer dat zij dit verzoek 
heeft willen inwilligen. Ik zal er geen misbruik van maken en 
slechts heel kort zijn. 

Mijn motie, voorkomend op stuk nr. 22, wil ik intrekken om 
twee redenen: het onderzoek waarnaar wij hebben gevraagd is 
toegezegd en wij hebben er behoefte aan in een nieuwe motie 
enig misverstand uit de weg te ruimen. De fractie van DS'70 
meent dat er geen misverstand mag bestaan over de vraag of 
de groep bijstandstrekkenden die, geheel onvrijwillig, niet in 
staat zijn werk te aanvaarden of op een andere wijze in hun 
onderhoud te voorzien, niet tot het sociaal minimum moeten 
worden opgetrokken. Dat zijn mensen die, volgens ons, geheel 
niet in staat zijn tot het maken van misbruik van deze voorzie-
ning, maar ook mensen die beslist niet in staat zijn in het eigen 
onderhoud te voorzien. Die categorie hebben wij, in een 
nieuwe motie, uit het totaal willen halen. Die motie wil ik nu 
graag aan u voorleggen. 
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Voorzitter e. a. 
Aangezien de motie van het lid Van Veenendaal-van Meg-

gelen c.s. (12 600, hoofdstuk XVI, nr. 22) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De Voorzitter: Door de leden Van Veenendaal-van Megge-
len, S. Keuning, Drees, De Brauw en Berger wordt een nieuwe 
motie voorgesteld, luidende: 

„De Kamer, 
gehoord de beschouwingen over hoofdstuk XVI van de 

rijksbegroting 1974; 
is van oordeel, dat een structurele verhoging van de bij-

standsnormen alleen aanvaardbaar is voor uitkeringen aan die-
genen, die geheel onvrijwillig niet in staat zijn geheel of ge-
deeltelijk in hun onderhoud te voorzien, 

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

De heer Wilbers (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
spreken over de motie op stuk nr. 26. Ik heb begrepen dat 
de Minister in zijn positieve interpretatie van de politieke vak-
term „welwillend bekijken" in een gesprek met het toneel-
gezelschap „Podium" bepaalde waarborgen wil overwegen 
opdat „Podium" het komende seizoen zijn plannen kan uit-
voeren en zich ten aanzien van eigensoortigheid, het vervul-
len van een behoefte en het wegnemen van drempelvrees bij 
een groot publiek, kan waarmaken. 

Het debatje over het begrip „divertissement" afgelopen 
donderdag en de opmerkingen over het zgn. Kammerspiel 
toonden weliswaar nog een verschil van opvatting en bena-
dering aan, maar wellicht kan ook dat meningsverschil nog 
worden weggewerkt, als de Minister en ik en vele anderen 
inderdaad in het komende toneelseizoen de kans krijgen om 
„Podium" nog te gaan bekijken. Om die reden zou ik graag in 
overleg met de mede-ondertekenaars u, mijnheer de Voor-
zitter, willen verzoeken, mijn motie nu niet in stemming te 
brengen en aan te houden tot de behandeling van de Kunst-
nota. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan het verzoek van het lid 
Wilbers de beslissing over zijn motie aan te houden, te vol-
doen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wil slechts een enkele opmerking maken, namelijk in 
deze zin dat ik van deze motie helemaal niets meer begrijp. 
Het is een van tweeën: óf deze motie beoogt een uitnodiging 
te zijn om datgene wat in de wet staat te doen, want anders 
komt men niet voor bijstand in aanmerking, óf deze motie 
beoogt te zeggen dat er velen zijn in deze samenleving die 
wel in staat zijn in hun onderhoud te voorzien en desalniet-
temin gebruik maken van de Algemene Bijstandswet. 

Aan deze gedachte willen wij geen enkele voet geven. De 
inhoud van de verschillende wetsartikelen is zo, dat bijstand 
alleen maar mag worden verleend als iemand buiten zijn 
schuld niet meer in staat is in zijn levensonderhoud te voor-
zien. Dat is natuurlijk altijd onvrijwillig. Ik wil er geen mis-
verstand over laten bestaan dat misbruik van de bijstand en 
misbruik van sociale wetten door ons altijd ten sterkste is 
veroordeeld. Dat is diefstal van de gemeenschap. Wij gaan 
echter niet op de toer om op deze wijze daaraan uitdrukking 
te geven. Daarvoor zijn andere middelen aanwezig. Wij zullen 
deze motie dus niet steunen. 

De heer Kleisterlee (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
kan mij geheel aansluiten bij wat mevrouw Van Leeuwen 
heeft gezegd. Ik acht het niet nodig dat de Kamer wordt uit-
.genodigd om ervoor zorg te dragen dat de wet, zoals zij er 
ligt, wordt uitgevoerd. Deze motie is naar mijn overtuiging 
volstrekt overbodig, zeker nu de Staatssecretaris heeft toe-
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gezegd dat hij ten aanzien van misbruik - ik deel volstrekt de 
opvatting van mevrouw Van Leeuwen dat misbruik op alle 
terreinen behoort te worden gestreden - en oneigenlijk ge-
bruik een beleidsbrief aan de Kamer zal voorleggen. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is mijn fractie niet duidelijk, wie onder de 
werking van deze motie zouden "vallen, als zij zou worden 
aangenomen en bovendien, bij hoge uitzondering, door de 
Regering ook nog eens zou worden uitgevoerd. Juist vanwege 
die onduidelijkheid zouden wij niet voor de motie willen 
stemmen. Zij schept bovendien de mogelijkheid om een twee-
klassensysteem bij de bijstand in te voeren, namelijk de 
eerste klas die bijstand krijgt tot honderd procent van het 
structureel opgetrokken minimumloon en een tweede klas 
die blijft staan op het minimumloon zoals het nu is. Het is ons 
niet duidelijk of die tweede klas zal worden afgebouwd of zal 
blijven bestaan. Al deze onzekerheden brengen ons ertoe, 
onze steun niet aan deze motie te geven. 

De heer De Gaaij Fortman (P.P.R.): Doelde mevrouw 
Kappeyne, toen zij het had over het niet uitvoeren van 
moties, op de motie inzake erkenning van Guinee-Bissau? 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello (V.V.D.): Ik sprak 
over meerdere moties. 

De heer Van Ooijen (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil mij kortheidshalve volledig aansluiten bij hetgeen me-
vrouw Van Leeuwen zojuist naar voren heeft gebracht. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.TJ.): Mijnheer de Voorzitter! 
Wij hadden voor de oorspronkelijke motie sympathie, voor 
zover werd gevraagd om een nota, waarin de voorwaarden, de 
normen, oneigenlijk gebruik en misbruik van de Algemene 
Bijstandswet zouden moeten worden uitgewerkt. Dit gedeelte is 
nu vervallen. Tegen de overweging die wij nu in een iets 
gewijzigde vorm aantreffen, hadden en hebben wij bezwaren. 
Als bij voorbeeld de structurele verhoging onaanvaardbaar is 
voor bepaalde gevallen, waarom geldt hetzelfde dan ook niet 
voor iedere uitkering in het kader van de wet? 

Op grond van deze overwegingen zullen wij onze steun aan 
de motie onthouden. 

Staatssecretaris Meijer: Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van de nieuwe motie wil ik mij ten dele aansluiten bij de op-
merkingen die zojuist vanuit de Kamer zijn gemaakt. Voorts 
merk ik op, dat in artikel 3 van de Algemene Bijstandswet de 
voorwaarden worden geformuleerd op grond waarvan uitke-
ringen volgens de Bijstandswet worden verstrekt, namelijk aan 
degene die niet in staat is door arbeid te voorzien in de nood-
zakelijke kosten van het bestaan. Het invoeren van weer 
nieuwe criteria, kennelijk om misverstanden uit de weg te 
ruimen, neemt niet weg dat dit dan criteria zouden blijven 
waarbij de wet geen houvast geeft voor de beoordeling. 

Mede naar aanleiding van het vele dat hierover de vorige 
week reeds is gezegd, heb ik geen behoefte aan de herziene 
motie. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
wel verplicht, een stemverklaring af te leggen over de motie 
van mevrouw Van Veenendaal. Wij trekken uit die motie de 
conclusie, dat zij daarmee eigenlijk bedoelt, nog eens door de 
Kamer te laten benadrukken hetgeen eigenlijk in de wet is 
neergelegd, namelijk dat er geen misbruik mag worden ge-
maakt van de Algemene Bijstandswet. Dat idee hebben wij 

Zitting 1973-1974 TWEEDE KAMER 



Vastst. hoofdst. XVI (Cultuur, Recreatie en Maatscb. Werk) 1974 49ste vergadering - 19 februari '74 2 5 4 9 

Koekoek e. a. 
ervan gekregen. Dat is later nog versterkt doordat verschil-
lende regeringspartijen hebben betoogd, dat zij er niets van 
willen weten. Zij zijn natuurlijk wel tegen misbruik van de A1-
gemene Bijstandswet, net als wij, maar wij zijn van mening dat 
zij er nooit iets tegen hebben gedaan. Wij zijn ervan overtuigd 
dat er een groot misbruik van wordt gemaakt. Ik moet toe-
geven dat de motie een vreemde, heel onnatuurlijke motie is, 
maar als het de bedoeling is nog eens tegenover de Regering 
en de Staatssecretaris te benadrukken dat er wat aan moet 
worden gedaan, meen ik dat wij er goed aan doen, de motie 
van mevrouw Van Veenendaal te ondersteunen. 

De heer Kosto (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
mij beperken tot de drie omroepmoties. Andere leden van mijn 
fractie zullen de andere moties voor hun rekening nemen. 

De heer Van der Sanden vraagt in zijn motie om een ge-
dragscode voor niet-journalistieke medewerkers van de om-
roep. Wij hebben daaraan niet de minste behoefte. Wij zijn van 
mening dat het initiatief in de kring van de betrokkenen moet 
worden genomen indien zo'n gedragscode tot stand moet 
komen. De Kamer heeft in dezen geen taak. Wij zullen tegen 
de motie stemmen. 

Wat betreft de motie van de heer Van Dijk op stuk nr. 15 
over het niet meer verzorgen van de radionieuwsdienst door 
het ANP hebben wij er wel begrip voor, dat men in een tijd 
van onzekerheid streeft naar handhaving van vertrouwde 
zaken. Wij menen echter dat de prijs die zou moeten worden 
betaald, namelijk een inbreuk op de vrijheid van de NOS om 
de eigen verantwoordelijkheid volgens de Omroepwet op eigen 
wijze te dragen, daarvoor niet mag worden betaald. Wij zullen 
derhalve tegen de motie stemmen. 

Wat betreft de geruchtmakende motie van de heer Van 
Dijk c.s. waarin de Minister wordt uitgenodigd, met de NOS te 
spreken over polariserende werkingen tussen NOS en omroep-
verenigingen kunnen wij niet nalaten, deze motie te zien als 
onderdeel van een reeks acties van de zijde van de V.V.D.-
fractie die zijn gericht tegen de NOS en het omroepbestel. 
Weliswaar hebben zowel de NOS als de omroepverenigingen 
in het kader van de wet hun eigen verantwoordelijkheid en 
plaats. Dit zal moeten worden gehandhaafd. Nu er echter 
in Hilversum overleg aan de gang is tussen NOS en omroep-
verenigingen menen wij dat het niet aangaat dat de Kamer 
de Minister uitnodigt met één van beide partijen te gaan spre-
ken. Wij menen dat de toelichtingen van de zijde van de 
V.V.D. rond deze motie in de vorm van een ongemotiveer-
de aanval op mensen in de omroep en op hun werk verwerpe-
lijk zijn. Wij werpen dat ver van ons en zullen dan ook vol 
overtuiging tegen deze motie stemmen. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Namens 
mijn fractie wil ik mij beperken tot wat de heer Kosto noemde 
de geruchtmakende motie-Van Dijk op nr. 24. Ik heb zojuist 
kennis genomen van de brief van de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten en ik moet opmerken, dat er uiteraard geen 
enkele aantasting van grondwettelijke vrijheden dient plaats te 
vinden. Het gaat hier om de vrijheid in programma's, die men 
brengt. Deze vrijheid moet natuurlijk gehandhaafd blijven. De 
inhoud van deze motie betreft echter slechts de kwestie van de 
taakverdeling. Deze taakverdeling heeft niets met de 
Grondwet te maken. Wij zijn van mening dat wat betreft deze 
taakverdeling de motie op de goede weg is. Wij blijven dus 
vóór deze motie. 

Mevrouw Langedijk-de Jong (P.v.d.A.): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wil het hebben over motie stuk nr. 27 waar het gaat 
over het paspoort voor bejaarden. Verleden week maandag 
kondigde de Minister de instelling van het paspoort aan en 
dinsdag voegde de fractie van DS'70 daaraan toe, dat dit pas-
poort dan zou moeten worden ingevoerd per 1 juli. Op vragen 
vanuit de Kamer zei de Minister daarna dat hij dacht aan de 
datum van 1 januari, maar op aandrang vanuit de Kamer zei 
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hij te willen streven naar invoering in het najaar. Blijft over 
een verschil tussen DS'70 en de toezegging van de Minister 
van een maand of drie. Dit is een nogal goedkoop verschil en 
het goedkope geldt dan voor de aard van deze motie. 

De Voorzitter: Ik moet bezwaar maken tegen zulke kwalifi-
caties in een stemverklaring. Op deze manier lokt u weer ver-
klaringen van anderen uit en dat is niet de bedoeling van een 
stemmotivering. U zult uw verklaring zo „droog" mogelijk 
moeten houden. 

Mevrouw Langedijk-de Jong (P.v.d.A.): Dan nog een 
laatste „droge" zin: Wij vinden dat de opstelling van de Mi-
nister erg redelijk is. 

De heer Van der Sanden (K.V.P.): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik spreek mede namens de fractie van de A.R.P. In de 
eerste plaats wil ik een opmerking maken over mijn oude 
motie van 1973. Een zeer recente uitspraak van de Raad 
voor de Journalistiek heeft nog eens aangetoond, dat deze 
raad functioneert op een wijze zoals door de georganiseerde 
journalistiek in Nederland is bedoeld. Uitgangspunt daarbij 
is altijd geweest dat men zich bij eventuele klachten - hetzij 
van individuele, hetzij van collectieve aard - tot deze raad 
kan wenden. 

De raad heeft ook in de afgelopen tientallen jaren op een 
redelijk doeltreffende wijze gefunctioneerd. Er is tevens een 
behoorlijke jurisprudentie ontstaan. 

Wat voor de journalistieke sector kan, moet naar onze me-
ning ook kunnen voor andere sectoren van de omroep, uiter-
aard in volledig overleg met de omroeporganisaties zelf. Deze 
gedachte hebben wij in deze motie neergelegd en wij vragen 
niet meer van de Regering dan het bevorderen van een overleg 
over de opstelling van een dergelijke code, vandaar dat wij met 
deze beperking onze stem graag aan deze motie zullen geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat ik reeds in voldoende 
mate heb gesproken in het debat over de motie van de heer 
Van Dijk over de verhouding NOS-ANP. Wij blijven deze 
motie ondersteunen. 

Ten slotte zou ik nog iets willen zeggen over de motie van 
de heer Van Dijk op stuk nr. 24. In onze opstelling hebben wij 
ons zeer zorgvuldig onthouden van enig commentaar op in-
houd of vorm van welke NOS-uitzending dan ook. Ik wil dit in 
deze stemverklaring nog eens heel nadrukkelijk vooropstellen. 
Omdat wij menen dat in de Omroepwet de gezamenlijkheid 
een duidelijke aanvullende taak heeft op het werk van de om-
roeporganisaties, die in tegenstelling tot de NOS wel leden of 
leden-abonnees hebben en dus in de bevolking met alle ver-
scheidenheid van dien hun wortels vinden, zullen wij graag 
onze stem aan de motie in deze betekenis geven. Dit is immers 
een motie, die uitsluitend tot uitdrukking wil brengen, dat de 
NOS zich niet als een omroepvereniging moet gedragen. 
Daarom hebben wij de welwillende medewerking van de Mi-
nister op basis van de Omroepwet willen inroepen. 

De heer Wilbers (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
motie van mevrouw Van Veenendaal op stuk nr. 27 betreft, 
wil ik opmerken dat ondanks alle sympathie voor de over-
weging in de motie, het antwoord van de Minister voor ons 
aanleiding is, de werkelijkheid onder ogen te zien en niet het 
onmogelijke te vragen, om welke reden dan ook. Wij geven 
nu de voorkeur aan een wat meer definitieve zeer brede fa-
ciliteitenregeling boven een al te haastig gefabriceerde voor-
zicning. 

Mijnheer de Voorzitter! Het spijt mijn fractie zeer dat de 
motie van de heer Van der Sanden op stuk nr. 15 het voor-
stel van wet, waar deze bij behoorde, heeft overleefd. Er is 
een rechtspraak in Nederland, waar iedere gekwetste, ge-
schokte, gegrepene, enz. zijn gelijk kan proberen te krijgen. 

„Erger wordt het nog als de Staat als een soort 
boeman laat optreden tegen stoute omroepmedewerkers. 
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Voor goede zeden en openbare orde kennen wij bepa-
lingen in het Wetboek van Strafrecht". 

Dit was een letterlijk citaat van mevrouw Van Someren-
Downer bij de behandeling van de Omroepwet. 

Ik kom aan de motie van de heer Van Dijk op stuk nr. 15. 
Tijdens de discussies over het dictum van deze motie is aan-
getoond, hoe irrelevant en weinig zeggend het dictum is. De 
NOS en het ANP moeten na de gesprekken, die nu nog be-
zig zijn, hun wensen geargumenteerd op tafel brengen. De 
gehele problematiek van de nieuwsdienstvoorziening hoort 
thuis bij de bespreking van de nota over het geïntegreerde 
mediabeleid. Onze bezwaren tegen de motie zijn de volgende. 
De motie gaat voorbij aan de volgende essentie: In de eer-
ste plaats is en blijft het ANP nieuwsleverancier. In de 
tweede plaats verwerken de kranten en de t.v. het nieuws 
zelf, maar de radio niet; daar doet het ANP het nog. In de 
derde plaats werkt dit slechts kostenverhogend, als de NOS 
een eigen nieuwsdienst opricht, hetgeen niet de opzet is. In 
de vierde plaats bestond in het bestuur van de NOS bij 29 
personen, waaronder 14 personen van de omroeporganisaties, 
een bijna volstrekte unanimiteit over deze ANP-zaak. In de 
vijfde plaats gaat het hier om een zeer principiële verant-
woordelijkheidskwestie. Mijn fractie heeft vertrouwen in een 
goede oplossing tussen ANP, NDP en NOS. Zij vindt de 
motie zinloos en zelfs zeer dom. 

Wat de motie van de heer Van Dijk op stuk nr. 24 betreft, 
merk ik op dat hieraan kennelijk ten grondslag ligt een ge-
brek aan kennis van de eigen wetgeving. De Minister kan niet 
naar de NOS gestuurd worden. Er is een wettelijk ingesteld 
lichaam daarvoor; de NOS-programmastaf heeft namelijk 
een programmaraad. Deze motie tast overigens ons inziens 
ten principale de persvrijheid aan. Zij betekent ook een vol-
strekte frontverandering van de indieners. Mijn fractie is 
daarom tegen en omdat de wet hiervoor eerst nog veranderd 
zou moeten worden, omdat dit een zuiver partijpolitieke 
motie is en omdat de huidige Omroepwet de NOS niet ver-
biedt, achtergrondinformatie te geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte: 

„Laat nu toch vakmensen een NTS-nieuwsprogram-
ma met achtergrondnieuws maken, belicht daarin alles 
wat er in ons rijk geschakeerde leven plaatsvindt.". 

Dit was een letterlijk citaat van de V.V.D.-fractie bij de 
behandeling van de Omroepwet in 1967. 

De Voorzitter: Omdat ik niet precies weet wat de volgen-
de zin zal zijn, heb ik er altijd enige moeite mee, te beoor-
delen, of men de discussie weer opent of dat men een stern-
verklaring aflegt. Naar aanleiding van hetgeen de heer Wil-
bers heeft gezegd, wil ik de leden verzoeken rekening te hou-
den met de opvatting, dat men bij een stemverklaring niet 
opnieuw door de woordkeuze of door de inhoud van wat men 
zegt de discussie feitelijk heropent. 

De heer Wolff (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn 
tegen een verdere concentratie op het gebied van de bericht-
geving in welke vorm dan ook. Alhoewel wij in het antwoord 
van de Minister goed hebben beluisterd dat hij ons bezwaar 
tegen verdergaande concentratie op het gebied van de nieuws-
voorziening als ernstig en reëel erkent, zullen wij toch voor 
de motie van de heer Van Dijk op stuk nr. 15 stemmen om 
onze mening nadrukkelijk vast te leggen. De diversiteit, de 
verscheidenheid tussen de berichtgeving gisteravond op de 
televisie in het NOS-journaal en de ANP-uitzending hebben 
ons duidelijk gemaakt dat het nuttig is, deze scheiding in stand 
te houden. 

Wij hebben reeds aangekondigd dat wij tegen de motie 
van de heer Van Dijk op stuk nr. 24 zullen stemmen, omdat 
wij ons niet kunnen verenigen met de daarin neergelegde in-
terpretatie van de Omroepwet. Wij vinden dat incidentele 

Wolff e. a. 
kritieken op programma's van de NOS, die volslagen legi-
tiem zijn en waarmede niets wordt overschreden, zoals wel 
door sommigen wordt beweerd, niet de NOS als instituut 
raken en ook niet de medewerkers als zodanig waarvan wij 
vinden dat zij zich journalistiek moeten kunnen ontplooien; 
in de toekomst naar wij hopen in een krachtenveld waarin 
het mogelijk is, op positieve democratische wijze werkzaam 
te zijn. 

Mevrouw Kappcyne van de Coppello (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn droge verklaring betreft de motie van 
mevrouw Van Veenendaal op stuk nr. 27 inzake een lande-
lijk sociaal-cultureel paspoort voor bejaarden. Zelfs als het 
waar zou zijn dat de Minister bij zijn komst op het departe-
ment dat landelijk sociaal-cultureel paspoort nauwelijks in 
statu nascendi aantrof, neemt dat niet weg dat het nu negen 
maanden later is en dat de Minister best met iets te voor-
schijn had kunnen komen. Wij vinden het dan ook onbegrij-
pelijk dat hij heeft medegedeeld dat de realisering per 1 juli 
technisch niet mogelijk zou zijn. Te verlangen dat dat wel 
zou gebeuren, is toch stellig niet een abortief verlangen. Wij 
zullen daarom de motie van mevrouw Van Veenendaal steu-
nen. 

De heer Van Dijk (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Op 
uw verzoek zal ik er blijk van geven dat ik het Reglement 
van Orde tenminste wel ken en mij beperken tot een ver-
klaring over de motie-Van der Sanden. Wij hebben er op zich 
zelf helemaal niets tegen wanneer welke beroepsgroep dan 
ook zelf een erecode in het leven roept, ofschoon wij de in-
druk hebben dat het belang ervan wel eens wordt overschat. 
De heer Van der Sanden wil met zijn motie een bepaalde 
groep een dergelijke code opdringen. Daaraan kunnen wij 
niet medewerken, omdat wij van mening zijn dat noch de 
Kamer noch de Regering in dezen een taak heeft. Wij zullen 
onze stem aan deze motie dus niet kunnen geven. 

De heer Coppes (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
een stemverklaring geven over de motie van de heer Van 
der Sanden en over de twee moties van de heer Van Dijk. 
Wij sluiten ons nadrukkelijk aan bij de motiveringen van onze 
collega's Kosto en Wilbers. Er is echter nog een ander mo-
tief dat ons drijft waardoor wij met meer klem tegen deze 
moties zullen stemmen. Bij de debatten over dit soort moties 
gebeuren er telkens dingen die helemaal niet in deze Kamer 
thuishoren. Allerlei kleinzieligheden, allerlei betutterijen. Wij 
praten over dingen die eigenlijk thuishoren bij de omroepen 
zelf. Dat irriteert ons bovenmate. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wil twee stemverklaringen afleggen. In de eerste 
plaats één over de motie van mevrouw Van Veenendaal. Deze 
motie heeft onze sympathie en wij zullen derhalve vóór deze 
motie stemmen. 

Ten aanzien van de motie-Van Dijk is gesproken over een 
geruchtmakende zaak. Als de NOS zich aan de spelregels 
houdt en binnen het kader van de Omroepwet blijft, heeft de 
NOS niets te vrezen. Wij willen derhalve de NOS hiertoe 
aanmoedigen. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): Mijnheer de Voor-
zitter! Onze fractie zal vóór de moties van de heer Van Dijk 
c.s. stemmen, gezien onze ervaringen met de NOS. Wij zien 
in beide moties een waarborg voor absolute, zuivere en ob-
jectieve informatie. 

De heer Kleisterlee (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wil een stemverklaring afleggen over de motie van mevrouw 
Van Veenendaal. Wij hebben er geen enkele zin in beloften 
te doen waarvan nu reeds vaststaat dat zij niet waar zijn te 
maken. De Minister heeft toegezegd dat hij ervoor zorg zal 
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dragen dat dit paspoort voor bejaarden er met ingang van de 
winterperiode is. Dit zijn redenen te over voor ons om tegen 
deze motie te stemmen. 

De motie van het lid Van der Sanden c.s. (11 120, nr. 15) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de K.V.P., de S.G.P., het G.P.V., de C.H.U., de 
A.R.P. en de R.K.P.N, vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie van het lid Van Dijk c.s. (11 762, nr. 15) 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., 
de S.G.P., het G.P.V., de C.H.U., de K.V.P., DS'70 en de 
C.P.N, vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie van het lid Van Dijk c.s. (12 600, hoofdstuk XVI, 
nr. 24) wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

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 A.R.P., de 
C.H.U., de S.G.P., het G.P.V., de K.V.P. en DS'70 vóór 
deze motie hebben gestemd. 

De motie van het lid Van Veenendaal-van Meggelen c.s. 
(12 600, hoofdstuk XVI, nr. 27) 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. en de C.H.U. vóór 
deze motie hebben gestemd. 

De motie van het lid Van Veenendaal-van Meggelen c.s. 
(12 600, hoofdstuk XVI, nr. 28) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fractie van DS'70 vóór deze motie hebben gestemd. 

Ik geef de gelegenheid tot het afleggen van korte verkla-
ringen over de amendementen. 

De heer Van Ooijen (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! 
Wij onderschrijven de strekking van het amendement van 
mevrouw Veder-Smit op stuk nr. 13. Ook de Minister heeft 
dit gedaan. Wij vertrouwen erop dat de Minister het relatief 
geringe bedrag dat voor dit amendement nodig is, zal vinden. 
Daarom zullen wij vóór het amendement stemmen, hoewel 
geen dekking is aangegeven. 

Dan het amendement van de heer Vonhoff op stuk nr. 15. 
De Raad voor de Kunst zal een onderwerp van bespreking 
vormen. De organisatie van de raad moet worden verbeterd. 
Wij onderschrijven echter niet de gedachte dat vermindering 
van het budget van de Raad voor de Kunst zal leiden tot 
verbetering van het functioneren van dit adviesorgaan, zoals 
in de toelichting op het amendement is aangegeven. Wij kun-
nen die toelichting niet onderschrijven. 

Met betrekking tot het amendement van de heer Van Dijk 
op stuk nr. 18 wil ik het volgende zeggen. Uit het feit dat 
onze fractie de laatste jaren tegen de meerderheid van de 
Kamer heeft getracht, het bedrag voor de subsidies ten be-
hoeve van monumentenzorg te verhogen, blijkt wel, dat ook 
onze fractie van mening is, dat geen verdere verschuiving van 
verplichtingen moet plaatsvinden. Voor dit amendement wordt 
echter geen voor ons aanvaardbare dekking aangegeven. Daar-
om kunnen wij het amendement niet steunen. 

Hetzelfde geldt voor het amendement van mevrouw Van 
Veenendaal-van Meggelen op stuk nr. 20. Wij vinden de dek-
king niet aanvaardbaar, omdat wij niet van mening zijn, dat 
deze moet worden gevonden in een verlaging van de bijstand 
en de bijdragen voor de Wereldomroep. 

Van Ooijen e. a. 
Het amendement van mevrouw Kappeyne van de Coppello 

op stuk nr. 21 wil nu reeds een uitspraak doen over een nog 
te nemen regeringsbeslissing. Wij hebben geen reden, deze 
beslissing bij voorbaat te blokkeren, te meer omdat voor ons 
de bedoelde koppeling in beginsel niet onaanvaardbaar is. 
Daarom zijn wij tegen dit amendement. 

De heer Wilbers (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
nog een opmerking maken over het amendement van de heer 
Vonhoff op stuk nr. 15. Bij de discussie is gebleken dat de 
toelichting volstrekt verward was. De tekst is kennelijk in de 
afgelopen zeven dagen niet gecorrigeerd. Er zit nog een 
„koei" van een fout in en ik begrijp nu, wat er onduidelijk 
aan was. Daarom ben ik nu nog meer tegen dit amendement. 

Gelet op de beantwoording van enige vragen onzerzijds 
aan de indiener en omdat binnen afzienbare tijd de finesses 
van het amendement van de heer Vonhoff op stuk nr. 16 aan 
de orde kunnen komen bij de bespreking van de discussie-
kunstnota, kunnen wij met dit amendement instemmen. 

Met betrekking tot het amendement van de heer Vonhoff 
op stuk nr. 17 kan ik zeggen, dat er in tegenstelling tot de 
ervaringen van het afgelopen jaar algemene adhesie en te-
vredenheid, ook van de kant van de NSF, over de positie van 
de sport in de begroting voor 1974 bestaat. Het bedrag van 
acht ton, waarom het thans gaat, heeft een bijzondere en een 
nuttige besteding kunnen vinden. Daarom achten wij het 
amendement onaanvaardbaar en, gelet op het verleden, zelfs 
brutaal. 

Thans kom ik op het amendement van het lid Van Dijk c.s. 
(voorkomende op stuk nr. 18). Het is erg jammer, dat voor 
dit amendement geen voldoende en aanvaardbare dekking is 
te vinden. Dekking via het amendement van mevrouw Kap-
peyne van de Coppello (stuk nr. 21) is ons inziens onaan-
vaardbaar. 

Nu wil ik een enkele opmerking maken over het amen-
dement van de heer Van Dijk, stuk nr. 19. Nog afgezien van 
het feit, dat er wellicht een wetswijziging voor nodig is in de 
Wet op de omroepbijdragen, wil ik erop wijzen, dat wij in de 
afgelopen jaren zeer uitvoerig geargumenteerd de motie-
Voogd hebben ondersteund, zodat wij het amendement ook 
nu principieel afwijzen. 

Ook voor het amendement van mevrouw Van Veenendaal 
(stuk nr. 20) is helaas geen dekking aangegeven. Wij be-
treuren dit, omdat ook wij van mening zijn, dat de muziek-
scholen nog onvoldoende armslag hebben gekregen en dat ze 
in de komende jaren prioriteit verdienen. Gezien het gebrek 
aan dekking, mijnheer de Voorzitter, kunnen wy het amen-
dement helaas niet steunen. 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen (DS'70): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wil over slechts één amendement een 
stemverklaring afleggen. Hierbij doel ik op het amendement 
van mevrouw Kappeyne van de Coppello, voorkomende op 
stuk nr. 21. In de toelichting staat, dat dit amendement de 
strekking heeft de optrekking van de algemene bijstands-
norm tot het niveau van het netto-minimumloon niet te doen 
plaatsvinden. Uit de discussies, die wij er tot nu toe over heb-
ben gevoerd, zal duidelijk zijn, dat deze stellingname en deze 
toelichting voor ons te grof zijn. Met het oog daarop hebben 
wij ook een motie ingediend, die door mevrouw Kappeyne 
in ieder geval wel is begrepen, maar niet door mevrouw Van 
Leeuwen. Zij heeft wel erg ingewikkeld gepraat, dat er voor 
haar geen probleem aan de orde was. Ik herhaal, mijnheer 
de Voorzitter, dat wij het amendement van mevrouw Kap-
peyne te grof vinden. Via onze motie hebben wij een zeer dui-
delijke scheiding willen aanbrengen. Wî  zullen tegen het 
amendement stemmen. 

De heer Vonhoff (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Omdat 
wanbegrip iets anders is dan het constateren van fouten zal ik 
op uw verzoek niet ingaan op de beschouwingen van de heer 
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Vonhoff e. a. 
Wilbers en zal ik mij beperken tot het afleggen van een stem-
verklaring over het amendement van mevrouw Van Veenen-
daal, voorkomende op stuk nr. 20. Het is op zichzelf een sym-
pathiek amendement. Anderzijds zijn er - dit blijkt ook uit 
amendering onzerzijds - posten op de begroting, die achter 
zijn gelopen. Door ons zijn ook amendementen ter verhoging 
op die punten ingediend. Er is geen dekking aanwezig, zodat 
wij tot onze spijt niet voor het amendement van mevrouw 
Van Veenendaal zullen kunnen stemmen. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! 
Het amendement-Veder, voorkomende op stuk nr. 13, inzake 
de Friese taal is door ons mede-ondertekend. Het zal dan ook 
onze steun krijgen. 

De Voorzitter: Ik wil uw betoog, mijnheer Van Leijenhorst, 
een ogenblik onderbreken. Ik weet, dat wel vaker zo'n stem-
motivering wordt gegeven, maar zij vraagt alleen maar tijd van 
ons. Uit uw stemgedrag blijkt wel, of u voor of tegen bent. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Ik zal het sneller doen, 
mijnheer de Voorzitter. 

Het amendement"Van Dijk (stuk nr. 19) inzake de Wereld-
omroep zal door de meerderheid van onze fractie niet worden 
gesteund. 

Het amendement-Kappeyne van de Coppello krijgt niet onze 
steun. 

Het amendement"Vonhoff betreffende spoedaankopen voor 
musea zullen wij wel steunen. 

Het amendement-Van Dijk (voorkomende op stuk nr. 18; 
inzake verhoging van het subsidie ten behoeve van de monu-
mentenzorg is, gezien het zeer grote belang van deze zaak 
en de relatieve achterstelling die de desbetreffende tak van 
dienst ondervindt, een aangelegenheid, waar onze fractie niet 
omheen kan. Daarom zullen wij voor dit amendement stern-
men. 

De heer Wolff (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! De mu-
ziekscholen verkeren in zeer grote nood. Ook na de verbete-
ring, die daarvoor tot stand is gebracht, is er toch sprake van 
te weinig soelaas. 

Het amendement van mevrouw Van Veenendaal geeft 
echter aan, dat bij aanneming ervan noodzakelijk geworden 
wijzigingen in de begroting van CRM moeten worden aange-
bracht. Zij zegt evenwel niet, waar dit moet geschieden. Wat 
ons betreft, mijnheer de Voorzitter, is het probleem van de 
dekking niet zo ingewikkeld. 

Die dekking moet ons inziens worden gezocht in het kader 
van het totaal der rijksbegroting en daarom menen wij ook de 
vrijheid te kunnen nemen, voor dit amendement te stemmen. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Mede in verband met de mededelingen van de Staatssecretaris 
aan het begin van deze vergadering naar aanleiding van de 
door mij vorige week gestelde vraag, wil ik een enigszins uit-
voerige stemmotivering geven. 

Het amendement, voorkomend op stuk nr. 21, zullen wij 
niet steunen, aangezien het feitelijk onjuist is op grond van een 
verkeerde berekening, omdat per 1 juli a.s. een wijziging in het 
berekeningssysteem met betrekking tot de alleenstaanden zal 
worden toegepast, zoals door ons tijdens het debat is aange-
toond. Op grond van het inbouwen van een aantal budgetele-
menten, zoals de werkelijke huur en de ziekenfondspremie in 
de uitkering, ontvangen immers nu alleenstaanden reeds ca. 75 
pet. van het netto-minimumloon voor gehuwden als uitkering, 
een percentage dat voor deze groep bij een eventuele optrek-
king van de bijstandsnormen tot 100 pet. van het netto-mini-
mumloon tot 70 zal worden teruggebracht, met als gevolg dat 
de alleenstaanden nauwelijks enig voordeel van de thans voor-
gestelde maatregel zullen hebben. 
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Van Leeuwen e. a. 
In aanmerking nemend, dat de antirevolutionaire fractie 

echter nimmer bezwaar heeft gemaakt tegen het feitelijke ni-
veau van de bijstandsuitkeringen in relatie tot het minimum-
loon en de sociale verzekeringsuitkeringen, maar wel tegen een 
algehele koppeling, die het gevaar van een remmende werking 
op het minimumloon inhoudt, zien wij vol verwachting uit 
naar de principiële discussie, die volgens de mededelingen van 
de Regering, zojuist gedaan, nog vóór 1 juli a.s. mogelijk zal 
zijn en aanvaarden de voorgestelde maatregel als een zuiver 
incidentele. 

Mevrouw Langedijk-de Jong (P.v.d.A.): Mijnheer de Voor-
zitter! De amendementen, voorkomend op stuk nr. 17, I en II, 
komen neer op het verschuiven van een aantal posten. Bij die 
verschuiving wordt de post sportieve recreatie teruggebracht 
tot een PM-post. Hoezeer wij ook blij zijn met de stijging van 
de sportbegroting - daarvoor zullen wij ook steeds blijven 
ijveren - met die verschuiving zijn wij niet zo ingenomen. Dat 
zal ook begrijpelijk zijn, als men weet dat verleden jaar mijn 
fractie pleitte voor het opvoeren, en dan niet als PM-post, van 
de post sportieve recreatie. Wij zullen dus tegen deze amende-
menten stemmen. 

De heer De Boer (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
namens de fracties van de K.V.P. en de A.R.P. een stemver-
klaring geven ten aanzien van twee amendementen. Het amen-
dement op stuk nr. 20 van mevrouw Van Veenendaal met be-
trekking tot de muziekscholen komt ons sympathiek voor, 
maar de prioriteitenafweging en het feit dat er een belangrijke 
verhoging aan de orde geweest is èn de toezegging dat de 
structuur van de scholen ook aan de orde komt, doen ons be-
sluiten om hier toch - ook gegeven het feit dat dekking ont-
breekt - tegen te stemmen. 

Wat het amendement van de heer Vonhoff op stuk nr. 17 
betreft: wij zijn tegen een verwerping van artikel 127, omdat 
wij juist tevreden zijn met het opnemen van een post sportieve 
recreatie, ook gegeven het feit dat de bewindsman heeft toege-
zegd dat het ook voor de sportorganisaties mogelijk is, indien 
zij plannen hebben die passen in die sportieve recreatie, uit 
deze post te putten. Daarom zullen wij niet meegaan met dit 
amendement. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Wat 
betreft het amendement op stuk nr. 20 over de muziekscholen, 
is het ons duidelijk dat die post meer is verhoogd dan ooit te-
voren. Desalniettemin menen wij dat de verhoging, die hier 
wordt voorgesteld, nog steeds een druppel op een gloeiende 
plaat is. Wij zullen daarom vóór dit amendement stemmen. 
Wij hebben niet zo'n moeite met de dekking, maar dan niet uit 
dit, maar uit een ander begrotingshoofdstuk. Wij maken ons 
bij ons vóórstemmen nadrukkelijk los van de dekkingsdenk-
beelden die de indieners daarover hebben. 

Het amendement van het lid Veder-Smit c.s. (stuk nr. 13) 
wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aange-
nomen. 

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het 
amendement van het lid Veder-Smit c.s. (stuk nr. 13), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement van het lid Vonhoff c.s. (stuk nr. 15, I) 
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 S.G.P., het 
G.P.V. en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 29 wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, kan door de verwerping 
van het amendement van het lid Vonhoff c.s. (stuk nr. 15, I) 
op artikel 29 het amendement van het lid Vonhoff c.s. (stuk 
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Voorzitter e. a. 
nr. 15, II) op artikel 30 als vervallen worden beschouwd. 

Artikel 30 wordt zonder stemming aangenomen. 
Het amendement van het lid Van Veenendaal-van Megge-

len c.s. (stuk nr. 20) wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fracties van DS'70, de P.S.P., de C.P.N., het G.P.V., de 
S.G.P. en de R.K.P.N., alsmede de leden W. Scholten, Tolman 
en Van der Mei vóór dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 38 wordt zonder stemming aangenomen. 
Het amendement van het lid Vonhoff c.s. (stuk nr. 16) tot 

invoeging van een nieuw artikel 59a wordt bij zitten en op-
staan met algemene stemmen aangenomen. 

Het amendement van het lid Van Dijk c.s. (stuk nr. 18) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de V.V.D., de R.K.P.N., de S.G.P., het G.P.V., de C.H.U. en 
de P.S.P. vóór dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 81 wordt zonder stemming aangenomen. 
Artikel 127 wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de 
V.V.D., de B.P., de S.G.P. en DS'70 zal, op hun verzoek, aan-
tekening worden verleend, dat zij geacht wensen te worden 
tegen dit artikel te hebben gestemd. 

Naar mij blijkt, kunnen, als gevolg van de aanneming van 
dit artikel, de amendementen van het lid Vonhoff c.s., voor-
komende op stuk nr. 17, als vervallen worden beschouwd. 

Artikel 126 wordt zonder stemming aangenomen. 
Artikel 128 wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Het lid Abma zal, op zijn verzoek, aanteke-
ning worden verleend, dat de aanwezige leden van zijn fractie 
geacht wensen te worden tegen dit artikel te hebben gestemd. 

Het amendement van het lid Van Dijk c.s. (stuk nr. 19) 
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 S.G.P., DS'70 
en de C.H.U. (met uitzondering van het lid Van Leijenhorst) 
vóór dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 148 wordt zonder stemming aangenomen. 
Het amendement van hel lid Kappeyne van de Coppello 

(stuk nr. 21) 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 S.G.P. en het 
G.P.V. vóór dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 192 wordt zonder stemming aangenomen. 
Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen. 
De beweegreden van het wetsontwerp wordt zonder beraad-

slaging en zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan het lid Abma tot het 
afleggen van een korte verklaring. 

De heer Abma (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Evenals 
vorige jaren hebben wij ook nu bezwaren tegen een aantal 
posten op cultureel en recreatief terrein, alsook tegen een 
aantal instituten die zich bewegen op het terrein van levens- en 
gezinsvragen, zoals die onder de nummers 36, 39, 43 en 178, 
een opsomming, die niet naar volledigheid streeft, maar die 

Abma e. a. 
indicatief is. Wij zullen echter niet onze stem tegen het wets-
ontwerp in zijn geheel uitbrengen. 

Deze verklaring leg ik mede af namens de fractie van het 
G.P.V. 

Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over de motie van het lid Van 
Ooijen c.s. betreffende een effectieve samenwerking tussen de 
Ministeries van CRM en VRO voor het in stand houden van 
beschermde stads- en dorpsgezichten (12 600, hoofdstuk XVI, 
nr. 25). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan het lid Van Dijk tot 
het afleggen van een korte verklaring. 

De heer Van Dijk (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Nu 
ons amendement op artikel 148 is verworpen - zeer tot onze 
spijt - is de motie van de heer Van Ooijen c.s. nog over. Wij 
zeggen: beter een half ei dan een lege dop. Dit wil zeggen, dat 
wij ervóór zullen stemmen. Wij weten echter niet, of de heer 
Van Ooijen veel heeft aan een toezegging voor het volgende 
jaar. Daarentegen staat bovenal vast, dat deze Minister een 
uitspraak van de Kamer een zwaarwichtige uitspraak vindt. 
Vandaar dat wij haar graag steunen. 

De motie van het lid Van Ooijen c.s. wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van 
de fracties van de S.G.P. en de B.P. tegen deze motie hebben 
gestemd. 

Ik stel aan de Kamer voor: 
het verslag van de openbare hoorzitting gehouden door de 

vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk inzake de toepassing van diverse artikelen van de Om-
roepwet (11 630); 

het verslag van een mondeling overleg tussen de vaste Com-
missie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk inzake hotel De Wereld te Wageningen (12 000, hoofd-
stuk XVI, nr. 30); 

het verslag van een mondeling overleg tussen de vaste Com-
missie, de Minister en de Staatssecretaris van Cultuur, Recrea-
tie en Maatschappelijk Werk inzake de functionering van de 
Woonwagenwet (12 718), 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Vaststelling van hoofdstuk IX B (Financiën) van de rijks-

begroting voor het dienstjaar 1974 (12 600); 
Vaststelling van hoofdstuk IX A (Nationale Schuld) van 

de rijksbegroting voor het dienstjaar 1974 (12 600); 
Vaststelling van de begroting van het Staatsmuntbedrijf 

voor het dienstjaar 1974 (12 600 H) . 
De algemene beraadslaging wordt geopend. 

Hierbij is tevens aan de orde de beraadslaging over de brie-
ven inzake overheidsuitgavenblokkade 1974 (12 779, nrs. 1 
t /m 6). 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Mijn beschouwingen over hoofdstuk IX zou ik willen aan-
vangen met een woord van welkom aan de nieuwe Staatssecre-
taris. Hij heeft zich voor deze belangrijke functie beschikbaar 
gesteld in een verre van gemakkelijk tijdsbestek. De belasting-
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Peijnenburg 
druk bevindt zich in dit land op een hoog - naar veler mening 
reeds te hoog - niveau. 

Toch zullen wij al blij mogen zijn - afgezien van een nu ook 
van regeringszijde aangeduide incidentele conjunctuur-politieke 
verlichting - als het ons zal lukken het stijgingstempo wat af 
te vlakken. Dat betekent dat tot zijn taak zal behoren in deze 
Kamer veelal maatregelen te moeten verdedigen waarvoor de 
contribuabelen hem geen bloemen zullen zenden. 

Nu behoeft de belastingheffer in het algemeen al niet op 
grote populariteit te rekenen. De tarieven van onze be-
langrijkste belastingbronnen liggen echter al zeer hoog. Alleen 
daarom reeds is grote inventiviteit maar ook wijsheid vereist. 
Met verdergaande tariefsverhogingen zullen wij in toenemen-
de mate voorzichtig moeten zijn. Met verschraling van be-
staande tegemoetkomingen al evenzeer. Voor de disecono-
mies van ons belastingstelsel zal hij moeten waken. Vraag-
stukken van belastingvlucht, belastingontduiking, afnemende 
belastingmoraal en concurrentieverhouding ten opzichte van 
het buitenland worden actueler met de stijging van de belas-
tingdruk. 

Daar zal ook stellig in dit debat niet aan worden voorbij ge-
gaan. Niemand weet overigens waar de grens ligt. Toch hoop 
ik ook voor hem dat het zal lukken de budgettaire druk op de 
inkomsten binnen redelijke proporties te houden. Voor zijn 
toewijding, inzet en bekwaamheid geven wij hem gaarne kre-
diet. 

Twee jaar geleden heeft zich in deze Kamer een discussie 
ontwikkeld omtrent de positie die de toenmalige Staatssecre-
taris Van der Stee bekleedde in het vorige kabinet. Het ka-
merlid De Goede had daarover kritische vragen en naar werd 
opgemerkt wellicht als toenmalig lid van het schaduwkabinet, 
ook zeer grote belangstelling. Het zou interessant zijn te weten 
hoe het kamerlid De Goede thans over de nu gekozen functie-
omschrijving zou hebben geoordeeld, had een ander daar ge-
zeten. Helaas is deze vraag dus nu niet mogelijk. Dat „helaas" 
slaat op het feit van de vraag, niet op het feit dat hij daar zit. 

De woorden „belastingvlucht" en „belastingontduiking" heb 
ik zo juist reeds gebruikt. Een nota over de belastingvlucht was 
aangekondigd voor het einde van 1973. Kan over het 
verschijnen daarvan nu iets worden meegedeeld? 

Ook het vraagstuk van de belastingontduiking heeft naar ik 
meen de aandacht. Wellicht kan hiervan worden meegedeeld 
welke activiteiten worden ondernomen. Ik noem in dit verband 
de poging gegevens te verzamelen over pleziervaartuigen. Is 
het daarbij zo dat het belang dat hiermee gediend is de ge-
kozen aanpak rechtvaardigt? 

Mijn collega Kleisterlee heeft terecht benadrukt dat als men 
spreekt over misbruik van onze sociale wetten er alle aanlei-
ding is om ook het ontduiken van de fiscale wetten door leden 
van onze volksgemeenschap met een hoger inkomen dan de 
bijstandsuitkering onder de loep te nemen. 

De benzinedistributie heeft ons een beter inzicht gegeven 
omtrent het ontduiken van de motorrijtuigenbelasting; een 
bewijs dat het systeem toch niet goed functioneert. Er zijn 
becijferingen omtrent de vermoedelijke omvang van het zwarte 
geld. Waar zit dat? Wat is inmiddels de omvang van de beun-
hazcrij? Al herhaaldelijk vroegen wij aandacht voor een krach-
tige fraudebestrijding met name in de bouw. Bij de invoering 
van het netto huurwaardeforfait is het zelfs een van onze 
voorwaarden geweest. De voornemens van de Staatssecretaris 
zijn kenbaar gemaakt. Ik geloof niet dat het erg vlot gaat. Ook 
bij het dekkingsplan jl. november is er onzerzijds op terug-
gekomen. 

Nu heeft het Algemene Verbond Ondernemers Bouw-
nijverheid afdeling Mijnstreek en afdeling Maastricht een on-
derzoek ingesteld naar bouwactiviteiten van niet-aannemers. 
Ik wil niet beweren dat deze categorie samenvalt met belas-
tingontduikers; anderzijds zullen er onder de wel rechtmatig 
gevestigde aannemers ook zijn die wel eens belasting ontdui-
ken. De zelfbouwers, geholpen door een vriend, wil ik ook 
niet meetellen in mijn fraudeverhaal; die zijn in het rapport 

ook niet meegeteld. Dat is geen belastingontduiking. Mijns in-
ziens heeft het rapport minstens een sterk indicatieve beteke-
nis. Bij de motieven om niet via een aannemer te bouwen, 
speelde de b.t.w. een grote rol, alsmede sociale lasten. Vraag: 
kent de Staatssecretaris het rapport? 

De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
doet mij plezier te horen, dat mij hier steun wordt gegeven. Bij 
de behandeling van een ander begrotingshoofdstuk, namelijk 
Volkshuisvesting, was de steun van de kant van de K.V.P. niet 
zo groot. Bij die gelegenheid heb ik ervoor gepleit twee maat-
regelen te nemen ter bestrijding van de beunhazerij: ten eerste, 
een openlijke registratie van alle verleende bouwvergunningen; 
ten tweede, de mogelijkheid onbezoldigde controleurs aan te 
stellen, die het recht hebben op bouwwerken te bekijken wat 
er aan de hand is en of er überhaupt gebouwd wordt. Dat is 
een zeer effectieve methode om beunhazerij en zwarte bouw in 
de nieuwbouw te voorkomen. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Het gaat hier om de belas-
tingfraude. 

De heer De Beer (V.V.D.): Op die manier haal je de oor-
zaak weg. 

De heer W. Schotten (C.H.U.): Uw onbezoldigde contro-
leurs kunnen toch niet als fiscale ambtenaren optreden? 

De heer De Beer (V.V.D.): Neen, maar het kwaad zit hem 
in het feit, dat die zwarte bouw op zichzelf plaatsvindt. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Wij spreken nu over belas-
tingfraude. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Inderdaad, mijnheer de 
Voorzitter, dat ben ik met de heer Scholten eens. 

Nogmaals, kent de Staatssecretaris het rapport waarover ik 
zoeven sprak? Zo ja, wil hij zijn mening er dan over geven en, 
zo neen, wil hij er dan kennis van nemen en er iets aan doen? 
Wij zullen dit probleem niet loslaten. De belastingdruk is 
hoog. Dat mag niet leiden tot liquidatie van hen die bonafide 
hun belasting betalen. Hoe moeilijk het ook zij, het is een ere-
zaak de fraude te bestrijden. 

De b.t.w. die beoogt nationaal en internationaal concurren-
tieverhoudingen recht te trekken is, doordat men gelijktijdig 
b.t.w. en inkomstenbelasting kan ontduiken in één handeling, 
toch voor binnenlands gebruik een incentive gebleken die in de 
verkeerde richting werkt. Het wordt een steeds moeilijker 
vraag oplossingen te vinden om aan een juiste toepassing van 
onze belastingwetten te laten voldoen. Het is daarom zaak 
zowel bij het afdwingen van de naleving, als bij het ontwerpen 
van belastingwetten te zorgen dat zij ook aan de contribua-
belen het gevoel geven dat onze wetten rechtvaardig zijn. 

De gelddiensten van de PTT zijn in het leven geroepen om 
tekorten aan te vullen, die zich in het particuliere bankwezen 
voordeden. Naderhand zijn die tekorten ook al door het parti-
culiere bankwezen zelf opgevuld. Dit betekent naar onze me-
ning niet, dat de gelddiensten van de PTT nu hun bestaans-
recht verloren hebben. Hun aanvullende taak moet dynamisch 
gezien worden: om de concurrentie vol te houden, moeien zij 
de markt bijhouden. Daarom heeft het in beginsel onze instem-
ming, dat zij zich in de richting van een retailbank ontwik-
kelen. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij achten wij -
mèt de memorie van toelichting - dat concurrentievervalsing 
ten opzichte van het bestaande bankwezen vermeden wordt: 
die zou immers kunnen optreden doordat de gelddiensten in 
concurrentie staan met particuliere bedrijven, terwijl andere 
onderdelen van het PTT-bedrijf een monopoliepositie hebben. 
Aan de gestelde voorwaarde hechten wij derhalve veel belang. 

De memorie van toelichting vermeldt de oprichting van een 
werkgroep, die advies over dit onderwerp moet uitbrengen. 
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Hoe staat het met de werkzaamheden van deze werkgroep? 
Op welke termijn is het advies te verwachten? Wij zouden het 
op prijs stellen als dit advies aan de Kamer ter kennis gebracht 
zou worden. Kan de betrokken bewindsman dit toezeggen? 

Hoe is verder op dit moment de stand van zaken met be-
trekking tot de feitelijke introductie van met name diensten op 
het gebied van de kredietverlening aan particulieren? Naar 
onze opvatting dient daarbij geleidelijkheid betracht te worden. 
Het moet niet zo zijn dat de PTT-geldwinkel zich tot een vol-
ledig bankinstituut voor particuliere cliënten gaat ontwikkelen. 
De rijke geschakeerdheid van het Nederlandse bankwezen en 
de felheid waarmee de banken in ons land elkaar beconcur-
reren, maakt het nodig noch gewenst dat er nog eens een heel 
nieuwe bank bij komt. 

Een recente ontwikkeling op dit terrein wordt gevormd door 
de pogingen die de RPS in het werk gesteld heeft om tot sa-
mengaan met bondsspaarbanken te komen. De berichten daar-
over zijn de laatste tijd schaars. Ik zou het op prijs stellen als 
de Minister ons zou inlichten over de stand van zaken en de 
vooruitzichten ter zake. De concurrentiepositie van de be-
trokken banken speelt ock hier weer een rol. Is het te ver-
wachten dat een uit dit samengaan voortkomend spaarinstituut 
meer dan de helft van het marktaandeel zou bezitten? Dat zou 
tot voorzichtigheid nopen. 

Over kredietbeheersing deelt de memorie van toelichting op-
nieuw mee dat het wetsontwerp Toezicht Kredietwezen vertra-
ging ondervindt in de behandeling. Hoewel deze vertraging de 
kredietbeheersing bij het bankwezen als zodanig wellicht 
weinig hinder bezorgt - de bestaande wet is zo flexibel dat de 
Nederlandsche Bank in juli 1973 een heel nieuw systeem van 
indirecte kredietbeheersing kon invoeren op basis van zgn. gent-
lemen's agreements - is dit herhaalde uitstel toch ongewenst 
met het oog op de noodzakelijke herziening op het stuk van de 
bescherming van de crediteuren. Volgens de memorie van toe-
lichting is het wachten nu weer op de coördinatie van de 
bankwetgevingen in de Europese Gemeenschap. Op die ma-
nier kunnen wij echter aan het wachten blijven. Kan de Mi-
nister er niet voor zorgen dat er wat schot in de behandeling 
komt? 

Een zelfde vraag zou ik willen stellen ten aanzien van het 
wetsontwerp Registratie onderhandse leningen. Wij hebben 
met instemming kennis genomen van het oordeel dat deze be-
windsman over het voorliggende wetsontwerp heeft, maar het 
onderzoek naar mogelijke uitbreiding van de werkingssfeer -
betekent dat iets anders dan verlaging van de meldingsgrens -
kan toch onderhand wel afgesloten zijn? 

Over de brief over winstdeling bij levensverzekeringen 
11 134 wil ik vandaag niet veel zeggen. Niet omdat het onder-
werp niet belangrijk zou zijn, maar juist omdat ik het 
belangrijk vind. Winstdeling is een onderwerp dat ons 
bijzonder interesseert, altijd heeft geïnteresseerd. Het gaat hier 
om winstdeling in de levensverzekeringssector. In die sector is 
winstdeling zeer belangrijk, zeker als moet worden aange-
nomen . . . 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik de 
heer Peijnenburg interrumperen voor een punt van orde? Wij 
hebben hierover een apart stuk gekregen onder een apart 
nummer. Het lijkt mij prettiger voor de Kamer en misschien 
ook voor de bewindslieden, misschien ook niet, om dit apart te 
behandelen. Dit is nogal een belangrijke en interessante zaak. 
Ook Economische Zaken is hierin geïnteresseerd. Ik had u, 
mijnheer de Voorzitter, als beheerder van de orde, willen 
vragen of die recente nota's over de levensverzekeringen inder-
daad nu behandeld moesten worden of niet. 

De Voorzitter: Ik heb mij daarover ook beraden. Aangezien 
het verzekeringswezen nu eenmaal een onderdeel van de be-
groting vormt kan ik mij voorstellen dat de leden daarover een 
opmerking maken. Zodra men zich begeeft op het terrein van 
de Minister van Economische Zaken kunnen zich wat 
moeilijkheden voordoen. 

Ik had zelf het idee dat het niet erg bezwaarlijk was als men 
enkele algemene opmerkingen over de brief zou maken, mits 
men er maar niet al te diep op in zou gaan. 

De heer Drees (DS'70): Mag ik dat zo begrijpen dat het 
stuk als zodanig niet nu wordt afgehandeld? 

De Voorzitter: O nee, het staat ook niet op de agenda. Ik 
vind het te ver gaan om nu net te doen alsof het stuk r.iet bij 
de Kamer ligt. Ik zou de leden op dit moment echter willen af-
raden er diepgaande beschouwingen over te houden. Dat lijkt 
mij niet juist, omdat althans een, ik meen zelfs twee van de on-
dertekenaars op dit moment niet aanwezig zijn. 

Het stuk wordt zeker niet afgehandeld maar als men er en-
kele algemene opmerkingen over wil maken, dan lijkt mij dat 
v/el gepast. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Ik had begrepen dat andere 
leden van deze Kamer aan dit stuk aandacht zouden besteden. 
Derhalve leek het mij wel goed daarvan ook iets te zeggen. Ik 
was overigens voornemens te stellen dat ik vind dat dit stuk 
wat meer voorbereid moet worden voordat het zinvol in deze 
Kamer behandeld kan worden. Dat was de conclusie van mijn 
verhaal. 

Ik had mij graag ook wat nader bij de betrokkenen willen 
informeren voordat wij aan bespreking toekomen. Ik zat ook 
een beetje met het feit dat de Staatssecretaris van Financiën 
dit stuk mede heeft ondertekend, terwijl het een antwoord is 
op mondelinge vragen, die hij heeft gesteld aan de Ministers 
van Sociale Zaken en van Economische Zaken. 

Op grond van verzoeken uit deze en de Eerste Kamer 
hebben wij onlangs een brief van de Staatssecretaris mogen 
ontvangen omtrent de ervaringen, welke zijn opgedaan na de 
reorganisatie van de Staatsloterij. In beide Kamers was twijfel 
geuit of de uitgangspunten welke gegolden hadden voor de op-
stelling van de provisieregelingen voor coüecteurs en debi-
tanten wel juist waren. Inmiddels is enige ervaring opgedaan 
welke aanleiding gegeven heeft tot het zojuist vermelde 
schrijven. Toch heb ik niet de indruk dat bij de betrokkenen 
zelve tevredenheid bestaat. Wellicht is de indruk juist dat ten 
aanzien van de bruto inkomsten geen achteruitgang is opge-
treden, a! wordt ook dat door de debitanten bestreden. Dat 
echter de hoeveelheid werk gelijk zou zijn gebleven, wordt 
evenzeer aangevochten. Bij de Staatsloterij zelve is het werk in 
ieder geval wel toegenomen. Er is meer personeel aange-
trokken en gesproken wordt over achterstand in de afhande-
ling van de loterijen. Naar mijn mening is de tijd om tot een 
beoordeling te komen nog wel wat kort. De betrokken organi-
saties oriënteren zich bij hun leden en tot een meer definitief 
oordeel over hun bevindingen ben ik nog niet kunnen komen. 
Mijn vraag is of de Staatssecretaris bereid is tot nadere dis-
cussie hierover, wanneer de inzichten wat verder zijn gerijpt en 
daarmee niet te wachten tot de volgende begrotingsbehande-
ling, zeker niet wanneer zou blijken dat het beeld minder gun-
stig is dan thans wordt verondersteld in de brief van de Staats-
secretaris. Met de brief van de Staatssecretaris is voor ons der-
halve de discussie nog niet gesloten. 

Ik zou bij het onderdeel Domeinen thans wel wat langer stil 
willen staan, maar de tijd staat mij dat thans niet toe. Kort-
heidshalve zou ik melding willen maken van de nota, welke 
het Landbouwschap onlangs heeft uitgebracht over de land-
bouw in de nieuwe IJsselmeerpolders. Daarin wordt een aantal 
verlangens geuit betreffende het uitgiftebeleid van zuidelijk 
Flevoland. Is de bewindsman in staat daarop nu reeds com-
mentaar te geven? Daarbij gaat met name mijn belangstelling 
uit naar zijn opvatting omtrent een voorlopige argarische ex-
ploitatie van gebieden die uiteindelijk een niet-agrarische be-
stemming zullen krijgen, omtrent voortzetting van het tot 
dusverre gevoerde beleid met betrekking tot de uitgifte van 
landbouwbedrijven, waarin de dienstbaarheid aan het oude 
land tot uitdrukking wordt gebracht, omtrent de bedrijfs-
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grootte en het handhaven van de gemengde vorm van uitgif-
te in pacht, erfpacht en eigendom, omtrent het in acht nemen 
van een verhouding 50/50 tussen pacht enerzijds en erfpacht-
eigendom anderzijds en het voorzien van de in pacht uit te 
geven bedrijven van een woning. 

Voorts wil ik enkele woorden - misschien eerder, enkele 
steekwoorden - wijden aan de monetaire samenwerking of aan 
het gebrek daaraan. Tegenstrijdige ontwikkelingen doen zich 
voor. Enerzijds is er de beloftevolle conferentie van de Twintig 
in Rome van 18 januari, anderzijds de devaluatie van de 
Franse frank vlak daarna (zweven is een wat onwezenlijk 
woord voor deze operatie, die duidelijk een vertraagde devalu-
atie beoogde); enerzijds de mislukking, voorshands, van de 
monetaire eenheid tussen de Negen (de in Franse mond veel-
geroemde personnalité monetaire), anderzijds het nieuwe 
overleg tussen de landen van de Europese noordflank; ener-
zijds de opheffing van het 0-circuit in Nederland en van de 
rente-egalisatiebelasting in Amerika, samengaand met een dui-
delijke verbetering van de Amerikaanse betalingsbalans, an-
derzijds het vooruitzicht op een omkering van de Europese 
kapitaalbalans: in plaats van export, mogelijk import van ka-
pitaal met alle gevolgen van dien ook voor de ontwikkelings-
landen, die wellicht de zwaarste lasten te dragen zullen 
krijgen; enerzijds de geweldige monetaire problemen, ver-
bonden aan de verhoging van de olieprijs, anderzijds de hoop-
gevende reacties op het plan-Witteveen. 

Het is te veel om te bespreken in de geringe tijd die wij ons 
zelf hier tocmeten. Als eerste spreker speculeer ik er ook een 
beetje op dat andere sprekers dezelfde onderwerpen zullen 
aanroeren en dat de Minister daarin aanleiding zal vinden om 
ons tijdens een rondvaart langs deze problemen inzicht te ver-
schaffen in de stand van zaken. Misschien kan de bewindsman 
daarbij ook betrekken de gedachten die door de Franse mi-
nistcr van financiën onlangs ontwikkeld zijn in een interview in 
de „International Herald Tribune" en die een wijziging in het 
Franse denken naar de richting van de „Economisten" toen 
scheen in te luiden. Zijn hieruit al concrete voorstellen van 
Franse zijde voortgekomen? Hoe denkt de Minister in dit ver-
band over een verhoging van de goudprijs? 

Wat betreft de knelpunten in de belastingwetgeving: de mo-
torrijtuigenbeïasting kent vrijstelling voor reinigingsauto's, ge-
houden door publieke diensten. Nu komt het in een aantal ge-
mesnten voor dat de gemeenten het ophalen van huisvuil uit-
bestcden aan ondernemers. Deze ondernemers zien hun spe-
ciaal daartoe ingerichte auto's niet vrijgesteld van mo-
torrijtuigenbelasting, terwijl dat wel geldt voor dergelijke 
auto's van publieke diensten. Is de Staatssecretaris bereid, dit 
uitvoeringsbesluit aan te vullen? Het gaat om dezelfde zaak en 
dezelfde dienst. Belastingen moeten niet verhinderen dat de 
dienst verricht wordt door degene, die zulks het meest efficiënt 
en goedkoopst kan. Hier speelt ook het b.t.w.-probleem dat 
uitschakelend werkt omdat de particulier omzetbelasting moet 
rekenen die de gemeente niet kan aftrekken. 

De motorrijtuigenbelasting kent ook vrijstelling voor motor-
voertuigen ingericht voor gehandicapten. Er is thans een ont-
wikkeling gaande waarin ook voertuigen speciaal worden inge-
richt voor vervoer van meerdere gehandicapten, maar uiter-
aard met normale besturing. Om die reden passen zij niet in de 
bepalingen van de vorengenoemde vrijstelling. Is de be-
windsman bereid, na te gaan of hier toch niet een zodanige 
analogie bestaat dat de door mij bedoelde voertuigen - die 
men wellicht kan aanduiden als gehandicapten-busjes - ook 
voor de betrokken vrijstelling in aanmerking worden genomen? 

Bij de invoering van de b.t.w. zijn aan enkele sectoren 
tijdelijk lagere tarieven toegekend. Het ging daarbij om een tc-
gemoetkoming voor drie jaar uit tijdelijke meer-opbrengsten. 
Deze zijn, zelfs met enige uitbreiding, opnieuw voor drie jaar 
verlengd en lopen aan het einde van dit jaar af. De motieven 
op grond waarvan destijds de tegemoetkoming is bepleit be-
staan echter nog steeds. Van een vermindering van de verma-
kelijksheidsbelasting voor uitvoeringen en kermissen is in het 

algemeen geen sprake. Integendeel, door vele gemeenten is 
voor de kermissen de vermakelijkheidsbelasting in een aanmer-
kelijk verhoogde pachtprijs geconsolideerd. Mijn vraag is of 
het in het voornemen ligt de thans bestaande situatie ook voor 
de nabije toekomst te continueren. Ik moet in dit verband mei-
ding maken van een bijzondere situatie die zich inmiddels op 
de kermissen heeft voorgedaan. De omschrijving die destijds 
gekozen is spreekt van „diensten door exploitanten van rei-
zende inrichtingen voor vermaak, genot en vertier op ker-
missen". Wat is thans het geval? Alle kermisattracties vallen 
onder het 4 pct.-tarief, hetzij omdat zij diensten verrichten, 
hetzij omdat zij goederen leveren welke onder het 4 pct.-ta-
rief vallen, met uitzondering van de nougat-kramen, de suiker-
kramen. Toch betalen ook zij dezelfde hoge verma-
kelijkheidsbelasting welke vaak verdisconteerd is in de 
pachtprijs. Bovendien zijn betrokkenen ervan uitgegaan dat zij 
als notoire kermisattractie onder het 4 pct.-tarief vielen en 
worden zij thans met navorderingen geconfronteerd. Van echte 
concurrentie met de normale winkels is - gezien het traditio-
nele assortiment — ook nauwelijks sprake. De vraag is dan 
ook of de toepassing van de wet en wellicht ook de formule-
ring in overeenstemming is met wat de Kamer bij de amende-
ring heeft bedoeld. 

De tijdelijkheid is ook van toepassing op het nul-tarief voor 
de dagbladen. Ongetwijfeld zal dit gegeven ook naar voren 
komen bij de komende nota inzake het mediabeleid van de Mi-
nister van CRM. Is het de bedoeling dat de Minister van Fi-
nanciën bij de voorbereiding van deze nota wordt betrokken? 
Is het zijn voornemen daarbij ook aandacht te schenken aan 
de verhouding tussen de b.t.w. op dag- en nieuwsbladen en die 
welke geldt voor de tijdschriften? 

Ik kom tot de toepassing van artikel 4 van de Wet op de 
omzetbelasting 1968. Reeds verschillende malen is door onze 
fractie aandacht bij de voorgangers van de Staatssecretaris voor 
de belastingen gevraagd voor bepaalde nadelen, die in de 
praktijk voortvloeien uit vrijstellingen in het kader van de 
b.t.w. Vrijstellingen zonder recht op teruggaaf (die mèt recht 
op teruggaaf plegen wij om misverstanden te voorkomen 
„nul-tarief" te noemen) verstoren namelijk in wezen het 
b.t.w.-systeem doordat het aftrekmechanisme niet werkt. Ge-
noemd is het voorbeeld van de ziekenhuizen, die vrijgesteld 
ondernemer zijn en de hun in rekening gebrachte b.t.w., zoals 
door witwasserijen, niet in aftrek kunnen brengen. Dit brengt 
hen in de verleiding zelf die werkzaamheden te gaan uit-
oefenen al of niet tezamen met zusterinstellingen. Dan drukt 
alleen de voordruk op hun kostprijs. Daardoor is de onder-
nemer echter uitgeschakeld, terwijl juist de b.t.w. een neutra-
liteit beoogt. 

De wetgever heeft in 1967 bij amendement-Portheine ernstige 
concurrentieverstoring in deze sfeer als mogelijk erkend en de 
bewindsman bepaalde bevoegdheden tot ingrijpen gegeven. 
Zijn voorgangers zijn om begrijpelijke reden huiverig geweest 
om die bevoegdheden te hanteren, maar het verschijnsel breidt 
zich uit. De bewindsman heeft inmiddels in zijn la of op zijn 
bureau ook klachten uit de schilderswereld (betrekking heb-
bend op woningbouwcorporaties, scholen en verenigingen van 
scholen) en ook zijn er fricties met betrekking tot particuliere 
vuilophaaldiensten. Wat gaat hij daarmee doen? Inmiddels is 
gebleken dat een bepaling als in onze b.t.w.-wet in artikel 4 
ook in het kader van de EEG-harmonisatie van de b.t.w. in 
goede aarde valt. De diensten van de Europese Commissie 
vinden deze oplossing blijkbaar een nuttige way-out uit de dis-
torsies die het gevolg kunnen zijn van vrijstellingen. De organi-
satie van witwasserijen vindt het nog beter hun diensten te 
laten indelen in het verlaagde tarief. Dat scheelt 16 minus 4 is 
12 pet. Dan zou niet in theorie, maar wel in de praktijk de 
concurrentieverstoring ook opgelost zijn. Hoe denkt de Staats-
secretaris daarover? Wij vinden het een beetje de gemak-
kelijkste weg, want wanneer overal waar distorsies ontstaan 
het verlaagde tarief moet worden toegepast, hoc moeten dan 
de belastingmiddelen binnenkomen? 
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Theoretisch en praktisch zou het meest juiste zijn de ophef-

fing van vrijstellingen en de introductie van een nul-tarief, bij 
voorbeeld voor ziekenhuisdiensten. Dan zijn wij ineens op het 
moment waar onlangs - overigens om geheel ardere redener. 
namelijk als een poging om de kosten van ziekenhuisverzor-
ging voor de patiënten flink omlaag te brengen - een balletje 
over is opgegooid. Tk meen, dat dit is gedaan door het G.O.Z. 

Wij hebben in ons land maar één nul-tarief - behalve uiter-
aard de uitvoer - en dat is een tijdelijke, namelijk voor de 
dagbladen. De Engelsen zijn enorm geporteerd voor een bre-
dere toepassing van het nul-tarief, maar evenals wij sterk 
tegen het hanteren van meer dan twee tarieven. Ik wil hier-
over nog geen standpunt geven, maar vind de materie en de 
diverse door mij gereleveerde ideeën en gedachtengangen 
toch interessant genoeg om ze hier op tafel te leggen en de 
Staatssecretaris te vragen er eens wat dieper op in te gaan. 

Ook op het gebied van de belastingheffing blijft de gehuw-
de vrouw ons bezighouden. Ik wil twee onderdelen van de re-
geling aanstippen. 

Artikel 5, lid 1, van de Wet op de inkomstenbelasting geeft 
een limitatieve opsomming van de bestanddelen van het in-
komen van de vrouw, die niet als inkomen van de man wor-
den beschouwd. Onder deze opsomming valt niet de huur-
waarde van een eigen huis. Ook vallen er geen aftrekposten 
onder, behoudens premies voor de AOW en de AWW. Deze 
regeling heeft tot gevolg dat vrijwel alle aftrekbare posten 
met inbegrip van hypotheekrente, steeds bij de man aftrek-
baar zijn en niet bij de vrouw. Dit leidt in bepaalde gevallen 
tot consequenties die door de belastingplichtigen als onbillijk 
worden ervaren. Een voorbeeld daarvan is het jonge studen-
tenechtpaar, waarvan alleen de vrouw inkomen heeft: de 
hypotheekrente is dan in het geheel niet aftrekbaar, evenmin 
trouwens als persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten 
e.d. Het is mij bekend - wij hebben er bij vorige ge!eeenhe-
den al eens over gesproken - dat in zulke gevallen de hard-
heidsclausule kan worden ingeroepen. Dat blijft echter een 
lapmiddel. Ook vindt lang niet iedereen deze weg. Tk doe een 
beroep oo de vindingrijkheid van de bewindslieden om deze 
als onbillijk ervaren regeling te veranderen. 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Peijnenburg zegt, dat deze regeling als onbillijk wordt erva-
ren. Vindt hij het zelf ook een onbillijke regeling? 

De heer Peiinenburf» (K.V.P.): In een aantal gevallen wel. 
Ik heb echter niet voor niets deze woordkeus gebruikt, om-
dat ik deze zaak aan het oordeel van de Staatssecretaris voor-
leg. Ik vraag hem ziin vindingrijkheid te dezen te doen «relden 
zonder dat ik zeg, dat het zus of zo moet op dit moment. 

Miinheer de Voorzitter! De weg naar grotere fiscale zelf-
standitheid van de pehuwde vrouw moet een aantal fasen 
doorlopen en kan niet ineens worden gerealiseerd. Zo willen 
wij nog wel aanvaarden, dat in deze fase alleen het inkomen 
uit teeenwoordiüe arbeid zelfstandig wordt belast, maar het 
lukt ons dat nu toch wel het moment is aangebroken, dat 
voor zover de vrouw zelfstandig wordt aangeslagen en zii a's 
het ware de kostwinn^rsrol van de man overneemt ook de 
bekende aftrekposten bii haar kunnen worden toeeepast. 

Een nog meer specifiek geval betreft de behandeling van 
de kostwtnnersver<»oedine van mili'^iren. Terwiil de wedde 
van de dienstplichtige al̂  ziin inkomen wordt belast - dus 
volgens tariefgroep 4 - wordt de kostwinnersvergoeding be-
schouwd als inkomen van zijn vrouw, dus belast volgens ta-
rief^roep 1 r)at r-eeff bii de overgang naar het sohii,'en,Pr!ef 
<?r'eid tot verhoging van loonbelasting met f20 a f25 net 
week en da* voor menden voor wie dit een aanmerke1;:k deel 
van hun inkomen betekent. Moet dat nou zo? Kan die ver-
"oeding niet beschouwd worden als inkomen van de man? 
Ik weet dat ..voetverwisseling" in een aantal gevallen tot op 
zekere hoorte uitkomst kan bieden, met name als de vrouw 
bijverdiensten heeft. Maar in de meest knellende gevallen 

biedt dat géén uitkomst. Daarom dring ik aan op herziening 
van de regeling op dit punt. 

De aftrek wegens „buitengewone lasten" van de bejaarden, 
verblijvend in verzorgingstehuizen, wordt door de inspecties 
toch zeer verschillend beoordeeld en toegepast. Vooral nu 
door de jongste wijziging van de Wet op de Bejaardenoor-
den de opnamecriteria het verzorgingsaspect benadrukken en 
nader omschrijven, zouden wij de Minister willen vragen een 
op meer uniformiteit in de toepassing gerichte resolutie te 
overwegen. 

Dringend vraag ik aandacht - juist in een tijd van sterke 
inflatie helaas - voor aanpassing van een aantal vaste bedra-
gen in de loon- en inkomstenbelasting. Ik noem slechts de 
f7500 (maximale aftrek voor lijfrentes) en de f 10 000 (vrij-
gesteld bedrag bij eindafrekeningswinst voor ondernemers). 

De EEG-harmonisatie in de sfeer van de inkomsten- en 
loonbelasting komt in de prioriteitenkeuze na die van de indi-
recte b.t.w. en accijnzen. De knelpunten ten gevolge van de 
verschillende systemen worden echter steeds groter, zowel 
regionaal (bij voorbeeld Limburg) als categoraal (bij voor-
beeld de concurrentieverhouding tussen agrariërs). Hoe staan 
nu de kansen voor harmonisatie van de inkomstenbelasting 
in de EEG? Snel zal dat wel niet gaan, maar wat doen wij 
in de tussentijd? 

Minister Lubbers zegde bij de behandeling van de nota's 
onder meer betreffende het Limburgse herstructureringsge-
bied toe, met zijn collega van Financiën over belastingknel-
punten te spreken. Ik denk aan knelpunten, die bij voorbeeld 
Limburgse bedrijven ten opzichte van Duitse en Belgische on-
dernemingen, die uit hetzelfde arbeidsareaal putten, uitermate 
benadelen. Is er nog iets uit dat beraad gekomen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan de uitvoering van de 
belastingwetgeving en de douane. Hoe staat het nu met de 
situatie op de oude weg Antwerpen-Breda bij Wernhoutsburg? 
Is er op 1 januari 1974 een nieuwe regeling uitgegaan voor 
een groot deel van het vrachtvervoer, waardoor vrijmaking 
in het binnenland kan plaatsvinden en niet eens in een douane-
kantoor, maar in het eigen huis van de ontbieder? Heeft dat 
al effect gehad voor het transport over deze weg door vele 
dorpen? Gaat datzelfde systeem ook voor andere wegen gel-
den, alsmede voor de oostgrens? Zo ja, is de Staatssecretaris 
dan bereid, dit laatste in overleg met douane-agenten te doen 
- althans in contact met hen - ten einde de situaties, aan 
de zuidgrens van een jaar of 3, 4 geleden, toen er grote 
onrust onder de douane-agenten ontstond, voor de oostgrens 
te voorkomen? 

Bii de behandeling van het onderhavige begrotingshoofd-
stuk is verleden jaar ook gesproken over de waardering van 
de pensioenverplichtingen en met name het vraagstuk van 
de coming-back-service. Bij deze gelegenheid is medegedeeld, 
dat voorbereidingen werden getroffen en dat daardoor in de 
loop van 1973 een wetsontwerp gereed zou komen. De me-
morie van toelichting maakt melding van de voorbereiding 
van dit wetsontwerp. Kan thans worden medegedeeld, hoe-
ver het daarmee staat? Is het overigens juist dat - dit schreef 
onlangs het blad ..Lijn en Staf" - men zich over de ?evol<ren 
van het arrest van de Hoge Raad van 8 december 1971 toch 
niet zo'n grote zorg behoeft te maken, omdat de betrokken 
fiscale reservering tenminste toch zou moeten stoelen op toe-
zeggingen, waartoe men zich niet al te gemakkelijk zal laten 
verleiden? 

De memorie van toelichting geeft dit jaar een uitvoerige 
uiteenzetting over de ramingswijze van de belastingontvangst. 
Zij is stellig een interessant onderdeel van de toelichting, maar 
zij roent wel enige vragen op. Het is duideliik dat omuiste 
schattingen ook leiden tot onjuiste beslissingen. Ik denk met 
name aan de belangrijke operaties welke de Kamer de laatste 
jaren op belastinggebied heeft ondernomen, zoals een bud-
gettair neutrale invoering van het schiiventarief, waarbij de 
opgeseven opbrengsten van grote betekenis waren voor de 
mogelijkheden om door amendering wenselijk te achten wijzi-
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gingen aan te brengen. Ik zou het op prijs stellen, te verne-
men of de opgedane ervaringen ook leiden tot nadere be-
studering van de mate waarin de onderscheiden schattings-
elementen tot de ramings- en uitkomstverschillen hebben bij-
gedragen. Tot en met vorig jaar vond jaarlijks een werving 
plaats onder geslaagden van het voorbereidend wetenschap-
pelijk onderwijs. Met de hieruit geselecteerden werd een 
overeenkomst aangegaan, waarbij zij zich verbonden om de 
studie in het fiscale recht aan de universiteit te Leiden te vol-
gen, ten einde na beëindiging hiervan te worden aangesteld 
als adjunct-inspecteur bij de rijksbelastingdienst. Naar wordt 
vernomen, zal in 1974 een dergelijke werving niet plaats-
vinden. Wèl zou de mogelijkheid worden geopend voor af-
gestudeerden in de (fiscaal-) juridische en (fiscaal-) econo-
mische studierichtingen - al dan niet na een post-doctorale 
opleiding - te worden aangesteld als adjunct-inspecteur. Is dit 
een nieuwe gedragslijn? 

Ik kom thans aan het budgettaire beleid. Het is een won-
derlijke ervaring, wachtend op de schriftelijke beantwoording 
van vragen over een blokkade van overheidsuitgaven, te ver-
nemen, dat het kabinet op hetzelfde moment ermee bezig 
is, voornemens te formuleren, die juist gaan in de richting 
van een bestedingsverruiming. En dit alles in een zeer kort 
tijdsbestek, dat zo kort is, dat voor dit debat nog nauwelijks 
gelegenheid is geweest voor een diepgaand beraad over het 
vijftal ontvangen brieven, die als een belangrijke koerswijzi-
ging kunnen worden aangeduid. Het begon inmiddels duide-
lijk te worden, dat het beeld in vergelijking met de nota's van 
dit najaar zich duidelijk gewijzigd had. De fysieke beperking, 
die met name de olieschaarste voor de groei van de produktie 
zou gaan betekenen, was reeds minder gebleken dan de be-
perking, waarvan men in de betrokken stukken was uitge-
gaan. Het was duidelijk dat bij een wat grotere produktie-
groei dan die welke destijds mogelijk werd geoordeeld de 
vraag ook wat zou kunnen toenemen, indien men een on-
nodige werkloosheid zou willen voorkomen. 

Toch rijst hierbij een aantal vragen. Alles wijst erop dat de 
stijging van grondstoffenprijzen groter zal zijn dan die, waar-
van men destijds is uitgegaan. Naar ik aanneem, betekent dit 
ook een groter ruilvoetverlies en daarmee een stuk verarming. 

Een afkalving derhalve van de waarde van ons nationaal 
produkt. Dat zullen wij toch in onze welvaartsontwikkeling 
moeten verwerken. Uit de summiere gegevens in de thans 
ontvangen brieven is niet duidelijk geworden wat er nu pre-
cies aan de hand is. Zo is niet duidelijk waar precies de vraag-
tekorten zitten en wat daarvan de oorzaken zijn. Met name 
is niet duidelijk hoe de ruilvoetverslechtering zich laat ver-
talen in een binnenlands vraagtekort. Wil de Minister dat eens 
uitleggen? Voor dat vraagtekort wordt een - men mag wel zeg-
gen - klassiek-Keynesiaanse oplossing gepresenteerd. Dat ver-
eist toch voor onze economie met haar open karakter vol-
doende marge in de verhouding met het buitenland. 

In antwoord op vraag 10 in de stukken wordt gezeed dat 
de positie van de Nederlandse betalingsbalans mogelijk be-
langrijk zal dienen te verschillen van het ter zake tot dus-
verre gehanteerde uitgangspunt. Heeft dat te maken met het 
aanvaardbare begrotingstekort, of heeft dat ook te maken met 
de door mij aangesneden problemen? Wordt beoogd een gro-
ter beroep op reserves te doen, met andere woorden meer 
binnenlandse bestedingen dan middelen met het oog op de 
werkgelegenheid? Dat zou passen in een zuiver coniuncturele 
inzinking en dan liefst in overeenstemming met andere voor 
ons van belane zijnde landen. Daar hoort bij voorbeeld ook 
een EEG-coördinatie bij. Is wellicht de groei van onze ex-
portmogelijkheden gunstiger geworden? 

De gedachte van een mogelijke belastingverlichting was met 
name ook in onze kring inmiddels opgekomen, omdat daar-
door wellicht de nominale ontwikkeling van lonen en prijzen 
zou kunnen worden gematigd met het oog op onze externe 
positie, ter versterking derhalve van de concurrentiepositie 
en daardoor een versterking van de buitenlandse vraag. Dat 
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laatste blijft van belang ook in de regeringsvoornemens. Daar-
in wordt echter uitgegaan van een verhoging van het beste-
dingsniveau. De vraag is of inderdaad gesproken kan worden 
van een onderbesteding die door verruiming tot grotere pro-
duktie leidt. 

Kan de Minister ook dat verhelderen, want wij vinden dat 
in de stukken niet onderbouwd. Dat is stellig ook voor de 
werkgelegenheid van belang. Om die reden kunnen wij ook 
meegaan met een niet verder aantasten van het niveau der 
overheidsuitgaven. De voorgenomen blokkade van overheids-
uitgaven zou ongetwijfeld een pijnlijke operatie zijn gewor-
den, niet alleen met het oog op het voorzieningenniveau, 
maar met name ook wat betreft zijn consequenties voor de 
werkgelegenheid. De gedachte van een belastingverlaging 
door thans te snoeien in de overheidsuitgaven wijzen wij dan 
ook af. 

De sterke prijsstijging zal bovendien naar ik aanneem, bij 
handhaving van de uitgangspunten van het stringente begro-
tingsbeleid, toch reeds een indikking te zien geven van het 
volume der overheidsbestedingen. 

Nu rijst hierbij voor mij een vraag. Wij gaan er steeds van 
uit dat het prijspeil voor de overheid sterker stijgt dan voor 
andere bestedingscategorieën. Toch vraag ik mij wel eens af, of 
hier statistisch juist wordt waargenomen. Wordt bij voorbeeld 
voor de berekening van het verschil tussen waarde en volume 
van overheidsuitgaven de gehele loonstijging van ambtenaren 
in rekening gebracht, zonder rekening te houden met een ook 
hier mogelijke produktiviteitsstijging? Men kan zelfs verder 
vragen, of wij voldoende prikkels hebben ingebouwd om door 
efficiënt beleid een deel van de salariskostenstijging binnen 
het overheidsapparaat in te verdienen. Dat zou voor de groei 
van voorzieningenniveau en belastingdrukstijging van grote 
betekenis zijn. 

Handhaving van het uitgavenniveau betekent overigens 
handhaving van de voor dit jaar vergrote budgetruimte. Toch 
lijken de voorwaarden daartoe minder vervuld dan bij de be-
handeling van de miljoenennota. Hoe zijn de vooruitzichten 
voor de schatkist in 1974? Bij de behandeling van de nota's 
in het najaar met betrekking tot de energieschaarste bestond 
toch ook de indruk dat er een geweldige teruggang in de 
ontvangsten zou optreden. 

In het licht van de huidige omstandigheden is de hand-
having van het uitgavenniveau wellicht acceptabel, ondanks 
het feit dat die voorwaarden voor de vergrote budgetruimte 
minder vervuld lijken. Ik meen toch opnieuw het belang van 
hernieuwde studie te moeten benadrukken. Het beleid voor 
de komende jaren zal toch weer moeten stoelen op een in-
zicht in de ontwikkelingen op wat langere termijn. In de ant-
woorden op de voorbereidende vragen wordt overigens on-
derkend dat in de huidige ontwikkelingstendensen structurele 
elementen kunnen zitten. De slotzin van het antwoord op 
vraag 10 — ik heb haar reeds genoemd - heeft in dit verband 
mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ik zou met name graag ver-
nemen, in welke richting een hernieuwd oordeel over de po-
sitie van de betalingsbalans aanleiding zou geven tot bijstel-
ling van het toelaatbare begrotingstekort. 

Het ontbreken van meer en met name cijfermatige gegevens 
beperkt onze mogelijkheden, te oordelen over de regerings-
voornemens. Naar ik begrijp kunnen wij die in een maand 
tegemoet zien te zamen met beleidsvoornemens, gebaseerd op 
overleg met de sociale partners. Wij onderschrijven de be-
tekenis van hantering van het fiscaal instrumentarium om 
reële inkomensontwikkelingen mogelijk te maken bii een lager 
stijsingstempo van nominale lonen en van prijzen. Niet voor-
bijgegaan zal kunnen worden aan het feit dat de fiscus een 
ruimer terrein bestrijkt dan dat der sociale partners in het 
bedrijfsleven. 

Uitgaande overitrens van de situatie, zoals geschetst in de 
brief over deblokkering van overheidsuitgaven, waarin duide-
lijk de behoefte aan een conjuncturele impuls wordt geïndi-
ceerd, lijk mij eigenlijk hantering van de wiebeltax volstrekt 
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voor de hand liggen. Het instrument is voor dit doel uitdruk-
kelijk gecreëerd. Het kan snel zonder discussie en getouw-
trek worden ingezet, werkt op een breed terrein van rele-
vante categorieën met een stevige impuls bij betrekkelijk ge-
ringe tariefafwijking en is per definitie tijdelijk. Een bezwaar 
is wellicht dat het in zijn effect kan botsen met toekomstige 
bedoelingen ten aanzien van het belastingbeleid. Een bezwaar 
is wellicht ook dat het bij inschakelen van de b.t.w. om cijfers 
achter de komma gaat en het terugdraaien straks weer com-
pensatieproblemen oproept. 

Toch meen ik dat de bezwaren ernstig zullen moeten zijn 
om niet van dit juist voor dit doel gemaakte instrument ge-
bruik te maken. Een afwijkend instrumentarium zal overi-
gens toch in sterke mate gelijke trekken moeten vertonen. 

Een tegemoetkoming in de sfeer van loon- en inkomsten-
belasting zal, wil zij tot lagere nominale claims leiden, voor 
iedereen een stuk van zijn koopkrachtafkalving goed moeten 
maken. Een stuk inflatiecorrectie is dan de aangewezen weg. 

De prijsstelling is stellig groter dan verwacht door externe 
oorzaken. Ook dit is een bestaand, beschikbaar instrument. 
Het is weliswaar niet tijdelijk, maar de ontwikkeling van de 
inflatie maakt dat het effect toch weer snel wordt terugver-
diend . . . . helaas. 

De investeringsaftrek uitbreiden tot outillage, zoals reeds 
door ons bepleit bij de algemene financiële beschouwingen, 
zal zeker in overweging moeten worden genomen. Indien 
niet de wiebeltax zou worden gehanteerd, waarin de vennoot-
schapsbelasting is betrokken, lijkt het mij zelfs welhaast on-
ontkoombaar. 

Intussen is uit de stukken niet duidelijk in welke orde van 
grootte de Regering denkt. Evenmin is duidelijk wat de ge-
volgen zullen zijn voor de rijksbegroting. Ik heb er begrip 
voor indien de Regering zegt daarvoor meer exacte gegevens 
nodig te hebben al meent zij wel nu reeds tot deblokkering 
en tot aangeven van de richting van haar beleidsvoornemens 
in staat te zijn. 

Ik heb er ook begrip voor dat te vergaande detaillering en 
kwantificering vooruit loopt op de mogelijkheden om met 
fiscale maatregelen de nominaie ontwikkelingen te matigen. 
Ook onzerzijds hebben wij er geen behoefte aan, verder te 
gaan op dit moment dan de meer algemene opties welke ik zo-
juist heb uitgesproken. De plannen zullen immers aan het 
eindoordeel der Kamer worden onderworpen. 

Ik ga er vanuit dat de Kamer daarbij vrijheid van hande-
len heeft, indien zij meent die plannen niet ongeamendeerd 
te kunnen laten passeren. Dat zou het geval kunnen zijn indien 
wat weinig acht geslagen zou zijn op bevolkingsgroepen die 
niet bij het centrale overleg met het bedrijfsleven zijn betrok-
ken. Een punt dat dan wellicht aandacht verdient kan de po-
sitie van de kleine vermogensbezitter zijn. 

In het kader van de Machtigingswet zijn bevoegdheden ver-
leend, juist om in 's lands belang de ontwikkelingen te kun-
nen beïnvloeden. Indien het kabinet er in slaagt een redelijk 
evenwichtig pakket te presenteren, dan zijn wij onzerzijds tot 
een constructieve beoordeling bereid. 

De heer Schouten (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Voordat ik namens mijn fractie iets zeg over de blokkadebrief 
van het kabinet, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over 
het oorspronkelijke agendapunt, namelijk de behandeling van 
begrotingshoofdstuk IXB, ressorterend onder de bewindslieden 
van het Departement van Financiën. 

Ik wil een woord van welkom uitspreken voor de nieuwe 
Staatssecretaris, de heer Van Rooijen. Ik hoop dat de samen-
werking tussen hem en de Kamer in dezelfde geest zal plaats-
vinden als die tussen de Kamer en Minister Duisenberg en 
Staatssecretaris De Goede. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de behandeling van de begroting 
van Financiën voor 1974 zal ik deze keer trachten, de 
schijnwerper vooral te richten op de problemen van de juiste 
belastingheffing. Fundamenteel bezien bevindt men zich bij de 

Schouten 
belastingwetgeving voor het altijddurende dilemma van 
enerzijds rechtvaardigheid en anderzijds eenvoud. Er bestaat 
een voortdurende aandrang tot het aanbrengen van nadere 
verfijningen op grond van billijkheidsoverwegingen. Men kan 
hiertegen in vele gevallen geen „neen" zeggen. Periodiek geeft 
deze verfijningsstroom dan weer aanleiding tot de vraag, of 
een vereenvoudiging mogelijk is en met name, of dit mogelijk 
is zonder grote, structurele wijzigingen in de wetgeving aan te 
brengen. Op dit moment volsta ik met aan de bewindslieden te 
vragen, welke voornemens zij in dit verband hebben. 

Uitgaande van de bestaande belastingwetten rijst de vraag, 
of wel voldoende wordt voldaan aan de belastingverplich-
tingen. Naar de mening van de A.R.P.-fractie moet men de 
verschuldigde belasting betalen en moet er voldoende effec-
tieve controle worden uitgeoefend door de belastingdienst. Op 
dit punt bestaan twijfels bij ons. „Onze indruk is, dat een gro-
tere inspanning bij de belastingdienst ook in de vorm van meer 
mankracht, tot aanmerkelijk meer inkomsten kan leiden, 
zonder dat een rechtvaardige belastingheffing in gevaar zal 
komen". Ik zie de Minister verheugd opkijken bij het uit-
spreken van deze zin. Ik kan mij dat levendig voorstellen, want 
ik heb die zin niet zelf bedacht. Het is een letterlijk citaat van 
Minister Duisenberg uit zijn antwoord bij de behandeling van 
de Machtigingswet in december 1973. Het is te vinden op 
blz. 1799, rechterkolom van de Handelingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben dezelfde indruk als de 
Minister. Het is een eerlijke uitspraak die beter lijkt aan te 
sluiten op de vermoede feiten dan bij voorbeeld de periodieke 
ontkenningen van de zijde van de Regering over de vermoede 
ontduiking van de motorrijtuigenbelasting. Het is wellicht het 
enige voordeel van de benzinedistributie geweest, dat deze ont-
duiking is teruggedrongen en gesignaleerd. Ook de heer 
Peijnenburg heeft dit punt gememoreerd. 

Welke plannen hebben de bewindslieden van Financiën om 
de effectiviteit van de belastingcontrole te vergroten? De eerste 
mogelijkheid - deze wordt overigens op het ogenblik geëffectu-
eerd - is een vergroting van het aantal inspecteurs bij de belas-
tingdienst. Met name in het westen van het land en bij de in-
spectie voor de vennootschapsbelasting lijkt een vergroting 
van de mankracht dringend gewenst. Het is bovendien van 
groot belang, het deskundige personeel te behouden. Is het 
personeelsbeleid in dit verband wel voldoende adequaat en is 
de salariëring bij de belastingdienst wel voldoende concurre-
rend ten opzichte van bij voorbeeld die van gemeenten en par-
ticuliere bedrijven? De complexheid en de omvang van het 
werk lijkt ons de laatste jaren sneller gegroeid dan het beschik-
bare controlepotentieel. De memorie van toelichting geeft ook 
aanleiding tot deze gedachte. 

Bovendien hoort men tegenwoordig regelmatig van een snel 
teruglopende belastingmoraal. De moraal is waarschijnlijk al 
jarenlang slecht, maar de verhoging van de tarieven betekent 
een grotere stimulans tot daadwerkelijke ontduiking. Kan de 
Minister een globale indruk geven van het niveau en het ver-
loop van de belastingontduiking? Is het trouwens überhaupt wel 
mogelijk, langs macro-economische weg tot een dergelijke be-
nadering te komen? Wellicht is een andere invalshoek om de 
belastingontduiking in het vizier te krijgen, een onderzoek naar 
het zwarte geld. Enige tijd geleden heeft professor Cramer 
zich hiermee beziggehouden. Hij kwam tot nogal onrustwek-
kende conclusies. Delen de huidige bewindslieden de eertijds 
ingenomen standpunten van Minister Nelissen, die hij naar 
aanleiding van vragen en opmerkingen van het toenmalige ka-
merlid De Goede naar voren heeft gebracht? Zal een terug-
dringing van de zwart-geld-circulatie niet noodzakelijk zijn 
voor het verminderen van de belastingontduiking? Zal men 
wellicht moeten overgaan naar een systeem, waarbij hoge 
bankbiljetten in waarde dalen naarmate een bepaalde tijd 
verstrijkt, zonder tijdige inwisseling uiteraard? 

In dit verband wil ik nog een opmerking maken over het zo-
genaamde profijt-sparen in de vorm van spaarbiljetten, die 
onder allerlei namen in omloop worden gebracht, en waarop 
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aan toonder bij inwisseling, dus in één keer, achteraf, de rente 
wordt uitbetaald. Gezien de lagere vergoede rente dan op ver-
gelijkbare termijndeposito's bijvoorbeeld is relatie met zwart 
geld en met belastingontduiking evident. Formeel kan men het 
bankwezen niets verwijten; formeel was ook het antwoord van 
Minister Duisenberg op de schriftelijke vragen van collega 
Dolman correct, maar het is materieel gezien toch een zeer 
onbevredigende zaak. Deze problemen leiden tot de diep-
gaande vraag, of de wettelijke controlemogelijkheden in Ne-
derland wel groot genoeg zijn< In hoeverre is het gewenst aan 
de belastingdienst grotere bevoegdheden toe te kennen voor 
het verkrijgen van informatie bij verzekeringen en allerlei fi-
nanciële transacties? Het is voor de toekomstige effectiviteit 
van de controle van groot belang, dat het departement zich 
over deze problemen beraadt. In dit verband past evenzeer een 
onderzoek naar de omvang en het verloop van de vlucht van 
wit en zwart kapitaal over de grenzen, annex de vraag, op 
welke rechtmatige wijze men deze beweging kan afremmen. 

Naast de onwettige belastingfraude ben ik thans aangeland 
bij het oneigenlijke ontgaan van belastingen. Formeel is men 
vrij van belastingplicht, maar men kan dit in materieel opzicht 
soms betwijfelen. In dit verband leg ik drie voorbeelden aan de 
Minister voor ter beoordeling. 

Ie. Terugontvangen AOW- en AWW-premies moeten 
worden afgetrokken van de betaalde premies, opdat het saldo 
als persoonlijke verplichting voor de inkomstenbelasting kan 
worden afgetrokken. Ik vraag, waarom men een negatief saldo 
niet moet bijtellen. Voor zover wij zijn geïnformeerd, blijkt 
dit op het moment niet het geval te zijn. 

2e. Na het beruchte arrest van de Hoge Raad van 8 de-
cember 1971 - de heer Peijnenburg heeft er reeds over ge-
sproken - lijkt het mogelijk, de lasten van een bedrijf, voort-
vloeiende uit een toegekend waardevast pensioen, bij voor-
beeld aan de directeur van een familie-b.v., aftrekbaar te ma-
ken in de jaren met hoge winsten. Graag verneem ik het oor-
deel van de bewindslieden over deze aangelegenheid. 

3e. Ook de overheid zelf lijkt mij debet aan de genoemde 
problematiek van het oneigenlijk ontgaan van de belastinghef-
fing. Mijn collega Vermaat heeft enige tijd geleden schriftelijk 
gevraagd, waarom de STER vrijgesteld is van vennootschaps-
belasting. Het antwoord van de Staatssecretaris heeft onze 
fractie niet bevredigd. In de eerste plaats betwijfelen wij, of 
men de STER wel echt als een overheidsonderneming kan be-
schouwen. Maar aangenomen, mijnheer de Voorzitter, dat de 
STER wel als zodanig moet worden beschouwd, dan nog is het 
antwoord onbevredigend. De STER is namelijk eerder een 
nijverheidsbedrijf dan een handelsbedrijf te noemen. Overigens 
achten wij de opsomming in de wet niet limitatief bedoeld. 
Hierbij wreekt zich het tamelijk oppervlakkig overnemen van 
de begrippen uit het besluit van 1942. Relevant is naar mijn 
mening „het in concurrentie treden met particuliere ondernc-
mingen" en dat doet de STER op reclamegebied wel degelijk. 
Ik zal het op prijs stellen, mijnheer de Voorzitter, wanneer de 
bewindslieden op deze drie voorbeelden reageren. 

Naast belastingplichtigen, die te weinig betalen en over wie 
ik tot nu toe heb gesproken, zijn er altijd nog belastingplich-
tigen, die te veel betalen. In een aantal gevallen is men immers 
onvoldoende op de hoogte van diverse aftrekmogelijkheden. In 
veel gevallen gaat het om lieden, die geen aangifte-I B ont-
vangen, maar die erom moeten vragen. Gezien dit feit moet al-
leen maar waardering worden toegekend aan alle pogingen van 
Financiën via voorlichting de problemen tot een minimum te 
beperken. Ook lof verdient de poging te komen tot een nieuw 
en duidelijk aangifteformulier, annex toelichtende verklaring. 
Met veel belangstelling zien wij dan ook uit naar de resultaten 
van de werkgroep-Boersma, die ten departemente op dit ter-
rein bezig is. 

Ik kom nu tot een aantal punten, waarbij men zich moet af-
vragen of er niet te veel belasting verschuldigd is, in de eerste 
plaats een aantal gevallen waarbij de gehuwde vrouw be-
trokken is. 

Ik noem een eerste voorbeeld. Waarom wordt jaar in, jaar 
uit van de gehuwde vrouw de AOW-premie ingehouden in die 
gevallen, waarin hetzelfde - en dan vaak tot het maximum -
geldt voor de man, zodat achteraf steeds tot teruggave moet 
worden overgegaan? Gegeven de huidige heffingsbasis, met 
overigens een vraagteken bij de verhouding tussen gehuwden 
en ongehuwden, rijst de vraag of het niet mogelijk is, bij de 
loonbetaling rekening te houden met dergelijke gevallen, zoals 
dat bij voorbeeld ook gebeurt bij de berekening van de loonbe-
lasting, in verband met de persoonlijke verplichtingen en de 
buitengewone lasten. Ik verzoek de Staatssecretaris de toezeg-
ging te doen dat hij dit punt zal bezien. 

Een tweede voorbeeld is het volgende. Er komen steeds 
meer en soms wel schrijnende gevallen aan het licht, waarvoor 
geldt, dat de partiële omkering tussen man en vrouw aanlei-
ding geeft tot onbillijkheden. Ook de heer Peijnenburg heeft in 
overigens zeer voorzichtige bewoordingen zojuist daarover ge-
sproken. Het gaat hier vooral om de mogelijkheid tot aftrek 
voor de vrouw bij omkering, wat persoonlijke verplichtingen 
en buitengewone lasten betreft. Het is voor de antirevolutio-
naire fractie in toenemende mate kwestieus, of het billijk is in 
deze zaak te volstaan met een verwijzing naar de hardheids-
clausule. 

Ten slotte noem ik een derde voorbeeld. Wanneer het gaat 
om een in het bedrijf meewerkende, gehuwde vrouw, is er nog 
het probleem van de fase, waarin de verrekenbare verliezen 
worden afgetrokken. Is het niet billijker om deze verrekening 
te doen plaatsvinden vóór de bepaling van het inkomensaan-
deel van de meewerkende vrouw? 

Mijnheer de Voorzitter! Graag verzoek ik om een duidelijk 
commentaar op deze drie punten, die overigens alle betrekking 
hebben op de fiscale positie van de gehuwde vrouw, die ook 
bij de heer Peijnenburg al zo in de belangstelling stond. Mis-
schien moeten wij het jaar 1975 althans in fiscaal opzicht 
maken tot het jaar van de vrouw. Dat zou dan een goede gele-
genheid zijn om een aantal schoonheidsgebreken te herstellen. 

Mijnheer de Voorzitter! De antirevolutionaire fractie wil 
voorts aandringen op een werkelijk soepele behandeling door 
de belastingdienst van die bedrijven, die zijn getroffen door de 
gevolgen van de oliecrisis of anderszins. Die toezegging is 
door de bewindslieden gedaan, maar de vraag is of die ook in 
de praktijk altijd wordt gehonoreerd. Ons bereiken namelijk 
berichten, dat niet alle inspecties voldoende soepel zijn. Kan 
het departement voor de nodige coördinatie te dezer zake 
zorgdragen? 

Hoe is het gesteld met de uitvoering van aanslagen, waar-
tegen bezwaren zijn ingebracht op grond van de aftrek voor de 
Indonesische pensioenen? Wanneer komen de bewindslieden 
met het wetsontwerp dat nodig is geworden voor de inwerking-
treding van het belastingverdrag met Indonesië? 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Dat is vandaag ingediend. 

De heer Schouten (A.R.P.): Dat is een heel duidelijk en 
vlot antwoord, zij het niet van de zijde van de bewindslieden. 
Het was mij tot nu toe ontgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een vraag met een veel 
verdere reikwijdte. Mijn fractie is steeds voorstandster van een 
soepele uitvoering van de belastingwetgeving geweest. Toch 
leidt dit soms tot twijfels. Een voorbeeld hiervan is de zoge-
naamde omkeerregeling of de fondsvorming, die onder het vo-
rige kabinet is vastgesteld voor met name de profvoetballers. 
Een analogie met pensioenpremies ligt hier voor de hand, al is 
regeling in dit geval specifiek. Maar is dan nog in billijkheid 
vol te houden dat er ten aanzien van de aftrekbare lijfrente-
premies bij voorbeeld wèl duidelijke maxima bestaan, die 
blijven beneden de bedragen die bij deze regelingen gelden? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte een paar opmerkingen 
over de bekende blokkade-brief, waar wij zojuist bij het orde-
debat al mee zijn bezig geweest. Ik heb in totaal een vijftal op-
merkingen die ik in alle voorlopigheid - u zult dat begrijpen 
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na mijn voorstel bij het ordedebat - aan de bewindslieden wil 
voorleggen. 

De eerste opmerking is de volgende. Op 16 januari jl. 
hebben wij een brief met bijlage ontvangen van de Minister 
van Financiën. Die brief met bijlage is aanleiding geworden tot 
53 feitelijke vragen, waarop de Kamer het antwoord nodig 
dacht te hebben om tot zinvolle behandeling te komen. Exact 
een maand later, op 16 februari, viel opeens die blokkade he-
lemaal weg. Dit is in één maand tijd gebeurd. Daarmee wekt 
de Minister de indruk een zigzagbeleid te voeren. Of dat juist 
is of niet, dat hij een zigzagbeleid voert, is een vraag waarop 
ik nog wel terugkom, maar die indruk wordt gewekt. 

Het is moeilijk tot een zo zuiver en eerlijk mogelijke beleids-
beoordeling te komen, als het sociaal-economisch perspectief 
op de huidige gang van zaken en de toekomst op korte termijn 
niet voorhanden is. Vandaar ook, dat de heer Peijnenburg 
volstrekt terecht ik weet niet hoeveel vragen over deze situatie 
aan de bewindslieden heeft voorgelegd. Dit zigzaggen lijkt 
des te meer zigzaggen naarmate beoordelingscriteria minder 
voorhanden zijn. Toch is het niet uitsluitend zo dat de be-
windslieden de indruk wekken een zigzagbeieid te voeren. 
Ditzelfde kan worden gezegd met betrekking tot bij voorbeeld 
de fractie van de V.V.D., die via perscommuniqués een 
maand geleden nog liet weten, dat het er niet toe deed om te 
blokkeren, maar dat het ging om een werkelijke bezuiniging op 
de overheidsuitgaven, dat 750 min. daarvoor veel te weinig 
was en dat dit anderhalf miljard moest zijn. Nauwelijks een 
maand later komen er heel andere perscommuniqués van de 
V.V.D.-fractie die toch nauwelijks in overeenstemming zijn te 
brengen met het „zig" van toen, vergelijken wij nu het ..zag" 
van dit moment van de V.V.D. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Het lijkt mij voor de heer 
Schouten, alvorens hij een uitspraak doet, verstandig even op 
mijn bijdrage te wachten. 

De heer Schouten (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! U 
begrijpt dat ik met veel belangstelling naar de bijdrage van de 
heer Van Aardenne uitzie en dat die wellicht nog aanleiding 
kan geven tot diverse interrupties ook. Mijn vraag op dit mo-
ment is alleen maar, of het van wijs beleid getuigt om zo tot 
beoordelingen te komen zonder dat men beoordelingscriteria 
heeft, zonder dat men het sociaal-economische kader kent. 

Mijn tweede opmerking heeft betrekking op de presentatie 
van het beleid door het kabinet. Ik begrijp dat er vrijdag een 
intensief kabinetsberaad is geweest. Onmiddellijk daarna kon-
den wij allen via de televisie kennis nemen van datgene wat 
dan nu „beleidsvoornemen van het kabinet" heet. Op zichzelf 
is het een wat moeilijke aangelegenheid om onmiddellijk op 
die wijze daarmee geconfronteerd te worden en wekt die wijze 
van presentatie al meer de indruk van het zigzaggen waarover 
ik zojuist sprak. 

Punt is echter, dat men bij het sociaal-economisch beleid 
moet spreken van een voortdurend balanceren op het scherp 
van de snede. Enerzijds is daar het grote gevaar van een 
bijdrage te leveren tot de inflatie of een tekort aan bestrijding 
daarvan aan de dag te leggen. Anderzijds is daar het grote ge-
vaar van de werkloosheid en het tekort schieten in het be-
strijden van de werkloosheid. Ik heb er alle begrip voor, dat 
men wat dit punt van het sociaal-economisch beleid betreft 
van maand tot maand tot andere gezichtspunten, óók tot een 
ander beleid kan komen, maar dan gaat het erom zo voor-
zichtig mogelijk te balanceren op het scherp van de snede. 

Als ik het voorzichtig balanceren op het scherp van de 
snede vergelijk met de wijze waarop het kabinet zijn beleid aan 
het Nederlandse volk en aan de Tweede Kamer presenteert, is 
er nogal wat strijd tussen. Dan krijgt men in de wijze van be-
leidspresentatie veel meer de indruk dat het een kwestie is van 
plus/oneindig naar min/oneindig, terwijl in werkelijkheid - ik 
vertrouw daarop - er sprake is van een voorzichtig balanceren 

Schouten e. a. 
op het scherp van de snede. Ik meen dat de wijze van beleids-
presentatie aan de zaak van het beleid zelf geen goed doet. 
Die opmerking wilde ik op dit moment graag kwijt. 

Mijn derde punt heeft betrekking op de aard van de wellicht 
voorgenomen belastingverlaging. Vanmorgen heeft in 
„Trouw" een voortreffelijk hoofdartikel gestaan, waarin alle 
aandacht werd gevestigd op het investeringsklimaat in Neder-
land en waarin met name werd benadrukt, dat het èn in het 
belang van het bedrijfsleven, van de onderneming, èn in het 
belang van de werknemer is het investeringsklimaat op dit mo-
ment zo gunstig mogelijk te beïnvloeden. Ik geloof dat dit een 
zuiver standpunt is, een standpunt dat ik met veel enthousias-
me hier ook graag opnieuw vertolk. Ik geloof dat wij in dit 
kader de mogelijkheden moeten bezien van de aard van de be-
lastingverlaging die wellicht voorhanden ligt. 

In dit kader denk ik dan aan enkele mogelijkheden, enkele 
suggesties. In de eerste plaats kemt de aloude kwestie van de 
vermogensbelasting, „het troetelkindje", opnieuw om de hoek 
kijken. Ik meen dat dit wellicht in heroverweging kan worden 
genomen, gezien de beleidsvisies waaraan het kabinet op dit 
moment uiting geeft. Ik denk verder, met de heer Peijnenburg, 
aan de kwestie van uitbreiding van de investeringsaftrek, 
evenals aan de mogelijkheid, het tarief van de vennootschaps-
belasting met één punt te verlagen, stuk voor stuk mo-
geüjkheden in het kader van de belastingwetgeving, gericht op 
verbetering van het investeringsklimaat, een zaak die voor alle 
groepen waaruit de Nederlandse bevolking bestaat hard nodig 
is. Overigens zijn wij het, wat de aard van de belastingverla-
ging betreft, eens met de voorlopige opinie van de Minister, 
die nadruk heeft gelegd op de laagstbetaalden bij het eventueel 
in overweging nemen van een verandering van de loon- en in-
komstenbelasting en die daarbij zegt, dat ook de inkomenstrek-
kers in hogere inkomenscategorieën de doorwerking hiervan 
zullen ervaren. Voorts sluit ik mij aan bij hetgeen de heer 
Peijnenburg heeft gezegd over de wiebeltax. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zijn stuk voor stuk suggesties 
die men met elkaar in overweging moet nemen om tot een zo 
goed mogelijke set van maatregelen te komen, indien men tot 
belastingverlaging komt. Het zijn stuk voor stuk opmerkingen 
in alle voorlopigheid, die ik maak over de aard van de even-
tuele belastingverlaging. 

Een vierde punt betreft de omvang van de eventuele belas-
tingverlaging. Ik zou op dit moment zelfs in het geheel geen 
uitspraak hierover willen doen, omdat men, zeker wat de om-
vang betreft, eerst het macro-economisch kader moet af-
wachten waarin men kan bezien en beoordelen, wat juist en 
wat onjuist is. Dit geldt ook met betrekking tot datgene wat de 
fractie van de V.V.D. - ik meen, gisteravond - alvast publiek 
heeft gemaakt: 1,3 m!d. Ik spreek er geen oordeel over uit, 
negatief noch positief. Ik meen dat het een slag in de lucht is 
zolang men niet kan zeggen, in welk macro-economisch kader 
zo'n voorstel moet worden geplaatst, maar opnieuw: mat 
des te meer belangstelling wacht ik op het macro-economische 
kader, dat de heer Van Aardenne kennelijk wèl voor ogen 
staat. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn slotopmerking heeft betrek-
king op de procedure. Als wij tot belastingverlaging moeten 
komen met ingang van 1 juli 1974, dan is te verwachten - de 
heer Scholten heeft bij de regeling van werkzaamheden al hier-
over gesproken - dat er procedureel nogal wat moeilijkheden 
zullen komen. In verband hiermee vraag ik aan de bewinds-
lieden, of zij bereid zullen zijn, uiterlijk medio maart het ma-
cro-economische kader - de nieuwe feiten en gegevens - èn de 
voorstellen aan de Kamer voor te leggen. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ook 
mijnerzijds graag een woord van welkom aan het adres van 
de nieuwe bewindsman. Ik zal het overigens weinig hebben 
over hoofdstuk IXB in enge zin, maar meer over de uit-
gavenblokkade, aangekondigd in de beleidsnota Beperking 
gevolgen olieschaarste, van december. Sindsdien is de olie-
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aanvoer sterk verbeterd, maar - dit wordt nogal eens ver-
geten - tegen veel hogere prijzen, hetgeen ook voor ons land 
een verarming betekent, al hebben wij het mooie potje van 
het aardgas. Voor de industriële landen als geheel en voor de 
onderontwikkelde landen is het een verzwaring van de import-
rekening van een kolossale omvang. Geschat wordt, dat de 
waarde van de totale export van olie in 1974 - tegen de hui-
dige prijzen - ongeveer 100 mld. dollar bedraagt, tegen on-
geveer 30 mld. dollar tegen de oude prijzen, dus een verschil 
van ongeveer 70 mld. dollar meer inkomsten voor de olie 
exporterende landen, waarvan ruim de helft aan het Midden-
Oosten ten goede komt. Hiervan is een groot deel beschik-
baar voor belegging of zal in goud of andere liquide middelen 
kunnen v/orden opgevraagd. De Arabische landen zijn in één 
klap een financiële macht van de eerste rang geworden. Voor 
zover zij de extra inkomsten besteden aan hun eigen ontwik-
keling of aan hulp aan broederlanden in Afrika of Azië, is dit 
een nuttige besteding, op langere termijn gezien, voor de 
wereld, al zal het een hele exportinspanning vergen van 
Europa, de VS en Japan. Te verwachten is echter, dat een be-
langrijk stuk van deze inkomsten in het Midden-Oosten een 
meer zwevend karakter krijgt en allerlei dreigingen zal in-
houden, hetzij door de aankoop van wapens of door de op-
koop van vitale bedrijven in het Westen. 

Het Westen dient rekening te houden met deze fundamen-
tele veranderingen en dient zich te richten op minder import 
van olie. Trouwens, het peil van de grondstoffenprijzen is 
over de gehele linie gestegen, wat een belangrijke verarming 
is van de industriële landen. De aanvoer van olie is meegeval-
len, dank zij de soms versmade multinationals. Ik ben blij dat 
die niet genationaliseerd waren en gesplitst per land. Ik meen 
dat wij dan in een grote impasse waren terechtgekomen. 

Door de hele veranderde constellatie op de grondstoffen-
markten blijft er een noodzaak tot een wat soberder gedrag. 
Wij hebben de indruk dat het kabinet dit niet beseft. De 
brief van 15 februari zegt, ietwat nonchalant: 

„Nu de fysieke beperking als gevolg van de vermin-
derde olieaanvoer niet zo'n sterke rem op de groei van 
de produktie zal leggen als eerder werd verondersteld, 
blijkt vooral het verloop aan de vraag-zijde bepalend 
voor de produktie-ontwikkeling en de werkgelegenheid.". 

Geen woord over de fundamentele achteruitgang van de 
ruilvoet of van de betalingsbalansen — niet alleen van ons, 
maar ook van andere landen - of de hele verschoven verhou-
ding ten opzichte van de grondstoffenlanden. 

Die nonchalante houding valt op naast het wel willen 
handhaven van de Machtigingswet. Het kabinet wil de Mach-
tigingswet handhaven en heeft destijds in de Eerste en Twee-
de Kamer twee argumenten gebruikt: enerzijds de prijsont-
wikkeling en anderzijds de verminderde aanvoer van olie. 
DS'70 blijft van mening dat deze noodwetgeving onverstan-
dig is. Wij vragen het kabinet om voorstellen tot intrekking 
van de Machtigingswet en om, waar nodig, bestaande wetten 
aan te vullen en dan meer blijvend aan te vullen om de kos-
teninflatie te kunnen beheersen. 

Wat de blokkade betreft, die was eenzijdig gericht op de 
investeringen. Wij menen dat de overheid morele verplichtin-
gen heeft tegenover bedrijfstakken, die van de overheid af-
hankelijk zijn omdat zij vrijwel alleen aan de overheid leve-
ren. Men kan in een of ander bezuinigingsprogramma, zoals 
in 1971 is gebeurd, natuurlijk ook wel op investeringen 
snoeien, ook bij bedrijfstakken die sterk van de overheid af-
hankelijk zijn. Men moet daarbij echter een zekere redelijk-
heid en zekere matiging betrachten. Men kan bij voorbeeld 
10 pet. nemen zonder ontwrichtend te werken. Als men tien-
tallen procenten besnoeit, werkt men ontwrichtend, ook op 
de werkgelegenheid in zo'n bedrijfstak en ook bij voorbeeld 
op de continuïteit van de opleiding van jonge werknemers in 
zo'n bedrijfstak. Dat is bijna een immorele zaak als men zo 

eenzijdig een bedrijfstak treft, die afhankelijk is van de over-
heid. 

Als wij de laatste jaren overzien, dan zien wij dat ook na 
het regeerakkoord-Steenkamp men is doorgegaan met spe-
ciaal te snoeien op de investeringen. Daar is men in 1972 van 
geschrokken. Toen is al een fors werkgelegenheidsprogram-
ma gestart om het weer wat te compenseren. 

Minister Duisenberg heeft die eenzijdigheid zelf erkend 
met een bepaalde passage op bladzijde 17 van de miljoenen-
nota, waarin hij erop wijst dat speciaal deze materiële beste-
dingen onder druk zijn gesteld en dat de inkomensover-
drachten buiten beschouwing zijn gebleven. Maar ook de be-
groting van het kabinet-Den Uyl voor 1974 snoeide vooral op 
de investeringen zoals blijkt uit het antwoord van Minister 
Duisenberg destijds op blz. 3. Wij kunnen zeggen dat de 
werkloosheid in de bouw in belangrijke mate door de over-
heid zelf is veroorzaakt. 

Nu komen wij dan op de vreemde zaak van de compense-
rende werkgelegenheidsprogramma's. Die compenseren in de 
jaren 1973 en 1974 niet zozeer inzinkingen in de particuliere 
sector, maar vooral besnoeiingen in de overheidssector zelf. 
Het is beter zoals ook de vakbeweging herhaaldelijk heeft ge-
steld, om de normale overheidsinvesteringen voort te zet-
ten. 

Die werkgelegenheidsprogramma's van een miljard gulden 
per jaar zijn een pot met geld, waar het kabinet mee om-
springt zonder dat het parlement van tevoren dat totale be-
drag voteert. Als ik goed ben ingelicht, staat het hoofdstuk 
XVIII zelfs nog niet op onze agenda. Het parlement voteert 
zeker niet tijdig voor die aparte doeleinden. Het hoofdstuk 
Onvoorzien is hier nooit voor bestemd geweest. Wij hebben 
daarover een discussie gehad op 7 november. Ook de heer 
Schouten was daarin nogal actief. De Minister heeft toen 
toegezegd, dat de posten van hoofdstuk XVIII door supple-
toire begrotingen ten spoedigste zouden worden overge-
bracht naar de vakdepartementen nadat Minister Boersma 
een brief over de bestemming van die gelden aan de Kamer 
zou hebben gezonden. Minister Boersma heeft een toezeg-
ging gedaan over de datum. Hij heeft gezegd, dat hij die 
brief rond de jaarwisseling zou sturen (blz. 736 van de Han-
delingen). Men kan daarbij natuurlijk denken aan de periode 
van zes maanden vóór tot zes maanden na de jaarwisseling, 
maar hij heeft hier de indruk gewekt dat het ging om enkele 
dagen vóór of na de jaarwisseling. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): De defensienota komt ook 
rond de jaarwisseling. 

De heer Drees (DS'70): Nu is er een brief van Minister 
Duisenberg, gericht aan de interrumpant, de heer Dolman, 
gedateerd 19 februari, waarvan hij zo vriendelijk was mij een 
afschrift te geven. Daarin staat dat Minister Boersma nog 
steeds die brief niet heeft verzonden en dat het waarschijn-
lijk in maart of zo iets zal gebeuren. Dan komt dus Minister 
Duisenberg met zijn suppletoire begrotingen. 

Dit is in strijd met wat op 7 november in deze Kamer is 
toegezegd door Minister Boersma aan de heer Schouten. 
Daarmee komt de hele begrotingsbehandeling wat op losse 
schroeven te staan. Wij kunnen haar voorlopig dus ook niet 
voltooien, mijnheer de Voorzitter! Wij debatteren hier gede-
tailleerd met vakministers. Zojuist is nog een amendement 
op de begroting van CRM verworpen, dat ging om 2 min. of 
zo voor Monumentenzorg. Morgen debatteren wij met Mi-
nister Westerterp misschien weer over een paar miljoen voor 
een of ander object, bij voorbeeld het Mark-Vlietkanaal. On-
derwijl wordt echter - en dat blijft een zotte zaak - buiten 
deze Kamer om voor tientallen of honderden miljoenen be-
steed. Dat gebeurt zonder dat de Kamer het weet en in het al-
gemeen gewoon op een wat andere manier gealloceerd. Ik 
meen dat dit een doorkruising is van het budgetrecht van 
het parlement en van een zinvolle informatie, zowel van het 
parlement als van de burgers. 
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Behalve de besnoeiing op normale overheidsinvesteringen 

zien wij een tweede beleidsoorzaak van de hoge werkloos-
heid, namelijk het feit dat diverse overheidsinstanties het be-
grip „passende arbeid" zo beperkt interpreteren. Misschien 
zal de wet loonsuppletie straks wat helpen. Hoe het zij, wij 
hebben sterk de indruk dat diverse overheidsinstanties met 
een zeer eng begrip „passende arbeid" opereren en dat men 
daardoor in allerlei provincies en in allerlei bedrijfstakken te-
gelijkertijd werkloosheid en gebrek aan mensen waarneemt. 
Er zijn zelfs bedrijven die sluiten door gebrek aan mensen 
en er is voortdurend nog een beroep op gastarbeiders. Een 
soepeler beleid van de overheid zou duizenden mensen aan 
werk kunnen helpen. 

Ten slotte het uitgaven- en belastingenbeleid, mijnheer de 
Voorzitter! Wij menen dat de uitgaven exclusief stijgen. Daar-
van hebben wij bij de algemene beschouwingen voorbeelden 
genoemd. Ik wil nu eenvoudigheidshalve verwijzen naar de 
beleidsverhogingen van het kabinet, zoals gespecificeerd op 
blz. 4 van de antwoorden van begin oktober, waarmee wij 
het voor een belangrijk deel oneens zijn. Wij menen dat het 
noodzakelijk is, te komen tot een soberder beleid inzake de 
lopende uitgaven. Dat is een fundamentele versterking van 
onze huishouding, in tegenstelling tot - en daar komt men po-
litiek veel gemakkelijker toe - uitstel van investeringen. Die 
investeringen zijn noodzakelijk; zij zijn vaak op allerlei ma-
nier zelfs rendabel. Die moet je toch een keer doen. Je hebt 
er weinig aan, die uit te stellen. Wel heb je wat aan een kri-
tische bezinning op en een ombuiging van lopende uitgaven. 

Anderzijds zijn de tarieven van loon- en inkomstenbelas-
ting zeer hoog. Ook het gewone tarief van de omzetbelasting 
is stevig. Daarboven komen toch nog de sociale premies, die 
nogal sterk stijgen. Zelfstandigen voelen dat rechtstreeks, 
maar in toenemende mate zijn ook de werknemers zich daar-
van bewust. Zo krijgen wij een situatie, waarbij het totaal aan 
heffingen marginaal voor heel wat groepen - niet alleen 
voor de middengroepen - 40 of 50 pet. bedraagt en daar-
boven meer. Ook andere heffingen en voorts ook de aardgas-
prijs zullen sterk omhoog gaan; zij leveren de overheid forse 
inkomsten op. 

Er is nu een bezinning op het beleid aan de gang. In aan-
sluiting aan verschillende woordvoerders van de oppositie 
noemde de heer Schouten het een typisch zig-zagbeleid. 
Maar goed, wij gaan nu net weer door een bocht, waarbij ge-
sproken gaat worden over een nieuw belasting" en budget-
beleid. De fractie van DS'70 meent, dat bij de bezinning voor 
de nabije toekomst het accent moet liggen op verlaging van 
de loon- en inkomstenbelasting voor iedereen, bij voorbeeld 
door herstel van de inflatiecorrectie 1974, en bij één punt ver-
laging van het normale b.t.w.-tarief. Beide maatregelen kun-
nen helpen ter verlichting van de kosteninflatie. Om ervoor 
te zorgen dat het ook werkelijk enigszins stabiel zal zijn en 
het niet onmiddellijk weer wordt ingetrokken, dient een kri-
tischer en zuiniger beleid te worden gevoerd inzake de lopen-
de uitgaven. Mijnheer de Voorzitter! Ik wil daar graag een 
motie over indienen. 

De Voorzitter: Door de leden Drees, Berger, De Brauw, 
Van Veenendaal-van Meggelen en S. Keuning wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
gelet op de plannen van het Kabinet tot blokkering van 

overheidsuitgaven voor investeringen, welke thans teruggeno-
men zijn, met als argument een tendens tot onderbesteding in 
onze economie; 

van oordeel, dat het peil van tarieven en heffingen ten gun-
ste van de overheid zeer hoog is en een belangrijk element 
vormt in de kosteninflatie; 

verzoekt het Kabinet bij zijn overwegingen van de in maart 
a.s. te nemen beslissingen over het beleid voor de nabije toe-
komst voorrang te geven aan verlaging van het gewone tarief 

Voorzitter e. a. 
van de omzetbelasting met één punt en aan herstel van de in-
flatiecorrectie 1974 in de tariefsopbouw van loon- en inkom-
stenbelasting en deze belastingverlaging veilig te stellen door 
een soberder beleid inzake lopende uitgaven van de overheid, 

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

De vergadering wordt te 16.36 uur geschorst 
en te 16.58 uur hervat. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! 
Op de valreep van de behandeling die vandaag plaatsvindt, be-
reikten ons in het weekend nog drie brieven van de Minister 
van Financiën en vandaag nog een van de Minister-President 
en een van de Minister van Sociale Zaken. Hieruit blijkt dat 
voor de zoveelste maal het beleid om gaat. Het is goed eraan 
te herinneren dat ik bij vorige debatten tweemaal een motie 
indiende, waarvan de aanneming werd ontraden en die toen 
ook werden verworpen. Thans kan worden geconstateerd dat 
het kabinet toch wel enigszins naar de gedachten uit die moties 
heeft gehandeld, respectievelijk denkt te gaan handelen. Ten 
eerste blijkt dat van het door mij tijdens het debat over de 
voorjaarsnota op 650 min. geschatte structureel ongedekte re-
levante gat - het was ten slotte 635 min. - alsnog 340 min. 
blijkt te zijn gedekt door uitgavenvermindering, respectievelijk 
door vermeerdering van niet-belastingontvangsten, maar daar-
over praten wij vandaag niet. Ten tweede overweegt het ka-
binet nu toch een belastingverlaging, wat ik in december bij de 
behandeling van de Machtigingswet en in januari bij het 
prijzendebat tevergeefs hier heb bepleit. 

Ik meen er goed aan te doen, onze uitgangspunten van het 
financieel-economisch beleid nog eens duidelijk op een rij te 
zetten. 

1. Zorg voor de werkgelegenheid eist op lange termijn een 
beleid, gericht op de versterking van de positie van het 
bedrijfsleven; op korte termijn zijn tijdelijke financiële over-
heidsmaatregelen in de vorm van een werkgelegenheidspro-
gramma nodig; zij zijn echter nooit voldoende. 

2. Inflatie moet, of zij zich nu als bestedings- of als kos-
teninflatie voordoet, worden bestreden met daartoe geëigen-
de middelen, onder erkenning van de grenzen die daaraan 
worden gesteld door onze open economie. 

3. De groei van het collectief beslag op ons nationale inko-
men - overheidsuitgaven en sociale fondsen - moet in een 
evenredige relatie met de groei van het nationale inkomen 
verlopen. Daarbij moet een fifty-fifty-verhouding van directe 
en indirecte belastingen worden nagestreefd. 

4. Indien bij de crisissituatie naast een gerichte energie-
politiek een reële bestedingsbeperking noodzakelijk is, dienen 
hierbij volgens het draagkrachtbeginsel de inkomens ter 
grootte van het minimumloon op de nullijn te komen en dus 
niet reëel achteruit te gaan. 

5. Nivellering om de nivellering wordt door ons afgewezen; 
in de praktijk blijkt dat vooral de middeninkomens te treffen. 

Deze richtlijnen vindt men terug in al onze interventies bij 
de talloze financieel-economische debatten sedert het optreden 
van het kabinet-Den Uyl. Wij houden, wat de heer Schouten 
ook moge zeggen, van een consistent beleid. 

Maar wat zei en deed het kabinet? In september kwam de 
miljoenennota: inflatiebestrijding via de revaluatie, maar on-
dergeschikt aan het nivelleringsdoel van het kabinet; een ver-
hoging van de collectieve uitgaven en dus een verhoging van 
de belastingdruk. In november moesten wij zuinig zijn met de 
energie, ja met alles. De Minister-President verscheen op alle 
zenders zeggende: de oude tijden keren niet weerom. Van Ho-
gendorp voegde daaraan nog toe, maar hij gaf het in bevesti-
gende zin: Het volk krijgt een vrije dag; dit was nu dan zeker 
op 24 en 31 december. 

In december moest ter gelegenheid van de behandeling van 
de Machtigingswet de etalageverlichting uit en er zou benzi-
nedistributie komen. Iedereen kreeg, na wat schermutselingen 
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over 2 X 15, dertig gulden. Dat was dan geen nivellering 
maar via een ingewikkelde redenering bleek de kabineis-
grondslag toch wel in het gemachtigd beleid te functioneren. 

De overheid bleek met haar uitgaven en het fiscale instru-
ment niets meer te kunnen doen om de lasten van de burgers 
te verlichten en het prijsbeleid bleek, zoals het werd gevoerd, 
juist te zijn; dit werd althans in december gesteld. 

In januari werd de distributie doorgezet tegen raadgevingen 
in, hoewel er meer olie was. Hoewel geen misbruik bekend 
was, hetgeen door de Regering werd toegegeven, kwam er toch 
een aanzienlijke verscherping van het prijsbeleid. Belastingver-
laging was nog steeds niet mogelijk, maar wel afkondiging van 
de blokkering van de overheidsuitgaven, 1 procent van het 
budget. 

In februari eindigt de distributie, maar omdat wij zuinig 
moeten blijven, worden snelheidslimieten afgekondigd. Het 
prijsbeleid wordt wat versoepeld, al is het alleen maar een 
functioneren van de motie-Schouten, en de prijsstijging van ja-
nuari blijkt mee te vallen. Nu, als klap op de vuurpijl, komt er 
een brief, waarin staat dat c!e blokkering na vier weken wordt 
opgeheven. Een belastingverlichting wordt aangekondigd. Wie 
het nog begrijpt, mag het zeggen. Ik ben benieuwd wat de 
voorstellen van maart gaan betekenen! Misschien krijgen wij 
dan een belastingverhoging. Men zou het haast gaan denken. 

Om het kabinet recht te doen moeten wij toch de situatie 
wel analyseren, want die is sedert Kerstmis veranderd. Het zou 
onjuist zijn, dat niet te erkennen. De vrees voor de aan-
bodzijde door materiële produktiebeperkingen blijkt, wellicht 
voorlopig, geweken. De inflatie komt over ons door stijging 
van de wereldmarktprijzen. Het is derhalve een kosteninflatie. 
Het gevaar voor bovendien een bestedingsinflatie, waarvoor 
wij in december bang waren, is geweken. Integendeel, door de 
achteruitgang van onze ruilvoet en wellicht enige nationale 
verarming is er nu eerder gevaar voor onderbesteding. De on-
derbesteding was al eerder, voor de crisis, opgetreden bij de 
bedrijfsinvesteringen, maar zij is dat nu ook in de particuliere 
sector. Overigens is er nu wellicht toch weer sprake van een 
stijging van het bruto nationaal produkt. Zou dat kunnen op-
wegen tegen de ruilvoetverslechtering? Is er, kortom, nog 
sprake van nationale verarming? Ik ben benieuwd naar het 
antwoord van de Regering daaromtrent. Hoe het ook zij, veel 
reële groei is naar mijn mening in 1974 niet te verwachten. 
Het is duidelijk dat de Regering op dit moment toch al haar 
beleid aan deze situatie gaat aanpassen. 

De onderbesteding vereist een passend overheidsbeleid. 
Omdat wij tegelijkertijd verkeren in een situatie van sterke 
kosteninflatie, met het gevaar van onderbesteding, werkt het 
automatisme van het Keynesiaanse beieid niet. Dat is nu een 
keer een kenmerk van de stagflatie die in de dertiger jaren on-
bekend was. 

De vraag is dan of men de bestrijding van de kosteninflatie 
kan combineren met het tegengaan van de onderbesteding. 
Dat is een uiterst delicate operatie, die wel eens de indruk kan 
wekken van een vlucht naar voren. Nodig is namelijk een 
koopkrachtversterking onder afremming van kostenstijging, 
voor zover dat laatste redelijk mogelijk is. Ik duid daarbij op 
de wereldmarkt. 

Ook in de situatie van december heb ik al gepleit voor een 
fiscaal beleid dat, aangezien nu eenmaal van de werknemers 
terecht geen onevenredige beperking mag worden gevraagd, 
toch tot matiging van de loonsomstijging zou kunnen 
bijdragen. Dat was in de situatie 3. Nu zitten wij naar ik aan-
neem dichter bij de situatie 0. Dezelfde argumenten gelden 
nog, maar bovendien komt er het argument van de bestrijding 
van de onderbesteding bij. Ik herhaal dat het een onderbeste-
ding van zowel particulieren als bedrijfsleven is. Aan beide 
moet wat worden gedaan. 

In dat licht gezien is een forse injectie in de fiscale sfeer 
nodig. Een dergelijke injectie kan plaatsvinden als het aandeel 
van de collectieve sector in het nationale inkomen in 1974 ten 
opzichte van het vorige jaar niet meer zou stijgen dan bij 
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voorbeeld de vaak genoemde 3/4 pet. van het nationaal in-
komen voor de sociale premies. Dat zou, gelet op de cijfers die 
wij in december hebben gekregen, een belastingdrukverminde-
ring van ook ongeveer 3/4 pet. nationaal inkomen betekenen, 
vergeleken bij het huidige peil. Dat zou neerkomen op een 
orde van grootte van ongeveer 1,3 a 1,4 mld. 

Het argument van de rechtvaardige verdeling van de crisis-
lasten over bevolking, bedrijfsleven en overheid wordt op deze 
wijze nog versterkt door dat van de koopkrachtinjectie, 
terwijl - dit is een zeer essentieel punt - de kosteninflatie 
enigszins, namelijk in de loonkosten, zou kunnen worden te-
gengegaan. Dat werkt door in de prijzen. Hierbij houd ik er 
rekening mee dat het kabinet, al zou het dat willen, er niet in 
zal slagen de uitgaven in 1974 nog met dit gehele bedrag te 
verlagen; ik betwijfel overigens of het dit wil. Ik grond dit 
op de berekeningen in de miljoenennota 1971, die een maxi-
male flexibiliteit van 2,8 pet. over de uitgaven voor een vol 
jaar mogelijk achtte. Dat „maximaal" betekent ook wel dat 
men het nooit helemaal zou kunnen realiseren. 

Het houdt wel in een zeer selectief te werk gaan met de 
overheidsuitgaven. Wat dat betreft, heeft mij het abrupte einde 
van de blokkering bijzonder verrast, want er was toch met zorg 
afgewogen. Ik had geen reden om daar nu zo sterk aan te 
twijfelen. Dat de geblokkeerde uitgaven het optimum waren 
vanuit het gezichtspunt van het energieverbruik naar de ene 
kant en het effect op de werkgelegenheid aan de andere kant 
leek redelijk. Nu wordt, terwijl dit dus uitgaven waren die 
helemaal niet zo'n sterke invloed op de werkgelegenheid had-
den, de opheffing juist verdedigd met het argument van het 
gelegenheidseffect. Door in wezen een extra inflatoire impuls 
van 750 min. stijgt het begrotingstekort tot 3650 min. Te-
gelijkertijd worden er nog fiscale maatregelen in het vooruit-
zicht gesteld. Daarover wordt nog geen kwantitatieve uit-
spraak gedaan. Dat horen wij in maart. 

De kwaliteit van die 750 min. is uit een oogpunt van werk-
gelegenheidsbeleid toch wel twijfelachtig. Dan is een belasting-
verlichting van ongeveer 1300 min. daarboven te verkiezen 
mits deze gepaard gaat met toch een terugbrengen van minder 
voor de werkgelegenheid relevante overheidsuitgaven, zeg tot 
een hoogte van 800 min. Dan houdt men een impuls van 500 
min. over en deze impuls acht ik in deze situatie te verdedigen 
met het oog op de onderbesteding, mits die ook kan bijdragen 
via de loonontwikkeling aan de bestrijding van de kostenhv 
flatie. Ik meen derhalve dat op korte termijn van het kabinet 
wel het volgende kan worden gevraagd: 

1. Een kritische toetsing van de uitgaven in 1974, waarbij 
het kabinet zijn eigen blokkering als richtsnoer kan houden en 
waarbij ik de bewindslieden minzaam aanbeveel onze alterna-
tieven van oktober er nog eens bij te betrekken. Gedeeltelijk 
overlappen ze elkaar ook. 

2. Per saldo moet het toch mogelijk zijn op die manier tot 
een uitgaventerugbrenging van 800 min. op het staatsbudget te 
komen. Ik gebruik met opzet nog niet het woord „bezuini-
ging" als de Regering het liever „blokkering" wil noemen. 
Voor één jaar vind ik dat goed. 

3. Als duidelijk richtsnoer zou men moeten nemen dat het 
ongedekte deel van de overheidsuitgaven - in mijn gedachten-
gang dus ongeveer 500 min. - daardoor in feite het karakter 
krijgt van een werkgelegenheidsprogram en dus tijdelijk van 
karakter moet zijn. 

4. Punt 3 brengt met zich mee dat bij de voorbereiding van 
de begroting-1975 een meer principiële benadering van het 
vraagstuk nodig is. Hierbij kan de toch ook deel van het kabi-
netsgrondslag uitmakende „schets van beleid" wel een goede 
richtlijn zijn. Ik verwijs naar kamerstuk 12 383, blz. 27, rech-
terkolom. 

5. Daarbij moet ook gedacht worden aan efiïciency-onder-
zoeken. Hoe zijn de ervaringen met een dergelijk onderzoek bij 
de Nederlandse Bank, een lichaam waarvan de Minister van 
Financiën toch wel wat kan vernemen? Bij deze instelling heeft 
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een speciaal op administratieve organisaties ingericht bureau 
een dergelijk onderzoek verricht. 

6. De erkenning, dat het structurele begrotingstekort, dat 
verleden jaar naar boven is bijgesteld, door de wijziging van de 
situatie nu naar beneden zal moeten worden bijgesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de blokkadenota - ik spreek 
nog altijd liever van blokkeringsnota - zou ik nog enkele 
vragen willen stellen. 

Hoewel de Minister op het eerste gezicht gelijk heeft, als hij 
zegt dat beantwoording van de vragen ten aanzien van de 
blokkade weinig zin meer heeft, omdat deze blokkade niet 
meer bestaat, zou ik toch nog wel graag willen horen - de Mi-
nister heeft zich daartoe in zijn brief bereid verklaard - welk 
bedrag van de 533 min. consumptieve uitgaven betreft en ook 
wat er met de bejaardenziekenfondsverzekering aan de hand 
was. Dat laatste lijkt haast wel een werkelijke meevaller te zijn 
- net als in 1973 - en dan vinden wij het wel terug in de voor-
jaarsnota. Ik heb het gevoel, dat er nog wel meer van die 
posten zijn, die formeel niet meer geblokkeerd zijn, maar die 
toch niet zullen worden uitgegeven. Ik denk aan de woning-
bouw, die ook achter schijnt te blijven. Hierover zullen aan-
staande donderdag vragen worden gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! De belastingoperatie - een essen-
tieel punt voor het debat van vandaag - moet mijns inziens op 
korte termijn plaatsvinden. Het is gewenst, dat zij reeds op 1 
april haar beslag krijgt en daarmee bijdraagt tot een verrui-
ming van de bestedingsmogelijkheden, juist op die datum 
waarop altijd kostenverhogingen plaatsvinden. Ik denk bij 
voorbeeld aan de huurstijging die toch, al is deze stijging dan 
gematigd, zal plaatsvinden. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Hoe dacht u dat te reali-
seren per 1 april? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dank zij het 
schijventarief valt dat te realiseren. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): U vergist zich. Dat is een 
te gemakkelijk antwoord. Wilt u niets aan de loonbelasting 
doen? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ik kan mij voorstellen, 
dat de loonbelasting ook per 1 april wordt verlaagd. Ik 
begrijp, dat dit in de computerprogramma's van de bedrijven 
nog wat problemen geeft, maar aan de andere kant is juist het 
schijventarief . . . 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Herinnert u zich de behan-
deling van het schijventarief en de termijn van drie maanden 
die noodzakelijk was - ik kom er straks uitvoerig op terug -
voor de voorbereiding van de loonbelastingtarieven? Bent u 
dat vergeten? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dat was een omschake-
ling naar het schijventarief. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Neen, dat had te maken 
met de loonbelastingtabellen. Ik zou mij beter informeren al-
vorens een termijn van 1 april te noemen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Bovendien is het dit jaar op-
nieuw teruggekomen bij de wijziging van de tarieven. Toen 
was er geen structuurwijziging, maar alleen een tariefwijziging. 
Toen hebben wij hetzelfde drama weer gehad. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): De tarieven hebben wij 
dan ook in november gewijzigd. Dat betekent in wezen dat, als 
wij nu op zeer korte termijn discussiëren, dit wel op 1 april 
kan ingaan. Toen ging het op 1 januari in. 

De heer W. Schollen (C.H.U.): Dat is volstrekt onjuist, 
mijnheer Van Aardenne! 

Zitting 1973-1974 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de 
heer Scholten er erkentelijk voor, dat hij de gemakkelijke 
vragen voor mij beantwoordt. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): U krijgt straks de moeilijke 
vragen van mij! 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): De heer Scholten pleit 
dus voor ingang van de verlaging van de loonbelasting per 1 
mei met, naar ik aanneem, een correctie voor die loonbe!as-
ting om gelijk te komen met de inkomstenbelastingverlaging 
per 1 april. Dat is namelijk ook nog een mogelijkheid. Ik 
wacht echter eerst het antwoord van de Minister af. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb reeds gezegd, dat ik de 
datum van 1 april belangrijk vind, ook al zou dan een tussenfi-
nanciering moeten plaatsvinden; dat doet de werkgever mis-
schien wel. Ook de vakbeweging dringt terecht aan op een 
spoedige koopkrachtvergroting. Als men al deze punten in be-
schouwing neemt, moet men constateren, dat het kabinet te 
laat is, als de voorstellen in maart worden gedaan. Als men 
mij zou tegenwerpen dat de cijfers nog niet voldoende hard 
zijn - dat is een ander argument dan dat van de heer SchoUen 
- zou ik hierop antwoorden, dat het kabinet ondanks het feit, 
dat de cijfers nu nog niet hard zijn, nu reeds een impuls van 
minstens 750 min. aankondigt. Een belastingoperatie kan 
echter wil zij wat voorstellen nooit om een onbetekenend be-
drag gaan; dit wordt in de brief nog in het vage gelaten. 

Als de Regering een dergelijke vergroting van het begro-
tingstekort verantwoord acht, rijst bij mij de vraag, of men 
dan bij de monetaire financiering denkt aan buitenlandse le-
ningen. Ik meen dat de binnenlandse kapitaalmarkt wat pro-
blemen zou geven. Dan moet een fiscale operatie, zoals deze 
door mij wordt voorgesteld, mogelijk zijn. Daarbij zou men 
dan wel een uitgavenverlaging, al dan niet tot de volle 2,8 pet. 
mogelijk, tot stand moeten brengen, als de cijfers daartoe 
zouden nopen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan aan de keuze van de 
belastingverlichting. Er zijn drie mogelijkheden, nl. in de loon-
en inkomstenbelasting - de heer Scholten liep daar al op 
vooruit - , in de omzetbelasting en via toepassing van een nega-
tieve wiebeltax. Volgens antwoord nr. 6 zou dit laatste gezien 
onze doelstelling voor 3 pet. mogelijk zijn, zodat een zeer be-
perkte verlichting wordt gegeven, terwijl de overheidsuitgaven 
omhoog zouden moeten. De wiebeltax is dan ook een instru-
ment voor een zuivere Keynesiaanse dertigerjarenachtige de-
pressie en niet voor een stagflatie, waarbij men aan de ene 
kant moet stimuleren en aan de andere kant de kostenstijging 
moet afremmen. 

De verlaging van de omzetbelasting geeft op de prijzen een 
beperkt effect met alle rompslomp en afrondingsproblemen 
voor het bedrijfsleven. Bovendien is de direct-indirectverhou-
ding zozeer scheef getrokken, ook door de meevallende be-
lastingopbrengsten - al wordt de verhouding misschien nog 
niet 41 : 59, zoals dit in de stukken staat - dat wij op deze 
grond reeds de b.t.w. buiten beschouwing dienen te laten. 

Ik meen dat de belastingoperatie moet worden uitgevoerd 
op het terrein van de loon- en inkomstenbelasting. Daarbij 
hebben wij in het oog gehouden dat een verlaging van 2 
punten voor de modale werknemer, die mijns inziens - mis-
schien wil de Minister dit bevestigen - op ongeveer f 19 000 
zit, globaal betekent dat de achteruitgang van 1 pet. volgens 
de decembercijfers zou kunnen worden opgeheven. Ik ga er 
daarbij van uit dat - gezien ook de visie van de nullijn bij het 
minimumloon - van een verdere daling geen sprake zal zijn 
en dat de prijscompensaties dan de rest zouden moeten doen. 

Ik ben van mening dat boven het inkomen van de modale 
werknemer ook veel mensen in inkomenscategorieën zitten, die 
het moeilijk hebben. De f 30, al was dit voorlopig, heeft een 
zuiver nivellerende werking gehad. Bij een inkomen van 
f30 000 betekende dit 1,2 pet. Netto bleef daarvan uiter-
aard heel wat minder over dan van de verhoging van 2,4 pet. 
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Van Aardennc 
bij een inkomen van f15 000. De kosten voor deze midden-
groep zijn bijzonder sterk gestegen. Men denke wat dat betreft 
slechts aan de verzekeringspremies. 

Een substantiële bijdrage aan het op peil houden van het 
reële inkomen over de gehele linie kan worden gerealiseerd 
door een verlaging van het tarief van de loon- en inkomstenbe-
lasting met 1 punt over de gehele linie - voor driekwart jaar 
kost dat 550 min. - en met een tweede punt - voor de onder-
ste vier schijven, hetgeen voor driekwart jaar 480 min. kost. 
Aangezien er nog een aantal mensen zijn, die met hun in-
komen de onderste schijf niet volmaken, omdat deze minder 
inkomen hebben dan de modale werknemer, die ongeveer bij 
de onderste schijf zit, en op deze manier niet voldoende 
compensatie zouden kunnen ontvangen, zal naar onze mening 
ook een verhoging van de belastingvrije voet moeien plaats-
vinden onder een gelijktijdige inkorting van de eerste schijf. 
Wij denken daarbij aan de verhoging die zou zijn bereikt als 
de inflatiecorrectie dit jaar volledig zou zijn doorgegaan. Die 
correctie was 7,6 pet. waarvan 5 pet. aan de voet is gereali-
seerd. Er blijft dan over 2,6 gedeeld door 105. Ik ben van 
mening dat er 2,5 pet. kan uitkomen. De kosten van die ope-
ratie zouden 150 min. zijn. 

De gehele operatie in de loon- en inkomstenbelasting kost in 
1974 1180 min., waarvoor 600 min. bestemd zijn voor de in-
komens die onder het inkomen van de modale werknemer 
liggen en ook ongeveer de helft voor de inkomenstrekkers 
daarboven, dat terwijl door de eerste categorie mensen onge-
veer één derde deel van het totaal aan loon- en inkomstenbe-
lasting wordt opgebracht. Dit laatste moet goed in het oog 
worden gehouden, voordat de mensen weer zullen zeggen dat 
de V.V.D. toch alleen maar alles aan de hogere inkomens ten 
goede doet komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik mag dan van het kabinet ver-
wachten dat het de partners in het bedrijfsleven met die poli-
tiek zal confronteren en dat men daar de conclusie uit trekt 
voor de arbeidsvoorwaarden per 1 juli. Dat kan naar mijn me-
ning ook zonder Machtigingswet, ondanks het feit dat wij net 
antwoord kregen op onze vragen aan de premier waarin hij 
stelt dat de Machtigingswet nog altijd nodig is in deze situatie, 
die naar onze mening toch niet zo afwijkt van andere, econo-
misch gezien ook moeilijke situaties die wij in het verleden 
hebben gekend. 

Mijnheer de Voorzitter! In onze voorstellen willen wij naast 
de algemene belastingverbetering die voor iedereen geldt, ook 
nog iets bijzonders doen voor de zelfstandigen wier positie -
dat is in deze Kamer al meer gezegd - duidelijk is achterge-
bleven bij andere bevolkingsgroepen. Wij komen daartoe met 
twee voorstellen die in de lijn liggen van die welke wij in no-
vember in het belastingdebat hebben gelanceerd. Toen werden 
deze afgewezen, maar de gedachtenwereld van diegenen die 
voor die afwijzing verantwoordelijk waren, is wellicht zo ver-
anderd dat de voorstellen nu misschien wel een kans maken. 
Wij stellen nu met betrekking tot de fiscale oudedagsreserve 
voor zelfstandigen opnieuw voor het zogenaamde maximum te 
verhogen, zodat over de gehele linie, zowel wat het percentage 
van de aftrek als het maximum betreft, geleidelijkheid in de 
opheffing van de discriminatie met de loontrekkenden wordt 
verkregen. Wij hebben indertijd het maximum gesteld op 
f 5250 hetgeen in overeenstemming was met onze alternatieve 
begroting, nu stellen wij voor het op f 5906 te brengen. Dat 
bedrag is door de Raad van het Midden- en Kleinbedrijf reeds 
eind verleden jaar als rechtvaardig bepleit. Wij menen boven-
dien dat er aanleiding bestaat in deze nieuwe situatie, iets ex-
tra's te doen voor andere inkomenscategorieën in het kader 
van de oudedagsreserve. Daarom stellen wij een verhoging 
voor van het afirekpercentage van 7,5 op 8 pet. In de lijn van 
de gerechtvaardigde wensen uit de kringen van de zelfstan-
digen, met name de agrarische sector, stellen wij bovendien 
opnieuw voor, het minimumaantal uren dat de in belangrijke 
mate in het bedrijf meewerkende gehuwde vrouw moet 

Van Aardennc e. a. 
werken, wil zij voor de betrokken aftrek in aanmerking 
komen, te stellen op 500 in plaats van 600. 

Ten slotte - dat werkt ook buiten de sfeer van de loon- en 
inkomstenbelasting - meen ik dat de onderbesteding in het 
bedrijfsleven, het achterblijven in investeringen, ook een di-
recte impuls van node heeft. Ik moge het pleidooi van de heer 
Andriessen, nu weergegeven door de heer Peijnenburg - de 
heer Andriessen heeft het reeds naar voren gebracht bij de al-
gemene financiële beschouwingen - om ook de investeringsaf-
trek op outillage te doen herleven nu tot het mijne maken. 
Twee van de argumenten die de Regering toen heeft aange-
voerd, gelden nu toch niet meer: Het revaluatievoordeel is 
toch voor een groot gedeelte verdwenen en de 11 pet. van 
tabel IV, 8 uit de Macro-Economische Verkenningen is bij 
mijn weten niet meer dezelfde. Wij hebben de nieuwe cijfers 
nog niet gekregen, maar dat zou mij wel zeer verwonderen. De 
tijd voor deze herleving is nu gekomen. Ik weet echter niet 
hoeveel geld daarmede voor 1973 zou zijn gemoeid. Voor ge-
bouwen betekende het voor een vol jaar 30 min., hetgeen voor 
drie kwart jaar 22,5 min. zou zijn. Voor outillage zal het wel 
hoger liggen - dat hangt ook van het percentage af, waar-
mede men wat kan schuiven - ik meen dat voorlopig 60 min. 
daarvoor wel reëel kan worden aangenomen. Dat wordt vol-
gend jaar natuurlijk meer, met name in de sfeer van de ven-
nootschapsbelasting, waar dit pas in 1975 en later doorwerkt. 

Volgens mij is dit een beter middel dan een verlaging van de 
vennootschapsbelasting. Dat ene puntje van de winst maakt 
voor het bedrijf in vergelijking niet zoveel uit. 

Ik heb thans de eer de zo juist door mij genoemde voor-
stellen in motievorm in te dienen. 

De Voorzitter: Door de leden Van Aardenne, Koning, Port-
heine, De Koster, Joekes en Wiegel wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

„De Kamer, 
gelet op de brieven van de Minister van Financiën betref-

fende de blokkering van overheidsuitgaven en de gedachten-
wisseling daarover; 

overwegende, dat fiscale maatregelen: 
- kunnen bijdragen tot het in stand houden van het reëel be-

steedbaar inkomen van de burgers, 
- een gunstige uitwerking hebben op de werkgelegenheid, en 
- een bijdrage kunnen vormen tot beperking van de loonsom-

stijging en derhalve ook van de prijsstijging; 
verzoekt de Regering op korte termijn voorstellen in te die-

nen om: 
a. de inkomstenbelasting per 1 april te verlagen met: 

- één punt over alle schijven, 
- een tweede punt over de eerste vier schijven, 
- optrekking van de belastingvrije voet onder gelijktijdige in-

korting van de eerste schijf met 2i pet., 
- het percentage van de toevoeging aan de fiscale oudedags-

voorziening voor zelfstandigen te brengen op 8 pet., 
- het maximum van deze toevoeging te brengen op f 5906, 
- het minimaal aantal werkuren voor de in het bedrijf van de 

echtgenoot werkende vrouw te stellen op 500; 
b. de loonbelasting parallel met de onder a. genoemde maat-

regelen aan te passen; 
c. de investeringsaftrek op outillage weder in te voeren, 
en gaat over tot de orde van de dag.". 
De heer Joekes (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Om-

dat dames nog altijd voorgaan, begin ik met enkele opmer-
kingen te maken over de belastingheffing bij de werkende 
gehuwde vrouw. De geachte afgevaardigden de heren Peij-
nenburg en Schouten hebben dit punt ook al genoemd. 
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Joekes 
De invoering van het schijventarief, verleden jaar, heeft 

enige bezwaren geschapen met belrekking tot die belasling-
heffing. Wanneer de vrouw hoofdkostwinner is, kunnen 
moeilijkheden ontstaan met aftrekbare kosten en persoon-
lijke verplichtingen. Er is weliswaar een zekere rolverwisse-
ling tussen man en vrouw mogelijk, maar het blijkt niet ge-
noeg te zijn. Wij steunen het huidige systeem in het algemeen 
nog steeds van harte. Collega Koning noemde het in septem-
ber 1972 het ei van Columbus, maar in het ei blijkt nu een 
vuiltje te zitten. 

Tot dusverre vallen de reacties van het publiek wel mee, 
maar wij denken dat dit later in het jaar, als de aanslagen 
1973 komen, wel eens anders zou kunnen worden. Wij heb-
ben onze eigen vindingrijkheid gemobiliseerd. Kan de Rege-
ring dit vuiltje niet verwijderen, met behoud van alle voor-
delen en met versterking van de emancipatiegedachte, door 
een algehele rolverwisseling tussen de echtgenoten, althans 
fiscaal gezien, mogelijk te maken? Beiden moeten dit natuur-
lijk willen. In zulke gevallen wordt fiscaal gezien de vrouw 
en niet de man het hoofd van het gezin. Men moet dan na-
tuurlijk wel voor ongeveer vijf jaar vast kiezen. 

De heer Berger (DS'70): Dat is een spiegelei! 

De heer Joekes (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
Rijksinkoopbureau is één van de onderwerpen die onder 
Staatssecretaris De Goede ressorteren. Hoewel er aan het 
beleid van het bureau kanten zijn die ons met zorg vervullen, 
wil ik duidelijk vooropstellen dat wij, die als liberalen al vele 
jaren in deze Kamer hameren op zuinigheid en efficiency bij 
de overheid, het Rijksinkoopbureau beschouwen als een nut-
tig middel om daartoe bij te dragen. Het bureau is een vrij 
zeldzaam dier, een orgaan van de overheid, dat zich intensief 
op de particuliere markt beweegt en zelfs voor een deel op 
de detailhandelsmarkt. Met het machtige staatsapparaat ach-
ter zich vertegenwoordigt het bureau zo'n enorm brok koop-
kracht, dat ik van een vraagmonopolist durf te spreken. Dat 
betekent dat het bureau bij al deze contacten een meer dan 
normale zorgvuldigheid en behoedzaamheid aan de dag be-
hoort te leggen. Daaraan ontbreekt het nog wel eens. 

Ik heb een brief van een federatie van groothandelaren 
ontvangen waarin onder meer wordt opgemerkt dat de men-
taliteit die van hoog tot laag op het bureau heerst, vijandig 
ten opzichte van het bedrijfsleven is. Ik kan mij dat eigenlijk 
nauwelijks indenken, maar die indruk wordt blijkbaar ge-
wekt. Er zijn trouwens tal van meer specifieke klachten. Een 
daarvan is dat buitenlandse bedrijven herhaaldelijk voorrang 
genieten boven Nederlandse bedrijven wanneer de eerste on-
eerlijk kunnen concurreren. Een andere is dat offertes van 
een bepaalde onderneming door het RIB worden besproken 
met een andere onderneming als drukmiddel om de prijs om-
laag te krijgen. Men klaagt dat slechts de prijs een criterium 
is, niet de kwaliteit, niet de service, niet de informatie, niet 
de levertijd, alleen maar de prijs. Dit laatste wordt door het 
volgende ware verhaal geïllustreerd. Niet zo lang geleden is 
in de provincie Utrecht een nieuw semi-overheidsgebouw 
geopend. Door de zuinigheidsdrift van het bureau waren de 
lichtbakken in telkens vier onderdelen van vier verschillende 
leveranciers betrokken, zodat niets paste, het extra arbcids-
loon de bezuiniging op het materiaal ver overtrof en het ge-
hele geval tijdens de openingsplechtigheid met kartonnetjes 
bij elkaar moest worden gehouden. 

Verder zijn er situaties die slechts als misstanden kunnen 
worden gekwalificeerd. Ik heb vernomen dat er verschillen-
de gevallen waren, waarin het bureau via normale klanten zo-
als een universiteit of een jeugdhuis goederen heeft geleverd 
aan particulieren die op de een of andere manier met derge-
lijke instellingen verbonden waren en van dergelijke goede-
ren soms privé en soms voor vrije-beroepsuitoefening gebruik 
maakten. Ik ben uiteraard bereid, de Staatssecretaris onder 
vier ogen man en paard te noemen. 

Ik wil enkele vragen over dit onderwerp stellen. Om welke 
reden wordt het aantal leveranciers door het bureau stelsel-
matig beperkt? Een zo groot mogelijke keuze moet toch in 
het belang van het Rijksinkoopbureau zijn. 

Waarom worden voor 50 pet. of meer gesubsidieerde instel-
lingen gedwongen, via het RIB in te kopen? Het is natuurlijk 
iets anders dat zij de kans ertoe krijgen, maar dwang is uit den 
boze. 

Uit de memorie van toelichting blijkt dat de Staatssecretaris 
overweegt, de minimumgrens voor RIB-orders voor dit jaar 
van f 100 naar f 200 op te trekken. Dat zou niet alleen de 
produktiviteit en de effectiviteit van het bureau verhogen, het 
zou ook een zeer populaire maatregel bij het bedrijfsleven zijn. 
Ik hoop dat de Staatssecretaris wil toezeggen dat het meer dan 
een kwestie van overweging is: dat het inderdaad in 1974 zal 
gebeuren. Ik vraag mij af, of dit bedrag niet tegelijkertijd kan 
worden geïndexeerd. 

Wil de Staatssecretaris in samenhang met deze kwestie het 
tot stand komen bevorderen van meer zogenaamde plaatse-
lijke regelingen waarbij alle plaatselijke detaillisten in een be-
paalde branche worden ingeschakeld? Die mogelijkheid be-
staat al, maar zij wordt zelden gebruikt. 

Gelet op de toch wel ernstige ontevredenheid bij een ge-
deelte van het betrokken particuliere bedrijfsleven en gelet op 
de grote macht van het RIB menen wij dat een snelle en soe-
pele beroepsprocedure moet worden ingevoerd. Wij hopen dat 
de Staatssecretaris positief op deze suggestie zal reageren, an-
ders moet naar onze mening de Kamer het doen. Nu onlangs 
de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, onze oud-
collega, de heer Lems, is geïnstalleerd en een nieuwe direc-
teur in functie is getreden, is dit waarschijnlijk een gunstig 
moment om met een schone lei te beginnen. 

Mijn volgende onderwerp ligt ook op het terrein van Staats-
secretaris De Goede, namelijk het doorgeven van voordelen 
van de hoge rentestand aan polishouders van levensverzeke-
ringen, zoals de titel van stuk 11 134 luidt. Evenmin als de ge-
aclne afgevaardigde de heer Drees wil, mijnheer de Voorzit-
ter, willen wij het stuk nu hier ten principale bespreken, maar 
als onderdeel van de voorbereiding willen wij er toch graag 
enkele voorlopige opmerkingen over maken. Wat zijn de 
veronderstellingen, waarop de discussie over dit onderwerp 
vooral is gebaseerd? 

De eerste veronderstelling is, dat de verzekeraars onverant-
woord hoge inkomsten genieten, omdat zij bij hun bereke-
ningen uitgaan van een rente op hun beleggingen - de zoge-
naamde rekenrente -, die laag is, terwijl het werkelijke rente-
peil al enige jaren hoog is. Van die hoge inkomsten zouden zij 
volgens deze zienswijze nog meer dan nu kunnen doorgeven 
aan de polishouders. Dat geluid klinkt eigenlijk nog maar vrij 
zwakjes door in de zoeven genoemde brief van de Regering. 
Dit is misschien ook geen wonder, wanneer men ziet, dat voor 
circa 85 pet. van de verzekerde bedragen al drie jaar geleden 
meer dan de helft van de winst aan de polishouders werd door-
gegeven. Wij allen zijn kort van memorie, mijnheer de Voor-
zitter, maar het is nog geen twintig jaar geleden, dat het wer-
keüjk gemiddelde interestpeil ongeveer daar lag, waar de 
rekenrente nu ligt: 4 pet. Levensverzekeringsmaatschappijen 
moeten uit de aard van hun functie niet aan volgend jaar 
denken, maar zij moeten 20, 30 of 40 jaar vooruitzien. Er 
is geen enkele garantie - het is zelfs hoogst onwaarschijnlijk -
dat het hoge interestpeil van nu in de toekomst gehandhaafd 
blijft. Het zou daarom ons inziens niet verantwoord zijn, te 
gemakkelijk tot verhoging van de winstdeling over te 
gaan. 

De tweede veronderstelling is, dat de huidige winstdeling 
veel meer ten goede zou komen aan de collectief verzekerden 
dan aan de houders van individuele polissen. Dit klinkt ook in 
de brief van de Regering duidelijk door en wel als iets, wat ei-
genlijk niet in de haak zou zijn. Nu vind ik het op zichzelf wel 
een gelukkig teken, dat de betrokken Staatssecretaris voor het 
individu opkomt tegen het collectief. De veronderstelling blijkt 
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echter niet te kloppen. De bijlage van de brief suggereert, dat 
de winstdeling als percentage van de premie in de collectieve 
sector ruim drie maal zo groot is als in de individuele. Het 
werkelijkheidsgehalte van de cijferopstelling is inmiddels aan-
gevochten door de verzekeraars zelf in hun brief d.d. 12 fe-
bruari jl. - ik neem aan, dat ook de Regering deze brief heeft 
ontvangen -, waaruit onder meer blijkt, dat de winstdeling in 
de individuele sector vooral in de laatste vijf jaar veel sneller 
is gestegen dan in de collectieve. Het is ook aangevochten 
door de heer J. Hanckroot in het „Financieel Dagblad" van 
2 en 4 februari jl. met als conclusie: Op grond van het door 
de Regering verstrekte materiaal valt ons inziens eerder de 
conclusie te trekken, dat de individuele verzekerden, wat de 
winstdeling betreft in het algemeen bepaald goed aan hun 
trekken komen in vergelijking tot de collectieve. Ik zou het 
zeer op prijs stellen, mijnheer de Voorzitter, wanneer de be-
trokken Staatssecretaris commentaar op die stelling leverde. 

Ten slotte kom ik op de veronderstelling, dat gebrek aan 
openheid in deze bedrijfstak een probleem zou zijn. Ook dit 
zal ik gaarne eens nader toegelicht horen. In de brief wordt 
met name grotere openheid voor de aspecten van bij voor-
beeld beleggingsopbrcngsten bepleit. Nu moet ik in alle vrien-
delijkheid aannemen, dat de betrokken Staatssecretaris wel 
eens het jaarverslag van een levensverzekeringsmaatschappij 
onder ogen krijgt en dat hij weet, dat juist de beleggingsop-
brengsten daarin tot in de kleinste details worden verantwoord. 
Ieder huisje, ieder leninkje, iedere hypotheeklening en iede-
re verzameling effecten, met de opbrengst daarvan, worden 
erin verantwoord. De verantwoording van de beleggingsop-
brengst is neergelegd in tientallen bladzijden nauw opeen ge-
drukte tekst. Het is mij dan ook niet duidelijk, waarop de des-
betreffende opmerking in de brief slaat. Het is iets, mijnheer 
de Voorzitter, wat de Verzekeringskamer overigens al ruim 
vijftig jaar voorschrijft. 

Thans wil ik nog een instemmende opmerking maken. In de 
brief wordt terecht het belang onderstreept van de solvabiliteit 
in het levensverzekeringsbedrijf. Deze zal bij een eventueel 
verdergaand streven naar winstdeling ook scherp in het oog 
moeten worden gehouden. Ook in EEG-verband zijn daar-
voor nu criteria in de maak. De nadere uitwerking van de 
aangekondigde beleidsvoornemens wachten wij intussen met 
veel belangstelling, maar met weinig vertrouwen af. 

Thans kom ik op de ontwikkeling van de PTT-gelddiensten. 
In deze ontwikkeling zijn verscheidene elemen.en te onder-

scheiden. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan het streven 
van de PTT, de dienstverlening van de Rijkspostspaarbank uit 
te breiden door middel van verstrekking van persoonlijke le-
ningen, verruiming van de mogelijkheid van hypotheekleningen 
en dergelijke. Als reden wordt opgegeven, dat de Rijkspost-
spaarbank anders niet meer tegen de concurrentie van de 
handelsbanken en de boerenleenbanken op kan, maar moet 
dat dan? De PTT is een staatsbedrijf. De Staat is er om de 
burgers te dienen en niet omgekeerd. Overal, waar het vrije 
bedrijfsleven de burgers goed dient, heeft de Staat volgens ons 
geen taak. Misschien zou ons standpunt anders luiden, als de 
PTT zich op zijn meer klassieke werkterreinen een grote re-
putatie met betrekking tot de dienstverlening had verworven. 
Het is waarschijnlijk geen toeval, dat de handelsbanken juist 
op het terrein van het zogenaamde retailbanking, waar de 
PTT voorop heeft gelopen, de overheidsconcurrentie zeer 
snel hebben overvleugeld. 

Ik ben wel enigszins gerustgesteld door de opmerking in de 
memorie van toelichting, dat het vermijden van concurrentie-
vervalsing ten opziche van het particuliere bankwezen bij de 
aangekondigde ambtelijke studie een belangrijk element zal 
vormen. Wij zullen dat met grote belangstelling blijven volgen 
en ik sluit mij aan bij de vragen ten aanzien van dat ambtelijke 
werk, die de geachte afgevaardigde de heer Peijnenburg heeft 
gesteld. 

Van een heel andere orde is echter het streven om tot een 
nauwe samenwerking tussen de RPS, de Girodienst en de par-
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ticuliere spaarbanken te komen. Na die eerste aankondiging 
einde september is dat wat weggezakt in de mist. Ik zou het 
erg interessant vinden van de Minister te horen, hoe het daar-
mede nu staat. Ten aanzien van die voorgestelde fusie wil 
ik toch twee elementen onderscheiden, namelijk het bedrijfs-
economischc en het juridisch-politieke element, als dat niet te 
dik gezegd is. 

Het initiatief schijnt van een aantal spaarbanken te zijn uit-
gegaan - mijn inlichting luidt dus anders dan die van de heer 
Peijnenburg - èn omdat zij door de onvermijdelijke beper-
kingen van hun beleggingspolitiek niet goed meer meekomen, 
èn omdat de bankgirocentrale te duur werd geacht. Op dat 
initiatief schijnt de PTT vrij gretig te zijn ingegaan. Dat kan 
ik mij ook best voorstellen: een dikke 10 mld. aan besparin-
gen en zo'n 800 vestigingen vormen een aardige bruidsschat. 

Tegen fusies, mits verstandig uitgevoerd en in het belang 
van klanten, personeel, leden en aandeelhouders, hebben wij 
geen enkel bezwaar, maar déze fusie zou tevens een stuk 
nationalisatie van het bankwezen kunnen inhouden. Daartegen 
zouden wij bijzonder veel bezwaar hebben, niet uit dogmati-
sche overwegingen, maar omdat de noodzaak volstrekt niet is 
aangetoond en volgens ons ook niet aantoonbaar is, gezien de 
uitstekende diensten die het particuliere bankwezen in al zijn 
schakeringen aan de mensen en de bedrijven in Nederland le-
vert. Een fusie behoeft echter natuurlijk niet met nationalisatie 
samen te gaan; in dit kader is privatisering van de RPS en de 
Girodienst even goed denkbaar; daarover zou ik graag het oor-
deel van de Minister horen. 

„Ook in andere onderdelen van het PTT-bedrijf is al 
jarenlang de structuur telkens weer aan de orde gesteld. 
Het zou niet vreemd aandoen, wanneer de dingen nu in 
de richting van de privaatrechtelijke organisatie zouden 
worden verhaast.". 

Einde citaat uit - u raadt het gemakkelijk, mijnheer de 
Voorzitter - „NRC-Handelsblad". Hoe die rechtsvorm ook 
eventueel uitvalt", aan één voorwaarde zou in ieder geval 
moeten worden voldaan. De nieuwe groep zou in ieder geval 
moeten gaan werken onder normale concurrentievoorwaar-
den. De spaarbanken zijn niet belastingplichtig, de PTT is 
uiteraard niet belastingplichtig. Het is voor ons ondenkbaar 
dat die vrijstelling ook aan een gecombineerde, gefuseerde 
instelling zou worden verleend. Het is opvallend dat dit stand-
punt niet alleen door organen als „Elsevier" en het „Finan-
cieel Dagblad" naar voren is gebracht, maar evenzeer door 
bij voorbeeld het „Parool" en de „Volkskrant". 

Mijnheer de Voorzitter! Nog enkele opmerkingen en vragen 
over een totaal ander gebied, namelijk de internationale mone-
taire toestand. Het heeft mij getroffen dat daarover in dit 
debat nog heel weinig is gezegd, misschien - dat zou ik mij 
kunnen voorstellen - omdat alles zo ondoorzichtig en in bewe-
ging is en omdat het waarschijnlijk de meest onzekere situatie 
sinds de jaren '30 is. Het internationale geldsysteem van de 
Verenigde Naties, voornamelijk belichaamd in het IMF, is al 
enige jaren in toenemende mate ontwricht. In de EEG stag-
neert de voortgang naar de Economische en Monetaire Unie, 
de EMU, zeer ernstig. Wij zijn zeer benieuwd van de Minis-
ter te horen, als hij daarvan wat kan zeggen, wat zijn erva-
ringen gisteren in Brussel zijn geweest. 

Meer in het algemeen zou ik wel willen weten hoe groot hij 
de kans acht, dat de EMU per streefdatum 1980 volledig 
wordt gerealiseerd. 

De grootste bedreiging van het evenwicht op internationaal 
monetair gebied ligt, als ik het goed zie, in de formidabele ver-
groting van de inkomsten van de olieproducerende landen als 
gevolg van de drastische verhoging van de prijzen voor ruwe 
olie, een ontwikkeling waarvan bovendien het einde nog hele-
maal niet in zicht is. Het bestaan van dergelijke kapitalen, gro-
tendeels liquide, in omvang misschien vergelijkbaar met ons 
gehele nationale inkomen, roept natuurlijk vrezen op, zeker 
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wanneer de eigenaars weinig in aantal zijn en duidelijke poli-
tieke standpunten voorstaan. Men zegt wel eens - en ik geloof 
met recht - dat deze eigenaars nu in staat zijn door speculatie 
iedere valuta ter wereld tot een devaluatie te dwingen. Een an-
dcre variant, ook veel gehoord: straks gaan ze misschien in 
de hele westerlijke wereld op grote schaal onze kantoren, onze 
hotels, onze fabrieken opkopen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het laatste is helemaal geen denk-
beeldige ontwikkeling. Ik moet vragen, of de Nederlandse Re-
gering ten aanzien daarvan al een beleid heeft. Zou zij bij 
voorbeeld enig onderscheid maken of kunnen maken tussen 
een Engelse en een Arabische overname van een Nederlands 
bedrijf? Is de Minister het met ons eens, dat één ding bovenal 
voorkomen moet worden, namelijk dat zulk geld hier komt en 
dan van de ene dag op de andere weer teruggetrokken kan 
worden? Om het wat primitief, maar, naar ik hoop, duidelijk 
uit te drukken. Ik erken daarbij dat het moeilijk is normale ka-
pitaalbewegingen en speculatieve kapitaalstromen te onder-
scheiden, laat staan te scheiden. 

Voor Nederland als handelsland is de enige echte oplossing 
van de internationale monetaire problemen een mondiale, een 
wereldomspannende oplossing. Met oprecht respect voor de 
EEG vraag ik mij wel eens af, of de veelheid van organisaties 
waarin dit vraagstuk nu tegelijkertijd bestudeerd en besproken 
wordt niet meer belemmerend dan bevorderend werkt. De 
EEG, de OESO, speciale commissies, het IMF, noem maar op, 
lopen ze elkaar niet voor de voeten? 

In elk geval geeft het geen pas, wanneer binnen formeel sa-
mengestelde lichamen de beslissingen in kleine onderonsjes 
worden bekokstoofd. De Minister heeft zich daartegen enige 
maanden geleden terecht verzet. Ik zou hem willen vragen of 
dit soort situaties nog veel voorkomt. 

Het andere uiterste: ik citeer nog eenmaal met volledige in-
stemming de memorie van toelichting. U merkt hoeveel in-
stemming de Regering soms van de oppositie krijgt. 

„Voor het realiseren van ordelijke, stabiele intcrnati-
onale monetaire verhoudingen is herstel van het gezag 
van het fonds" - het IMF uiteraard - „en hernieuwde 
internationale monetaire discipline van zeer groot belang". 

Als afsluiting nog een opmerking over een binnenlands on-
derwerp. Het zilveren jubileumtientje - ik geloof dat ik nu 
weer bij Staatssecretaris De Goede, als hoeder van de munt, 
ben - vinden wij een groot succes. De beeldenaar en het 
wapen vinden wij bepaald mooier dan die op onze huidige 
munten. Wij vragen de Regering die nieuwe beeldenaar en 
het nieuwe wapenbeeld voortaan ook op onze gewone mun-
ten te gebruiken. Immers, als liberalen kijken wij altijd voor-
uit! 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
herinner mij hoe mijn vader bij het optreden van het kabinet-
Schermerhorn verzuchtte: „ik word oud, er is een minister die 
tien jaar jonger is dan ik". Welcoming is such sweet sorrow. 
Met Staatssecretaris van Rooijen kan fiscaal Nederland weer 
een hele tijd vooruit: 35 jaar totdat hij 65 is. Er wacht hem 
een uitgebreid programma. Zonder naar volledigheid te 
streven noem ik een aantal punten. Het eerste is een restantje 
van de miljoenennota met toebehoren, namelijk de opcenten 
successierecht. Op 22 november jl. heeft de Minister hier ter 
plaatse de hoop uitgesproken, het desbetreffende wetsontwerp 
op zeer korte termijn aan de Kamer toe te kunnen zenden. Die 
hoop is niet vervuld, tenzij wij van opvatting verschillen over 
het begrip „zeer kort". Wordt het nu het eerste troetelkind van 
de zeer kort geleden benoemde Staatssecretaris? 

Iets meer tijd zal de behandeling vergen van de belastin-
gen in de vermogenssfeer in breder verband. Daaromtrent 
wachten wij eerst op een nota. Wordt de laatste toezegging 
over het tijdstip - nog dit zittingsjaar - gestand gedaan? 

Meer haast nog is geboden ten aanzien van de zgn. netto-
netto-netto-problematiek. De Kamer mag van het kabinet ver-
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langen dat nu eindelijk knopen worden doorgehakt of althans 
duidelijk uiteengezet voor een openbaar gemeen overleg. Deze 
zaak, al door het kabinet-Biesheuvel uitvoerig besproken, is te 
gewichtig om in het dekkingsplan van het komende najaar te 
verdrinken. Als de Regering zoveel tijd nodig heeft, kan de 
volksvertegenwoordiging geen genoegen nemen met een haas-
tige oordeelsvorming. Het gaat om twee vragen. Ten eerste de 
materiële verhouding tussen minimumloon, bijstand en 
AOW/AWW-uitkeringen. Dat probleem is vorige week bij 
de behandeling van de CRM-bcgroting aan de orde geweest. 
Het stemt tot voldoening dat sindsdien het kabinet tot een 
extra verhoging van het minimumloon heeft besloten. 

Het tweede vraagstuk, van meer formele aard, leent zich tot 
een enkele beslissing ten principale. Dit betreft de verhouding 
tussen bruto en netto inkomens. Wij hebben elkaar beloofd 
dat 1974 het laatste jaar zou zijn met een noodwet om men-
sen met alleen een AOW- of AWW-uitkering vrij te stellen 
van inkomstenbelasting. Zonder hun netto inkomen aan te 
tasten, moeten wij - Regering en parlement - eindelijk bcslis-
sen: de volksverzekeringen in of uit de belasting, zowel de 
uitkeringen als de premies. Van geen groep krijgt mijn frac-
tie zoveel brieven als van diegenen, die het ene jaar niets 
behoeven te betalen maar het volgende jaar in één keer ver-
scheidene honderden guldens, omdat hun bedrijfspensioen de 
grens overschrijdt. Hoc de beslissing ten slotte ook uitvalt -
mijn fractie wenst niet hierop vooruit te lopen - er staat een 
zeer omvangrijke operatie voor de deur, die geruime tijd in 
het openbaar en niet alleen in het Catshuis ter discussie be-
hoort te staan. 

Met betrekking tot een vierde punt op het fiscale pro-
gramma - de waardering van pensioenverplichtingen door 
het bedrijfsleven - sluit ik mij aan bij mijn collega's 
Peijnenburg en Schouten. Van de begrippen „bedrijfsleven" en 
„vennootschapsbelasting" moet men zich overigens geen ver-
keerde voorstelling maken. Niet alleen grote en middelgrote 
ondernemingen zijn in het geding, maar ook een snel groeiend 
aantal beoefenaren van vrije beroepen, die om te beginnen het 
tarief van de vennootschapsbelasting aantrekkelijker vinden 
dan dat van de inkomstenbelasting, maar die bovendien kans 
schijnen te zien, via een b.v. pensioenverplichtingen af te 
trekken zonder premie te betalen. Mijn fractiegenoot Vellenga 
heeft hierover - nog onbeantwoorde - vragen gesteld. Zijn wij 
wel ingelicht, dat er op het Departement van Justitie duizen-
den dossiers ter goedkeuring van zulke b.v.'s liggen? Willen 
de bewindslieden van Financiën al hun invloed aanwenden 
om een stokje te steken voor deze grappenmakerij? Op deze 
manier zou het inkomensbeleid met betrekking tot de vrije 
beroepen op middellange en op korte termijn, al dan niet met 
behulp van de Machtigingswet, volstrekt worden ondergraven. 

Een volgend fiscaal urgentiepunt is het derde - in de serie 
die ik noemde - dat aanvankelijke behandeling zal vinden in 
een nota. De memorie van toelichting noemt het „de studie 
van het fiscale regime voor rente". Wij wachten de uitkom-
sten af, maar willen nu een vraag stellen waarop deze formu-
lering - het „regime voor rente" - ons heeft gebracht. Zou 
de Regering ook niet opnieuw willen gaan studeren op rente 
voor het fiscale regime, dat wil zeggen, het berekenen van 
rente over belastingschulden? De heren Witteveen en Grap-
perhaus hebben destijds een aardig voorstel gedaan, dat een 
meer conservatief kabinet heeft getorpedeerd. 

Een onderwerp dat van regeringszijde nog niet als dringend 
is erkend, betreft de positie van de gehuwde vrouw die geheel 
of grotendeels het gezinsinkomen verdient maar geen buitenge-
wone gezinslasten en dergelijke in rekening mag brengen. Ook 
hier sluit ik mij aan bij collega's, die eerder het woord 
voerden. 

Ten slotte, het zal de Staatssecretaris niet zijn ontgaan dat 
de Kamer dit najaar indringend heeft gesproken over kwijt-
schelding van een aanzienlijk bedrag aan een Shell-maat-
schappij. Natuurlijk wordt er door de belastingdienst heel wat 
meer kwijtgescholden. Wil hij over het beleid van het departe-
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ment te dien aanzien in het algemeen eens een nota opstellen, 
desnoods vertrouwelijk voor de vaste Commissie voor de Fi-
nanciën? 

Belastingen in de vermogenssfeer, dcfiscalisatie van volks-
verzekeringen, waardering van pensioenverplichtingen, de 
verhouding lussen belasting en rente, het zijn s'.uk voor stuk 
onderwerpen om U tegen te zeggen. Brengt de Staatssecre-
taris alle tot een goed einde, dan heeft hij heel wat gepres-
teerd. Het zij mij vergeven dat ik hierna ook nog even een 
paar vragen stel over het dekkingsplan 1974. 

Volgens het boekje moet er nog een klein gaatje worden ge-
vuld van als ik het wel heb in totaal 70 min. Welke plannen 
heeft de Regering op dit moment precies te dien aanzien? 

Ik wil nu afstappen van de verschillende belastingsoorten en 
iets zeggen over de belastingdruk in het algemeen. Ook de 
hiatste weken hebben wij hier en daar kunnen horen, dat het 
einde in zicht komt. Aan de andere kant is het verzet tegen 
concrete overheidstaken opmerkelijk terughoudend. 

Ik voel mij verplicht op dit punt enkele woorden van com-
mentaar te geven op het VVD-plan, zo juist toegelicht door de 
heer Van Aardenne, voor zover betrekking hebbende op de 
uitgaven. In zijn toelichting en in het eerdere perscommuniqué 
staat ten aanzien van de uitgavenvermindering niets nieuws na 
het plan dat in het najaar was ingediend. Als ik de heer Van 
Aardenne uit mijn hoofd citeer, heeft hij gezegd: Laat de Re-
gering bij een vermindering van uitgaven zich aansluiten bij de 
posten die zij zelf heeft genoemd in de aanvankelijk voorge-
nomen blokkering en er ook nog eens ons plan van het najaar 
bij betrekken. Dat is een buitengewoon vage omschrijving, 
waarbij mij niet duidelijk wordt om welke orde van grootte het 
gaat. Het plan van de V.V.D. betekent op jaarbasis een belas-
tingvermindering van 1700 min. Het plan van de V.V.D. van 
het najaar betekende een bezuiniging met 600 min. De blokke-
ring was 750 min. Moet dat totaal van 600 min. + 750 min. 
in mindering worden gebracht op de 1700 min.? Zo neen, dan 
betekent het plan van de V.V.D. een buitengewoon grote in-
flatoire impuls. Zo ja, wat wil de V.V.D. dan met de defensie? 
Eerst moest er 50 min. bij. Nu wilde de Regering er 100 min. 
afdoen, maar dan zegt de heer Van Aardenne: Neemt u beide 
eens in beschouwing. Waar kom ik dan terecht? Bij min 50 
min. of zo? Het is mij volstrekt onduidelijk. 

In alle talen wordt gezwegen in het V.V.D.-plan over uit-
gaven buiten de sfeer van het rijk. Er wordt gesproken over 
rijksbelastingen en over rijksuitgaven, maar als men de nor-
male systematiek wil volgen en het evenwicht in het gemeente-
fonds wil handhaven, dan betekent dit belastingplan dat de ge-
meenten dit jaar 300 min. minder te besteden zullen hebben, 
tenzij er weer een extra inflatoire impuls voor dat bedrag zou 
worden gegeven. Dat zullen de kandidaat-gedeputeerden en 
•wethouders van de V.V.D. interessant vinden. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Wat betreft de kwantita-
tieve zaak van het in elkaar schuiven van onze oorspronkelijke 
alternatieve begroting en de blokkeringsvoorstellen van het ka-
binet heb ik op een gegeven moment gezegd: U hoeft het voor 
mijn part op dit moment geen bezuiniging te noemen; als men 
het hele jaar wil blokkeren, dan zien wij het najaar wel verder. 
In ons alternatief zitten ook dubbeltellingen en ook zaken, die 
op dit moment wel niet meer zullen lukken, maar aan de an-
dere kant zijn er zaken, die nog als een paal boven water 
staan. De blokkering van het kabinet bevat ook zaken, die wij 
wellicht liever niet zouden zien. Ik meen dat het alles bij el-
kaar voor driekwart jaar wel in de orde van grootte van 750 
min. zou kunnen komen. In die buurt ligt het. Het één gaat 
tenslotte over 600 min. en het andere over 533 min. Wat dub-
beltellingen eraf en driekwart jaar nemende, kom je een heel 
eind. Bovendien is het iets meer dan driekwart jaar, als de 
blokkering nu al ingaat. Dat is een factor die wij er ook bij 
kunnen betrekken. Wat dat betreft blijft er een inflatoire im-
puls van ruim 500 min. over. Dat is beslist een kleinere infla-
toire impuls dan de Regering nu zelf voorstelt, met 750 min. 
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deblokkering maar een gewijzigd begrotingsbeeld - men moet 
de cijfers van december erbij betrekken - plus de mogelijkheid 
van een belastingverlichting, die er nog bovenop komt. 

Wat de tv/eede vraag van de heer Dolman betreft, is het na-
tuurlijk zo dat het Gemeentefonds minder gevoed zal worden. 
Dat is het effect van elke belastingoperatie. Het zou ook het 
effect zijn van een belastingoperatie die het kabinet zich voor-
stelt te nemen, zo het kabinet al iets gaat voorstellen. Dat 
moeten wij nog afwachten. Het geldt ook voor elke belasting-
operatie die op een andere manier in de loop van het jaar tot 
stand zou komen. Het zal er in ons geval op precies dezelfde 
wijze bij moeten worden betrokken. Dat kan een extra inflatoir 
impulsje opleveren, maar dat is bij ons plan gelijk aan dat bij 
het andere. Waar A al kleiner was dan B, is A + C ook altijd 
nog kleiner dan B + C. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Het was toch beter geweest, 
mijnheer de Voorzitter, als dit allemaal in het communiqué van 
gisteren had gestaan. Ik ben benieuwd of de hele V.V.D.-
fractie achter deze nadere toelichting staat. Ik begrijp dat de 
V.V.D.-fractie in totaal een inflatoire impuls van ten minste 1 
mld. bedoelt. Ik begrijp niet waar de heer Van Aardenne het 
vandaan haalt, dat de Regering al meer zou willen. In de 
plannen van vandaag bestaat er nog vrijwel helemaal geen in-
flatoire impuls; er wordt alleen een voorgenomen blokkering, 
een deflatoire impuls, ongedaan gemaakt. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! 
De heer Dolman weet dat het begrotingstekort in december 
al ongeveer 350 min. meer was dan het oorspronkelijke begro-
tingstekort van de miljoenennota en dat de impulsberekening 
in beide gevallen op 10,4 uitkwam. Dat was met blokkering 
erbij. Nu wordt de blokkering ongedaan gemaakt, wat dood-
gewoon een inflatoire impuls betekent, tenzij er iets anders 
tegenover staat. Dat is echter niet het geval. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
blijf erbij dat de plannen van de V.V.D. vergeleken met de 
huidige plannen van de Regering een extra inflatoire impuls 
van ten minste 1 mld. betekenen. Ik kom daar aanstonds bij 
onze waardering van het conjuncturele beleid op terug. Op dit 
moment wilde ik signaleren, dat de V.V.D. wat de uitgaven 
betreft opmerkelijk terughoudend en zwijgzaam is gebleven. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ach, je wilt ook eens 
wat aan de Regering overlaten. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ja, ja, als je het moeilijk krijgt, 
moet je dat vooral doen. Dat moet dan ook de volgende drie 
jaar maar zo blijven, mijnheer de Voorzitter. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Het mag de volgende 
drie jaar best aan de Regering overgelaten worden, maar het 
zal dan wel een ander kabinet moeten zijn. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Wat 
de ontwikkeling van de collectieve uitgaven in de toekomst 
betreft, blijkt opnieuw uit de verlegenheid van de huidige op-
positie dat het onvermijdelijk zal zijn, dat de uitgaven blijven 
stijgen en daarmee de belastingdruk, al zal het tempo van de 
laatste wellicht wat minder zijn dan tot voor kort werd aan-
genomen. Er zijn immers ook andere overheidsmiddelen dan 
belastingen. Ik bedoel vooral de aardgasbaten, zowel uit ex-
port als uit binnenlands verbruik. Wij zijn erop voorbereid 
dat deze grosso modo in de pas zullen blijven met de olie-
prijzen. Het zal de Staatssecretaris in het bijzonder een groot 
genoegen doen, dat hij de belastingschroef minder krachtig 
behoeft te hanteren naarmate er meer geld binnenkomt via 
de olie- en gasmaatschappijen. Tegelijkertijd zal hij de in-
komenseffecten van hogere gasprijzen zorgvuldig moeten be-
rekenen en zo nodig compenseren door wijziging, verlaging, 
van belastingtarieven. 
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Dolman 
Er zit muziek in de toekomst voor hen die de overheidsuit-

gaven niet slecht gezind zijn maar evenmin de ogen willen 
sluiten voor de gevaren van belastingontduiking, -ontwijking 
en -uitwijking. Muziek in de toekomst, maar volgende 
week is het Aswoensdag. Het lijkt mij onjuist al te hoge ver-
wachtingen te koesteren van de gedachte aan belastingver-
mindering op korte termijn. Die gedachte, onafhankelijk van 
de groei van de niet-belastingmiddelen en ongeacht de ont-
wikkeling der uitgaven, - dus een extra impuls - is van ver-
schillende kanten geopperd enerzijds om de besteedbare in-
komens tegemoet te komen, anderzijds om de bestedingen 
zelf te verruimen. Beide motieven zijn niet zonder risico's. 
Een algemene verruiming van de bestedingen past niet bij de 
voorspelde verslechlering van de betalingsbalans. 

Een omslag van ettelijke miljarden in onze buitenlandse 
handel is al even uitzonderlijk als de tegenwoordige binnen-
landse prijsstijging. Een positieve wiebeltax zou daar eerder 
bij passen dan een negatieve. Maar dat kan natuurlijk niet 
vanwege de werkgelegenheid, die op het ogenblik gevaar 
loopt. De werkloosheid moet duidelijk worden bestreden. 

Gegeven het waarschijnlijk herstel van het produktie-
potentieel kan men spreken van een binnenlandse onderbeste-
ding en tegelijkertijd een tekort op de betalingsbalans. 

De heer Joekes (V.V.D.): Begrijp ik de geachte afgevaar-
digde goed dat hij zich ook richt tegen het voornemen van de 
Regering om de belasting te verlagen? 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Daar kom ik over drie minu-
ten aan toe. Zou ik mijn betoog even mogen afmaken? 

De heer Joekes (V.V.D.): Van mij uiteraard. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Dank u wel. Bij een binnen-
landse onderbesteding en tegelijkertijd een tekort op de bc-
talingsbalans zou, volgens het boekje, een devaluatie passen, 
een stimulering van de uitvoer om de beide tekorten, zowel 
van de binnenlandse bestedingen als van de betalingsbalans, 
gelijktijdig op te vullen. 

Dat is wat Frankrijk heeft gedaan en wat Nederland voor-
al niet moet doen, niet alleen vanwege onze door het aardgas 
betrekkelijk gunstige perspectieven voor ruilvoetontwikke-
ling en uitvoervolume, maar ook met het oog op de zozeer 
gewenste harmonisatie van het beleid in de hele industriële 
wereld. 

De traditioneel rijke landen moeten elkaar niet gaan be-
concurreren met elkaar steeds inhalende devaluaties. Zij die-
nen te wennen aan een hardnekkige verslechtering van hun 
externe positie. 

Wij willen derhalve geen devaluatie van de gulden en even-
min een algemene conjuncturele belastingverlaging, een om-
vangrijke inflatoire impuls. Wat dan te doen tegen de \verk- 
loosheid? Twee dingen dunkt mij: ten eerste een volgehou-
den bestrijding van de kosteninflatie met een sterker accent 
dan voorheen op bevordering van de uitvoer; ten tweede een 
grote behoedzaamheid bij het besnoeien van overheidsuitga-
ven. 

Het verleggen van handelsstromen kost tijd. De pijn van 
de werkloosheid moet op korte termijn vooral binnenslands 
worden bestreden. 

Toen de Regering, onder meer, aankondigde 750 min. te 
gaan blokkeren, heeft mijn fractie niet luidkeels geprotes-
teerd. Ook naar onze mening diende een stagnerende pro-
duktiegroei wegens fysieke knelpunten gepaard te gaan met 
een afvlakking van de bestedingen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Maar u heeft wel ge-
protesteerd met zachte stem en binnenskamers, of helemaal 
niet? 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Wij hebben - dat is door een 
partijraad, die wij die week hebben gehouden, uitvoerig in de 
pers gekomen - direct vraagtekens geplaatst bij bepaalde pos-
ten. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dat kunt u dan toch 
beter in de Kamer doen? 

De heer Dolman (P.v.d.).: Ook in de Kamer is dat in 
diezelfde week gebeurd. Leest u het maar eens na. 

Inmiddels is de noodzaak voor de afvlakking van de beste-
dingen verminderd nu de benzinepompen weer redelijk lo-
pen, al meldt de pers - misschien wil de Regering, bij monde 
van deze bewindslieden, daarop ook antwoorden - dat de aan-
voer in Rotterdam de vorige week weer mis was. 

Wij moeten nu oppassen niet verzeild te raken in een 
vraagtekort. De pompen lopen weer, maar het wordt mis-
schien toch tijd voor Roosevelt's recept „priming the pump". 
Mijn fractie juicht het daarom toe dat de Regering het heeft 
aangedurfd eerdere voornemens in het licht van nieuwe om-
standigheden door te prikken: deblokkering van de bekende 
750 miljoen en versnelde uitvoering van het werkgelegen-
heidsprogramma. Een stel goede maatregelen, waarvan men 
zich niettemin geen overdreven voorstelling moet maken. Zou 
het kabinet tegelijkertijd het orthodoxe stringente begro-
tingsbeleid volhouden, dan dient men namelijk een extra 
prijsstijging van ten minste 4 procent binnen het nominale 
begrotingsbedrag op te vangen, hetgeen correspondeert met 
ongeveer 1 miljard. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Volgens de stukken is 
het een half miljard. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Als ik het wel heb, is dat ge-
baseerd op Vh. Gezegd wordt dan: ruim een half miljard. 
Ik rond inderdaad af. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Acht/zevende maal 
ruim een half miljard is in de berekening van de P.v.d.A. één 
miljard. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): U moet mij even laten uit-
spreken, mijnheer Van Aardenne. Ik heb gesproken van ten 
minste vier procent. Dat is het allerlaagste wat men kan 
hopen. Wordt het 6 procent, wat helemaal niet is uitgesloten, 
dan komt men inderdaad vlak bij het bedrag van 1 miljard. 
Over extra impulsen gesproken: uit bestedingsoogpunt zou 
het netto effect van de deblokkering en het werkgelecren-
heidsprogramma tegenover het stringente beerotingsbeleid 
negatief zijn. Wij hopen dat de Regering dat niet wenst. Wij 
dringen erop aan dat dit jaar nu eens wel wordt ingeteerd op 
de zogenaamde overloopposten. 

De Regering heeft bovendien aangekondigd dat er wellicht 
nog wat in het fiscale vat zit. Ook daarmee gaan wij akkoord, 
mits de beperkte middelen doelbewust worden gericht, ener-
zijds op de bevordering van de werkgelegenheid, vooral in de 
bouw, en anderzijds op verruiming van de lage inkomens. 
Voor zover het laatste een alternatief is van loon- en prijs-
stijging. dient het tevens ter ondersteuning van de inflatie-
bestrijding en de exportbevordering. Een spreiding van fis-
cale impulsen voor alle bestedingscategorieën en alle inko-
mens zou in verhouding tot deze doeleinden naar onze me-
ning te veel geld kosten. Zo wil de V.V.D. - ik kom nu op 
de inkomstenkant van haar plan -, die eindelijk eens de in-
flatie-correctie voor één jaar niet wil laten doorgaan, dan 
toch inkomens van f14 000 een bedrag via de belastin<!ver-
laging van f150 toespelen en inkomens van een ton f1500, 
dus tienmaal zoveel. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Dat moet wel procen-
tueel worden berekend. Onze voorstellen betekenen twee 
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Dolman 
punten op de 25 in de eerste schijf. Men kan uitrekenen hoe-
veel dat bedraagt. Als men dat bekijkt voor het hoogste in-
komen, dat op 71 procent zit, dan zal men zien dat dit pro-
cemueel weer wat lager ligt. Dat komt nu eenmaal door ons 
progressiesystecm. Daarom heb ik speciaal eens uitgerekend, 
wat dit betekent in geld van de belastingheffing aan de ene 
kant en van de verlichting die wij voorstaan aan de andere 
kant voor allen die met hun inkomen in de eerste schijf zit-
ten en uiteraard ook voor hen die nog onder dat inkomen 
zitten en voor degenen die daarboven komen. Als de heer 
Dolman dat uitrekent, dan zal hij zien dat het zwaartepunt 
van onze voorstellen op de lagere inkomens ligt, zonder de 
andere geheel te verwaarlozen. Dat is het politieke verschil 
tussen de heer Dolman en mij. De heer Dolman verwaarloost 
iedereen die met zijn inkomen hoger zit dan de mensen die 
met hun inkomen in de eerste schijf zitten. Wij doen dat niet, 
maar wij hebben wel oog voor de moeilijkheden die speciaal 
de mensen met de lagere inkomens treffen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ik wil deze handschoen graag 
opnemen. Een verlaging volgens het V.V.D.-plan betekent 
ongeveer één procent voor een inkomen van f 15 000. Dat is 
niet onaardig in de consumptieve sfeer, waartegenover men 
uiteraard alle verminderingen van collectieve uitgaven moet 
stellen. Maar inderdaad vergeet de V.V.D. niet helemaal de 
hogere inkomens, want bij een inkomen van een ton is het 
niet één, maar anderhalf procent. Ook in procenten worden 
de hogere inkomens naar verhouding er beter van. Die Sinter-
klazerij wijzen wij af, zeker als die ook nog wordt verpakt in 
een april-grap. 

Minister Duisenbcrg: Ik moet de heer Dolman corrigeren. 
Volgens mijn berekening betekent het bij een inkomen van 
een ton 2,44 procent. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Kunt u zien, hoe bescheiden 
wij zijn. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Men moet inderdaad 
kijken naar de belastingheffing en naar de werking daarop. 
Het is heel duidelijk dat één punt altijd minder betekent dan 
twee punten, ook al zit één punt in een hogere schijf. Boven-
dicn is de noemer veel groter. Ik meen dat het verstandig is, 
dit nog eens te berekenen. Vooral voor de zuiverheid van de 
discussie zou het verstandig zijn te kijken naar de absolute be-
dragen van de groepen, waarvan de belasting wordt geheven, 
want daar gaat het om. De helft van de belasting komt uit de 
eerste schijf; dat is een hard gegeven. Als men daarop het 
zwaartepunt legt via absolute cijfers, dan is dat effect duide-
lijk. 

De heer Bakker (C.P.N.): De hogere inkomens betalen 
toch ook over de laagste schijf! 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Natuurlijk! Mensen in Ne-
derland verdienen geen schijven, zij verdienen inkomens. Het 
meest juist is dus, een belastingvermindering te relateren aan 
het totale inkomen. Dat voelt men. De Minister noemt een per-
centage van 2i voor een inkomen van een ton. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog een paar opmerkingen 
maken aan het adres van de andere Staatssecretaris. Wij heb-
ben zijn brief over het levensverzekeringswezen met grote be-
langstelling gelezen. Wij willen daarop niet diep ingaan. Dat 
zou niet juist zijn. De Staatssecretaris is niet de eerste onder-
getekende. Wellicht kan hij echter de paragraaf „belcidsvoor-
nemens" iels nader toelichten en precizeren. Welke maatre-
gelen, uiteraard in overleg met de betrokkenen, staan ons te 
wachten ten aanzien van het mededingingsbeleid, het prijs-
beleid en het consumentenbeleid? Met wie zal overleg worden 
geoleegd, ook met de vertegenwoordigers van consumenten-
groepen? De vertegenwoordigers van de pensioenfondsen 

mogen zeker niet worden vergeten. Op welke termijn gaat 
dat gebeuren? Welke concrete maatregelen heeft de Staats-
secretaris in overleg met zijn ambtgenoten voor ogen? 

Naar de mening van onze fractie betekent de brief op het 
gebied van de invloed van de Regering in het verzekerings-
wezen maar een eerste stap. Als de Regering haar invloed 
wil uitoefenen niet alleen ter beïnvloeding van inkomens en 
winstverdeling, maar ook en vooral tot beheersing van maat-
schappelijke kosten en uitbanning van verspilling, lijkt het ons 
dat eerder succes zou kunnen worden geboekt in bepaalde 
onderdelen van de schadeverzekering. Daar zou men maat-
schappelijke verspilling kunnen tegengaan: de concurrentie 
met kleine lettertjes, de onproduktieve acquisitie en de on-
nutte vliegenafvangerij. Onkostenpercentages spreken boek-
delen wanneer men vergelijkt tussen individuele en collec-
tieve levcns- respectievelijk pensioenverzekeringen, tussen 
zicktekostem en ziekenfondsverzekering, tussen het eigen 
autoschaderisico van het Rijk en de verplichte w.a.-verzeke-
ring. 

De signalering en de bestrijding van deze verspilling vor-
men de rode draad van de WBS-publikatic „Het particuliere 
verzekeringsbedrijf", het laatste grote rapport van onze par-
tijgenoot Vos, in leven actief op vier plaatsen rond het Bin-
nenhof. Met zijn mede-auteur Van Boven heeft hij overvloe-
dig en overtuigend materiaal bijeengebracht. Conclusie is dat 
collectivisering, uitbanning van niet-functionele concurrentie 
logischer wordt naarmate in het rechtsbewustzijn de wens 
groeit naar gelijke rechten en gelijke plichten. Vandaar dat 
mijn fractie, op het voetspoor van het rapport, in hoopvolle 
spanning wacht op de algemene volksverzekering tegen ziek-
tekosten. Vandaar dat wij de Regering vragen het komende 
nationale pensioenstelsel niet te doen stranden in versnippe-
ring. Vandaar dat wij de tijd gekomen achten voor een her-
vorming van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering mo-
torrijtuigen. 

Toen de desbetreffende wet in 1963 de Kamer passeerde, 
noemde mijn partijgenoot Van den Tempel een onkostenper-
centage van meer dan 40. Sindsdien is niet of nauwelijks ver-
betering opgetreden. Wie een jaarpremie betaalt van f 500 
kan erop rekenen dat f200 opgaat aan acquisitie, regres-
acties, proceskosten, keuringen, contrakeuringen, kinder-
achtig om niet te zeggen beschamend gedoe, dat ontzettend 
veel tijd en geld kost, de premies omhoog jaagt en de slacht-
offers in onzekerheid laat. Men behoeft maar te lezen wat 
Bloembergen en Van Wersch schreven in hun boek „Ver-
keersslachtoffers en hun schade". Zij constateerden uit gege-
vens over de jaren 1967 en 1968 dat in 60 pet. van de schade-
gevallen niets werd uitgekeerd en dat de kans om schade-
loosstellingen te krijgen verminderde naarmate het letsel er-
ger en de uitkering hoger was. Er dient met spoed een onaf-
hankelijke centrale instantie te worden aangewezen, die als 
enige en gebonden aan een termijn, schaden kan vaststellen, 
uiteraard behoudens beroep van de gelaedeerde. De Gemeen-
schappelijke Medische Dienst zou daar goed voor zijn. 

Natuurlijk verwacht ik niet, dat de Staatssecretaris onmid-
dellijk op alles ja en amen zegt, maar ik wil hem wel vragen 
de zaak serieus te bestuderen en na te gaan of het mogelijk is 
dat, nu er een nieuwe wet op de motorrijtuigenbelasting 
komt, ook de w.a.-premie tegelijk met die belasting wordt 
geïnd. Hierbij zou de verzekering moeten worden uitgevoerd 
door één centrale instantie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou de Staatssecretaris hierbij 
het volgende citaat willen voorhouden: 

„Wij hebben voor iedere autobezitter een verplichte 
verzekering, de w.a. Bij de wet wordt iedere autorijder 
verplicht die verzekering af te sluiten. Niettemin wordt 
die hele door de Staat verplicht gestelde verzekering uit-
gevoerd door een reeks particuliere maatschappijen. Dat 
vind ik fout. Ik vind, dat je veel simpeler in een aan de 
sociale verzekering verwante vorm zou kunnen doen. Ik 
denk, dat het dan ook goedkoper zou kunnen.". 
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Dolman e. a. 
Mijnheer de Voorzitter! Dat was de Minister-President op 

de avond van Prinsjesdag 1973. Zolang het tegendeel niet is 
gebleken, neemt mijn fractie aan dat zijn gevoelens door de 
heer De Goede en het gehele kabinet worden gedeeld. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zou graag de volgende onderwerpen aan de orde willen 
stellen: de situatie waarin de Europese monetaire samenwer-
king is komen te verkeren; de monetaire gevolgen van de 
oliecrisis en het schuldenbeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil met het eerste beginnen. Na 
de monetaire crisis in 1971, waarbij de inwisselbaarheid van 
de dollar in goud werd opgeheven en de dollar met de Over-
eenkomst van Washington een eerste belangrijke devaluatie 
onderging, is de monetaire stabiliteit, die toch al ondermijnd 
was, sterk afgenomen. 

Als wij naar het Europese beeld kijken, zien wij dat dit 
geleid heeft naar het beginsel van sauve qui peut tot het 
systeem waarbij de verhoudingen tussen een aantal Europese 
valuta's van de Benelux, West-Duitsland, Frankrijk, Noorwe-
gen, Denemarken en Zweden en aanvankelijk ook Italië 
werden gestabiliseerd. Dit mechanisme is bekend geworden 
als de „slang in de tunnel". 

Het doel was naar mijn mening tweeledig; men wilde zich 
zoveel mogelijk vrijwaren tegen speculatieve kapitaalbcwe-
gingen, natuurlijk ook sterk opgeroepen door het zweven van 
een aantal valuta's. Verder wilde men de handelsbetrekkingen 
tussen de partners een zo ongestoord mogelijk verloop geven, 
want wat men aan de ene kant met het tot stand brengen van 
de Europese gemeenschappelijke markt had gewonnen, zou 
men gaan verliezen door het laten zweven van alle Europese 
valuta's. Waar zou eigenlijk een Europese gemeenschappelijke 
markt blijven wanneer op het terrein van de douane-tarieven 
werd teniet gedaan wat via de zwevende wisselkoersen weer 
wordt hersteld? 

Het is heel begrijpelijk, dat het slang-in-de-tunnel-mecha-
nisme werd uitgevonden. Men heeft echter van de nood een 
deugd willen maken door er een systeem van monetaire sa-
menwerking in de Europese Gemeenschap van te maken, zij 
het dat de nieuwe leden Engeland en Ierland er niet aan 
mee hebben gedaan en dat Italië er in een vroegtijdig stadium 
uit is gestapt. 

Men heeft een monetair fonds opgericht met drie doelstel-
lingen - niet gering - : geleidelijke vernauwing van fluctuatie-
marges; interventies op de wisselmarkten om genoemde ver-
nauwing te kunnen bereiken; een verrekeningssysteem tus-
sen de centrale banken met het oog gericht op een gecoör-
dineerd reservebel eid en dit laatste gedurende de tweede fase 
van de fameuze Economische Monetaire Unie zelfs uitgebreid 
tot de samenvoeging van de reserves. 

Wat gebeurt er echter? Frankrijk verlaat de tunnel. De slang 
is een stuk korter geworden en daarmee is er geen sprake meer 
van een EEG monetair beleid, maar veeleer van een monetaire 
samenwerking tussen de Noorse landen, de Benelux en West-
Duitsland, met dit laatste land uiteraard in een overheersende 
positie. Men kan zich afvragen, of daarmee eigenlijk niet alle 
munten zijn gaan zweven, aannemende dat bij voorbeeld de 
Nederlandse economie - dit lijkt mij niet zo'n gekke veronder-
stelling - zeer nauw monetair en economisch is gelieerd met 
die van West-Duitsland. Naar mijn smaak is de Economische 
Monetaire Unie eigenlijk een vaagheid geworden. Ik wil hier-
over graag de mening van de Minister vernemen. Het is mijns 
inziens zeer dubieus of in de loop van dit decennium deze unie 
nog verder tot stand kan worden gebracht. De uitlating van de 
Franse Minister van Financiën en Economische Zaken Giscard 
d'Estaing onderstreept dit nog eens door de volgende manier 
van denken over de economische en monetaire unie: „Laten wij 
eigenlijk het steeds meer toenemen van de samenwerking ver-
geten, want er zijn dusdanig grote verschillen tussen de lid-
staten van de EEG dat het strikt genomen niet kan". Daarmee 
is Frankrijk eigenlijk volstrekt omgezwaaid van een monetaire 

Van der Hek 
aanpak van de samenwerking naar een economistische aanpak, 
die overigens gelijktijdig op grond van de analyse van Giscard 
d'Estaing wordt ontkend. Mijn vraag is, wat de perspectieven 
voor een economische en monetaire unie zijn. Deelt de Mi-
nister de analyse van de Franse minister van Financiën en 
Economische Zaken en, zo ja, wat zijn dan zijn conclusies met 
betrekking tot de stabiliteit van het resterende slang-arrange-
ment met de Noorse landen? Deelt hij mijn mening dat thans 
meer dan ooit prioriteit dient te worden gegeven aan de mone-
taire hervormingen in het kader van het IMF boven het tot 
stand brengen van een moeizame monetaire samenwerking 
binnen het kader van de Europese Gemeenschap? 

Enige tijd geleden hebben wij een wetsontwerp aangenomen, 
waarin het EEG-mechanisme met betrekking tot de middel-
lange-termijnsteun werd geregeld. Wat is eigenlijk de precieze 
betekenis van het middellange-termijn-steunmechanisme op dit 
moment, gegeven de recente ontwikkelingen? Functioneert dit 
nog wel? Gezien hetgeen in de considerans van dit mecha-
nisme staat en de voorwaarde, die daarin is gesteld, nl. dat dit 
slechts kan voortbestaan, v/anneer de monetaire integratie 
verder haar beslag zal krijgen, vraag ik mij af, of dit nog wel 
terecht is. Dat is immers nadrukkelijk niet meer het geval. 

Het probleem, dat het belangrijkste is, lijkt mij, wat er moet 
gebeuren met de tientallen miljarden dollars, die de aardolie-
producerende landen ter beschikking krijgen. Ik geloof dat, 
grosso modo gezien, er drie opties zijn. De vraag is evenwel, 
welke daarvan realiseerbaar is. In de eerste plaats kunnen deze 
oliedollars hun weg naar de Eurodollarmarkt vinden. Het 
banksysteem krijgt dan de taak, deze om te zetten in Ianglo-
pende beleggingen, die dan uiteraard in de rijke landen zullen 
worden geplaatst. Mijn vraag is, of dit qua omvang van de 
nieuwe dollarstroom niet een twijfelachtige manoeuvre moet 
worden genoemd en of het banksysteem inderdaad in staat is, 
deze dollarstroom op een dergelijke wijze te verwerken. Zo 
niet, dan vraag ik mij af, of niet - sommigen hebben dit beves-
tigd - een extra impuls aan de monetaire onrust zal worden 
gegeven. 

Ik heb begrepen dat tijdens het overleg in Rome van de 
groep van 20 een plan-Witteveen op tafel is gelegd, dat aan 
dit euvel iets wil doen door de nieuwe Eurodollars via het IMF 
te leiden en deze door een creatie van een extra trekkingsrecht 
ter beschikking te stellen als een kortlopend krediet ten be-
hoeve van landen met urgente betalingsbalansproblemen. Het 
voordeel daarvan is duidelijk. Men brengt de geweldige uit-
breiding van de internationale liquiditeit onder controle. Het 
probleem lijkt mij ook hier, hoe kortlopend kapitaal kan 
worden omgezet in langlopend kapitaal. Dit is iets, dat door 
iedereen toch als wenselijk wordt gevonden. Bovendien rijst de 
vraag, welk perspectief dit aan de ontwikkelingslanden geeft, 
die, voor zover deze geen aardolieproducent zijn, toch de 
grootste slachtoffers van de crisis zijn. In welke mate zijn 
voorts de Arabische landen bereid, aan een dergelijke oplos-
sing mede te werken? 

De derde optie is - het ligt eigenlijk reeds opgesloten in het-
geen ik zoeven heb gezegd - dat de oliedollars worden geleid 
via de ontwikkelingslanden, hetzij direct wanneer de Arabische 
landen deze dollars aan de ontwikkelingslanden uitlenen, lang-
lopcnd tegen lage rente, of zelfs als schenkingen, hetzij indi-
rect door middel van het inschakelen van de Wereldbank en de 
regionale ontwikkelingsbanken. Op deze wijze zullen de ont-
wikkeüngslanden van dit oliekapitaal profiteren, hetgeen ge-
zien de last die zij thans van de energiecrisis ondervinden, 
geen ten onrechte zaak is. Het lijkt mij bovendien economisch 
aantrekkelijk, omdat de ontwikkelingslanden hun ontwikke-
lingsprogramma's kunnen handhaven, mogelijk zelfs versnel-
lcn en het draagt bij tot het herstel van internationale handel. 
Daarvan zullen met name ook de rijke landen profiteren, 
want deze zullen kapitaalgoederen en diensten moeten lcve-
ren. Daarvan kan dan weer de gewenste impuls uitgaan op 
het herstel van het interne en externe economische even-
wicht ook in landen als de onze. 
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Van der Hek 
Welke van de drie opties is naar de mening van de Mi-

nister niet alleen de meest aantrekkelijke maar ook de meest 
haalbare? Waarop zal hij zijn beleid richten? Wij hebben 
vernomen dat het O-circuit is afgeschaft. Dat leidt ertoe dat 
de restricties op de kapitaalimport voor langlopend kapitaal 
zijn komen te vervallen en ook dat men de nationale beste-
dingen op peil wil houden. Dat kan vermoedelijk alleen door 
externe financiering. Hoe stelt de Nederlandse Regering zich 
voor om op de internationale kapitaalmarkt te kunnen lenen 
om deze twee doelen te bereiken, langlopend kapitaal te im-
porteren en het op peil houden van de bestedingen? Wat voor 
consequenties heeft het voor de drie opties die ik zo juist heb 
genoemd met betrekking tot de recycling van de Arabische, of 
in het algemeen van de OPEC-dollars als deze weg wordt ge-
volgd? Ik vraag mij af, of de Nederlandse Regering niet even-
zeer een nationale koers probeert uit te zetten met een weinig 
hoopvol perspectief met betrekking tot de internationale sa-
menwerking op dit terrein, zij het dat men daarbij minder ver 
gaat dan klaarblijkelijk de Fransen doen die een combinatie 
hebben van het zweven van de Franse frank, het opnemen van 
een grote lening op de Euro-dollarmarkt en het sluiten van 
ruilovcreenkomsten waarbij men in wezen met gesloten beur-
zen handelt, maar toch uiteraard met monetaire consequen-
ties, zij het zonder aantasting in die mate van de monetaire 
reserves. 

Mijnheer de Voorzitter! De opmerking van de Minister van 
Financiën dat ook ons goud in onze monetaire reserves toch in 
beginsel beschikbaar is om de olierekening te betalen, heeft 
mij getroffen. Hoe stelt de Minister zich deze mobilisering van 
ons goud als betaalmiddel voor? Tegen welke prijs wil hij dat 
goud afstoten? Wil hij dat doen via de vrije markt met aan-
trekkelijke prijzen, of wil hij dat onvoordelig doen in het ver-
keer tussen de centrale banken? Wat is de invloed daarvan op 
het gesprek over de monetaire hervormingen wanneer een 
aantal rijke geïndustrialiseerde landen hun goud mobiliseren, 
terwijl men tot nu toe klaarblijkelijk goede nota nam van het 
feit dat het goud als betaalmiddel eigenlijk bevroren was? 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Om enig mis-
verstand te vermijden, moet ik opmerken - ik zal er vanavond 
uitvoeriger op antwoorden - dat ik het niet zo heb gezegd, 
zoals de geachte afgevaardigde zegt. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Ik ben dan wel benieuwd 
hoe de Minister het zal gaan zeggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op een drietal elemen-
ten van de schulden. Door de oliecrisis zullen de ontwikkc-
lingslanden stellig in liquiditeitsmoeilijkheden kunnen geraken, 
zeker wanneer de recycling van de oliedollars niet via de ont-
wikkelingslanden plaatsvindt. In hoeverre voorziet het export-
kredietverzekeringsbeleid dergelijke ontwikkelingen, anticipeert 
men daarop en wil men op dat punt een bepaald beleid 
gaan voeren? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zie dat ik aan het einde van 
mijn spreektijd ben gekomen. Als u mij toestaat, wil ik nog 
één punt nadrukkelijk aan de orde stellen met betrekking tot 
de schulden. 

De Voorzitter: Ik heb daartegen geen enkel bezwaar, maar 
ik wil u er wel op wijzen dat wij ook nog de begroting van 
Onderwijs moeten behandelen. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Ik kondig dan hierbij aan, 
mijnheer de Voorzitter, dat ik in tweede termijn nog enige 
aanvullende opmerkingen wil maken over het probleem van 
de schulden. 

De Voorzitter: Het spijt mij te moeten opmerken dat dit 
niet een juiste wijze van discussiëren is. De opmerkingen die 
men denkt te maken, behoren in beginsel in eerste aanleg te 
worden gemaakt. Als er intussen nieuwe feiten bekend zijn, 
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Van der Hek e. a. 
kan men nog eens een ander punt aanroeren in de tweede 
ronde. Deze methode is echter niet juist. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Het punt van de schulden 
heb ik al uitvoerig aan de orde gesteld in een dermate ruim 
kader, dat dit mij toestaat, in tweede termijn op een detail 
nader in te gaan. 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Welke 
verwijten de critici van de Regering het kabinet ook naar het 
hoofd mogen slingeren, dat van aarzelende besluitvorming of 
trage aanpassing aan veranderende omstandigheden kan er 
moeilijk bij zijn. In enkele maanden tijd hebben we zondagen 
voor rijdende auto's zien verbieden en weer toestaan, benzine 
op en van de bon zien gaan, overheidsuitgaven zien blokkeren 
en deblokkeren, een dekkingsplan zien aannemen en wijziging 
in het fiscaal instrumentarium horen aankondigen. 

Al naar gelang de hartelijkheid van de relatie tussen woord-
voerder en Regering, beschrijft men deze maatregelen als 
„hollen of stilstaan", dan wel als „flexibel en slagvaardig be-
leid". Mijn fractie helt natuurlijk over naar de laatste 
omschrijving. Dat geldt zeker voor de voorzichtige wijze 
waarop de Regering heeft geanticipeerd op de dreigende olie-
schaarste en de mogelijk ernstige gevolgen daarvan voor eco-
nomie en werkgelegenheid. Dat het is meegevallen is vooral 
verheugend en geen reden om de Regering te verwijten dat zij 
met haar beleid aan de voorzichtige kant is gebleven. 

Er is niets nieuws onder de zon. Nu de acute olieschaarste 
ten einde lijkt te lopen, maakt de Regering zich opnieuw - nog 
steeds - alleen nog sterker dan voorheen, zorgen over twee 
dingen: de prijsstijgingen en de werkgelegenheid. Het is nu de 
kunst om maatregelen te nemen die niet het volgende doen: 

de werkgelegenheid bevorderen, maar tegelijkertijd de 
prijzen doen stijgen; 

de prijsstijgingen drukken, maar niets doen voor het herstel 
van de werkgelegenheid. 

Deblokkering van overheidsuitgaven lijkt mij een juist be-
sluit in dit licht gezien. Van de blokkade zou een te negatief 
effect op de werkgelegenheid uitgaan en het is bovendien 
gewenst om de collectieve sector zoveel mogelijk te sparen. 
Daarbij komt dat de Kamer het dekkingsplan en de meeste be-
grotingshoofdstukken voor 1974 al heeft aanvaard. Het moet 
de V.V.D. als democratische partij en luid verkondiger van de 
„autoritaire regentenmentaliteit van dit kabinet" toch deugd 
doen dat de Regering het door de Kamer goedgekeurde begro-
tingsbeleid voor 1974 wil uitvoeren. 

De heer Joekes (V.V.D.): Als de geachte afgevaardigde 
nog wat langer meeloopt, zal hij beseffen dat het feit dat iets is 
aanvaard door de wetgever nooit een argument kan zijn om 
daarin later geen wijzigingen aan te brengen. De daarbij beho-
rende sneer is in dit opzicht geheel ten onrechte. 

De heer Terlouw (D'66): Ik weet dit al vanaf de wieg. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wilde mijn rede als volgt voort-

zetten. Het afstemmen van de tegenbegroting van de V.V.D., 
met een vermindering van ongeveer 610 min., doet aan dit 
alles niets af. Het verbaast mij dat de V.V.D., gaande de rit, 
nog eens opnieuw komt met een bezuinigingsplan. Ik vind dit 
eigenaardig, omdat het wordt gecombineerd met een structu-
rele belastingverlaging. 

De heer Van Aardenne heeft er zojuist op gewezen dat men, 
als men tijdelijke belastingverlagingen baseert op de wiebeltax, 
verplicht is de rijksuitgaven te verhogen met ten minste 1/5 
van het bedrag van de belastingverlaging. Bij het debat over 
de wiebeltax heeft de V.V.D. zich bij monde van de heer 
Portheine uitgesproken vóór die koppeling. Dit gebeurde ken-
nelijk omdat er toen sprake was van een positieve wiebeltax. 

Nu een negatieve wiebeltax tot de mogelijkheden zou be-
horen, gezien de huidige conjuncturele situatie, voert de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Aardenne de kostenstij-
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Terlouw 
gingen aan om de overheidsuitgaven niet tegelijkertijd te ver-
hogen, maar juist drastisch te verlagen. 

De heer Joekes (V.V.D.): De heer Van Aardenne heeft 
heel duidelijk uitgelegd, althans voor mij, dat die wiebeltax-
maatregel was toegesneden op een klassieke Keynesiaanse de-
pressie. Die situatie bestaat op dit moment niet en daarom zou 
deze maatregel niet van toepassing moeten zijn op dit moment. 

De heer Terlouw (D'66): Dat is inderdaad gezegd. Hij 
heeft gesproken over de kostenverhogingen. Het Keynesiaanse 
instrumentarium moge dan enigszins bot geworden zijn - het is 
niet meer geheel doeltreffend - maar het maken van een reu-
zenzwaai als deze kan niet geheel vrij zijn van liberale stok-
paardjes. 

Dit brengt mij op de vraag, hoe de Regering denkt over het 
onder de huidige omstandigheden invoeren van een negatieve 
wiebeltax. Er zijn vele opmerkingen gemaakt over mogelijke 
vormen van belastingverlaging. Ik begrijp dat de Regering nog 
geen beslissing heeft genomen over een vermindering van de 
belastingdruk. Ik doe een keuze uit alle mogelijkheden. Ik 
neem de wiebeltax, omdat ik dit het meest voor de hand lig-
gende instrument vind. De Wet op de wiebeltax is juist ge-
maakt om als de conjunctuur ertoe aanleiding geeft, iets te 
doen met de belastingdruk. Het heeft voor- en nadelen. Het in-
voeren van een negatieve wiebeltax - en negatief zou hij naar 
onze mening moeten zijn - beïnvloedt de investeringen en de 
werkgelegenheid gunstig. Men moet zich natuurlijk wel af-
vragen, welke werkgelegenheid men wil stimuleren. De Rege-
ring hoede zich ervoor, industriële activiteiten opnieuw te 
stuwen in de richting van energieverslinding of energieverspil-
ling. Zij trachte liever de gelegenheid aan te grijpen om een 
industriebeleid te voeren van het type, waarvoor ik heb gepleit 
bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken. 
Daarbij behoort bij voorbeeld niet het stimuleren van de vraag 
naar gemotoriseerd particulier vervoer. Ik noem dit voorbeeld 
omdat de wiebeltax ook op de bijzondere verbruiksbelasting 
voor auto's betrekking heeft. 

In de tweede plaats kan een negatieve wiebeltax een gunstig, 
althans niet ongunstig effect op de prijzen hebben. Ondanks 
het gunstige prijseffect dat negatieve wiebeltax op de b.t.w. zou 
hebben, geef ik de Regering in overweging de wiebeltaxmaat-
regel, zo zij die invoert, niet van toepassing te laten zijn op de 
b.t.w. Het is immers onwaarschijnlijk dat de geringe procen-
tuele prijsverlaging ten goede zou komen aan de consument. 
Het zou eerder een margeverruiming voor de handel betekenen, 
hetgeen onder de huidige omstandigheden begrijpelijk en ook 
helemaal niet zo slecht zou zijn, maar bij afschaffing van de 
maatregel zou doorberekening moeten worden gevreesd. Al 
met al is er iets te zeggen voor het invoeren van een negatieve 
wiebeltax op loon- en inkomstenbelasting en op vennoot-
schapsbelasting, maar niet op b.t.w. of op de bijzondere ver-
bruiksbelasting op auto's. Hiervoor is wetswijziging nodig 
waartegen waarschijnlijk weinig bezwaar bestaat. Het is al 
eerder gebeurd. Graag verneem ik de mening van de Regering 
hierover. 

Negatieve wiebeltax op de genoemde belastingen zou de 
koopkracht bevorderen en de investeringsruimte vergroten, 
maar het effect zou voor de laagste inkomens gering zijn, 
zodat maatregelen in de loonsfeer voor de laagste inkomens 
natuurlijk toch nodig zouden blijven. 

Ik heb in de kranten gelezen dat er een structurele verho-
ging van het minimumloon met 2,5 pet. zal plaatsvinden. Tien 
minuten geleden heb ik hierover een bericht van de Minister 
van Sociale Zaken met instemming gelezen. Ik ben nu weer 
helemaal op de hoogte. 

Vervolgens wil ik iets zeggen over het doorgeven van de 
voordelen van de hoge rentestand aan polishouders van Ic-
vensverzekeringen, waarover al is gesproken. Het onderwerp 
is actueel geworden door de recente brief van de heren Lub-
bers, De Goede en Mertens. Mijn fractie stelt het op prijs dat 
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de Regering het vraagstuk na vier jaar bijna volledige stilte 
op dit punt heeft aangevat. Ten minste drie problemen wor-
den in de brief aangesneden: 

1. de hoogte van de winstdeling; 
2. wie ontvangt de winstdeling? Men denke hierbij aan de 

snel waardeloos wordende premievrije polis bij wisseling van 
werkgever; 

3. hoe wordt de winstdeling uitgekeerd; door premieverla-
ging of door verhoging van de aanspraak? 

Ik verneem graag van de hier aanwezige ondertekenaar, hoe 
de Regering verder denkt te gaan. De verzekeraars beweren 
dat geen verdere winstdeling kan plaatsvinden. Hoc is dat mo-
gelijk als de rente nog steeds stijgt? Kan de Staatssecretaris uit 
de in de brief gegeven analyse al een conclusie trekken over de 
mogelijkheid van verdere winstdeling? In welke mate hebben 
de verzekeringsmaatschappijen aan het tot stand komen van de 
brief medegewerkt? Ik vertrouw erop dat de brief spoedig zal 
leiden tot concrete richtlijnen en maatregelen. 

Het laatste onderwerp dat ik wil aansnijden, is al door ver-
schillende sprekers behandeld. Het betreft de fiscale positie 
van de gehuwde werkende vrouw. 

Onder meer om tegemoet te komen aan meer moderne op-
vattingen over de maatschappelijke positie van de vrouw, en 
meer in het bijzonder over de werkende gehuwde vrouw, is op 
27 september 1972 een wet tot wijziging van de inkomstenbe-
lasting in deze Kamer aan de orde geweest. Aan de groeiende 
behoefte, ook de gehuwde werkende vrouw een fiscale zelf-
standigheid toe te kennen, is bij deze wet ten dele tegemoet ge-
komen. De leemten in deze wet leidden echter tot grote on-
billijkheden. Wat is de situatie? 

1. De werkende gehuwde vrouw kan op verzoek van de 
echtelieden alleen als kostwinster worden aangemerkt ingeval 
de inkomsten van de man minder bedragen dan de belas-
tingvrije voet, nl. f 6640 per jaar. Man en vrouw zijn bliikbaar 
verschillend. De echtelieden zijn niet vrij, zelf uit te maken wie 
in een gezin als kostwinner moet worden beschouwd. Een 
amendement om dit te veranderen, door de fractie van D'66 
ingediend in september 1972, werd door de Kamer verworpen. 
Ik meen, dat het, gehoord de sprekers, tijd wordt, het opnieuw 
in te dienen. 

2. Alleen de inkomsten uit arbeid, niet de inkomsten uit 
vermogen of pensioen, kunnen fiscaal als zelfstandige inkom-
sten van de vrouw worden aangemerkt. 

3. Is een vrouw eenmaal als kostwinster erkend, ook in fis-
caal opzicht, dan zijn haar persoonlijke verplichtingen en bui-
tengewone lasten - dit is hier reeds eerder gezegd - niet fis-
caal aftrekbaar, zoals bij de man in een vergelijkbare positie 
wel het geval is. 

In dezen wil ik graag enkele voorbeelden noemen, waarmee 
onze fractie veelvuldig wordt geconfronteerd. Mij is bekend, 
dat de echtgenote van een invalide huisarts ieder jaar opnieuw 
een verzoek moet indienen om als kostwinster te worden aan-
gemerkt en dat zij de kosten voor bij voorbeeld het bezoeken 
van haar in een inrichting opgenomen man niet mag aftrekken. 
Hij zou dit wel mogen doen, wanneer zijn vrouw ziek was. 

Een vrouw-kostwinster mag de rentekosten van een door 
haar gekocht huis, dat zij met haar man bewoont, niet af-
trekken, terwijl de man dit in een vergelijkbaar geval wel mag 
doen. 

Al heb ik er begrip voor, dat een volledige fiscale zelfstan-
digheid van de gehuwde vrouw een lange-termijndoelstelling 
is, de pijnlijkste angels zullen toch op korte termijn uit de wet 
moeten worden gehaald. Ook dan heeft mijn fractie er nog oog 
voor, dat de budgettaire gevolgen en een hechte koppeling aan 
de huidige systematiek van de inkomstenbelasting een gelei-
delijk groeien naar de volledige fiscale gelijkstelling van de 
vrouw vergen, maar de Regering zal het probleem wel moeten 
aanpakken. Deze rolwisselingsproblematiek heeft de Regering 
zeker niet tot de nijpendste urgentiepunten in haar beleid ver-
heven. Verder dan een handhaven van de status quo kwam de 
Minister van Financiën niet. Op suggesties van het D'66 

TWEEDE KAMER 



2 5 7 6 49ste vergadering - 19 februari '74 

Terlouw e. a. 
Eerste-Kamerlid Rang antwoordde de Minister op 11 de-
cember 1973 immers dat hij de beperking van de fiscale zelf-
standigheid van de werkende gehuwde vrouw tot de inkomsten 
uit tegenwoordige arbeid in beginsel juist vond. Ook waren er 
te veel technische moeilijkheden op te lossen bij het verzelf-
standigen van andere inkomensbestanddelen en om buitengc-
wone lasten en persoonlijke verplichtingen als aftrekpost te 
mogen opvoeren. 

Mijn fractie vindt, dat de Regering te zeer pas op de plaats 
maakt, al is ze natuurlijk wel ingenomen met de aangekon-
digde instelling van een adviescommissie om voorstellen te 
doen over een samengesteld beleid voor de gelijkstelling van 
man en vrouw. Naar onze opvatting heeft zo'n commissie met 
onjuiste wetgeving waarvan sprake is, echter nauwelijks iets te 
maken. 

Zonder verder op talloze variaties in te willen gaan zou mijn 
fractie dringend willen vragen hieraan iets te doen. De vrije 
keus van de echtelieden bij het bepalen van het predikaat 
„kostwinner" zouden wij al een flinke verbetering vinden. 

Zou de inspectie verder artikel 65 van de inkomstenbelas-
ting, de zogenaamde hardheidsclausule, niet ambtshalve 
kunnen toepassen? Hoeveel burgers kennen het bestaan van 
deze hardheidsclausule? Zij die de middelen hebben om een 
belastingadviseur erbij te halen, weten het wel. Ook nu, zoals 
altijd, komen juist de kwetsbaren in een samenleving er het 
meest bekaaid af. Mijn fractie juicht het toe als de Regering 
op korte termijn aan de Kamer een voorstel tot wetswijziging 
zal voorleggen, v/aardoor de meest nijpende onbillijkheden uit 
de huidige wet worden weggenomen. 

I 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! 
Een woord van welkom aan het adres van Staatssecretaris Van 
Rooijen heb ik al in een openbare commissievergadering mo-
gen uitspreken. Thans kan ik mij dan ook in de eerste plaats 
richten tot de Minister met een aantal opmerkingen over de 
blokkade van de overheidsuitgaven. Deze blokkade is een ge-
baar zonder inhoud gebleven. 

Op 15 januari hebben wij de specificatie van de blokkade 
gekregen en vier weken later is zij geheel opgeheven. Men be-
hoeft niet zo erg ingevoerd te zijn in het overheidsapparaat om 
te kunnen concluderen, dat dan die blokkade de facto geen uit-
werking heeft gehad. Naar buiten wekt dat toch wel sterk de 
indruk van een beleid, dat van incident tot incident voortgaat 
en waarin de vaste lijn moeilijk kan worden ontdekt. De om-
standigheden zijn aan het veranderen, maar de wisselingen in 
het beleid volgen elkaar wel bijzonder snel op. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn tweede opmerking in dit ka-
der is de volgende. Welke prioriteit geeft de Minister op dit 
moment nog aan het anti-inflatiebeleid in het totaal van zijn 
beleidsdoelstellingen? Kan hij bevestigen dat dat anti-inflatie-
beleid, waarover hij in de miljoenennota zulke goede opmer-
kingen heeft gemaakt, ook op dit moment een centrale plaats 
in het beleid behoudt? 

Wat die opheffing van de blokkade betreft, wil ik nog op-
merken dat de onderbouw, de motivering van deze nieuwe be-
leidsmaatregel toch wel erg mager is. Ik zou met name van de 
Minister willen vernemen, of hij over de ontwikkeling van 
onze economie wat meer recente, cijfermatige gegevens kan 
verstrekken, waarop zijn beslissing is gebaseerd. De C.H.U.-
fractie zal zich overigens tegen deze opheffing niet verzetten, 
omdat wij die mede beschouwen als een bijdrage tot een terug-
keer naar wat meer normale verhoudingen. 

Het tweede algemene punt is de kwestie van de belasting-
operatie, waarvoor wij in de komende maand staan. Daarbij 
moet ik wat langer stilstaan. Mijn fractie is voorstandster van 
een verlaging van de belastingen per 1 juli 1974. Ik zal over 
die datum van 1 juli niet zoveel meer zeggen. Ik wil herhalen 
dat 1 april volstrekt onhaalbaar is, mede tegen de achtergrond 
van wat ik straks nog ga zeggen over de parlementaire proce-
dure. 

Zitting 1973-1974 
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W. Scholten 
Wat de omvang van de operatic betreft, lijkt ons het door de 

V.V.D. voorgestelde bedrag van 1,3 mld. bepaald te ambi-
tieus. Ik zal mij op dit moment niet aan schattingen wagen; 
daarvoor ontbreken ons voldoende gegevens, maar ook met 
het oog op de toelichting, die de heer Van Aardcnne heeft ge-
geven, geloof ik dat dit niet haalbaar zal zijn. Bepalend zal im-
mers moeten zijn, of en hoe wij een verantwoorde financiering 
voor het totaal kunnen krijgen. In dat verband zou ik graag 
het oordeel van de Minister willen horen over de suggestie, die 
ook van de kant van de werkgevers is gedaan, om meer in het 
buitenland te gaan lenen. Ik wil daarbij persoonlijk aante-
kenen, dat ik er een groot vraagteken bij zet om dat als een 
reële mogelijkheid in de concrete situatie te zien. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! 
Naar die mogelijkheid heb ik ook de Minister gevraagd. Dat is 
financiering. Ik dacht dat de heer Scholten meer op dekking 
doelde en zou hem willen vragen of hij, als hij spreekt over 
een gezonde dekking, resp. financiering, mede in beschouwing 
wil nemen dat het grote probleem de kosteninflatie is. Wij 
moeten daaraan bijdragen door compensatie te geven, omdat 
anders de loonsomstijging te hoog wordt. Daar zouden wij wel 
eens een jaar lang een offer voor over kunnen hebben, als na-
tionale economie, gezien de sterke positie van onze reserves. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! In-
flatie is een centraal probleem in deze problematiek. Ik heb 
dat zoeven bevestigd. Tegen die achtergrond zullen wij heel 
nauwkeurig moeten afwegen welke impulsen wij geven en 
welke middelen daarvoor zijn. Daar heb ik nadere informatie 
over gevraagd. 

Bij de keuze van de middelen, mijnheer de Voorzitter, denkt 
de Christelijk Historische Unie in het bijzonder aan de loon-
en inkomstenbelasting, zij het niet uitsluitend. Zij zal bij voor-
beeld iedere poging die vanuit deze Kamer wordt gedaan - ik 
refereer in het bijzonder aan de woorden van de heer Schouten 
vanmiddag - om wijziging te brengen in het tarief van 8 pro-
milie, dat nu geldt voor de vermogensbelasting, steunen. 
Mijnheer de Voorzitter! In dit verband heeft ook de kwestie 
van de investeringsaftrek onze grote belangstelling. Naar ons 
oordeel zou dat bepaald een positieve invloed op de werkgele-
genheid kunnen hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot mijn derde kanttekening. 
Een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting zal naar ons 
oordeel niet beperkt mogen blijven tot inkomens beneden de 
f 20 000, zoals wij al in persberichten hebben gelezen. Ik zou 
er met nadruk op willen wijzen dat ook de middengroepen sub-
stantieel in de prijzenverhogingen delen en dat het onjuist zou 
zijn om hen in deze be'.astingoperatie niet te laten delen. 

Thans wil ik enkele opmerkingen maken over de procedure 
en het tijdschema, voor het werk in deze Kamer van bijzonder 
groot belang ten aanzien van deze conjuncturele operatie. Het 
kabinet wil kennelijk over deze belastingmaatregel vooraf 
overleg plegen met het bedrijfsleven en proberen daarop een 
akkoord van het bedrijfsleven te krijgen. Ik heb nog eens 
„Ruim Zicht" van 22 januari 1973 gelezen: de SER moet 
meebeslissen over het belastingbeleid. Aldus de toenmaals de-
missionaire en nu weer volledige Minister Boersma. Ik dacht 
dat dit de lijn-Boersma was, nl. om de fiscale politiek op die 
wijze in te brengen in het sociaal gesprek. Naar mijn oordeel 
gaat het kabinet hiermee een uiterst gevaarlijke weg op. Im-
mers, het feitelijke resultaat van het inbrengen van fiscale poli-
tiek in een dergelijk gesprek zal zijn, dat de Kamer nadien met 
gebonden handen deze voorstellen moet behandelen. Ik zou er 
met nadruk op willen wijzen: belastingheffing raakt iedere 
burger en niet alleen werkgevers en werknemers. Daarom is 
belastingheffing een zaak die in dit parlement moet worden 
beslist, niet in de SER, niet in de Stichting van de Arbeid, of 
in welk ander overlegorgaan ook. Dit parlement moet volle-
dige vrijheid hebben om over die plannen te beslissen. Wan-
neer het kabinet die zaak vooraf gaat inbrengen in een der-
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W. Scholten 
gelijk gesprek komi ook het kabinet met volstrekt gebonden 
handen in deze Kamer. Dii gevaar acht ik zeer groot. 

Ik zou daarom de volgende concrete toezegging van het ka-
binei willen vragen. Wanneer het zijn plannen gaat voorleggen 
aan het bedrijfsleven acht ik het volstrekt redelijk dat hij die 
plannen op hetzelfde ogenblik - niet in de vorm van wetsont-
werpen, naar in de vorm van plannen - kenbaar maakt aan de 
Staten-Generaal, opdat de discussie over de plannen zich niet 
beperkt tot een onderdeel van ons maatschappelijk leven, 
maar direct meteen in het brede kader van de politiek kan 
plaatsvinden. Dit vraag ik de Minister. Bent u bereid om, wan-
neer u die plannen aan het bedrijfsleven kenbaar maakt, op 
hetzelfde ogenblik die plannen ter kennisneming te zenden aan 
de Staten-Generaal? 

Dan het tijdschema. Gesproken wordt over een belastingver-
laging per 1 juli. Het is een algemeen bekend feit - dat daclu 
ik ten minste tot vanmiddag, maar het blijkt dat er anders over 
gedacht wordt -, het is naar mijn mening toch wel vrij alge-
meen bekend dat het vervaardigen van nieuwe loonbclasüngïa-
rieven een aantal maanden vergt, ongeveer 2,5 a 3 maanden. 
Wanneer het kabinet voornemens is per 1 juli een wijziging in 
de loonbelasting aan te brengen dan betekent dit dat de 
Kamer, wil haar recht van amendement inhoud blijven hebben, 
deze wetsontwerpen vóór het Paasreces moet hebben behan-
deld. Wanneer het kabinet dan eerst in de loop van maart zijn 
plannen gaat bespreken met het bedrijfsleven en pas daarna de 
wetsvoorstellen indient, behoef ik de Minister niet te vertellen 
wat daarvan komt. Dan komen wij wéér in de situatie te-
recht dat de drukpersen draaien op het moment, waarop wij 
beslissingen moeten nemen en dat de loonbelastingtabellen al 
kant en klaar van de pers zijn. Als wij hierin zouden terecht 
komen, zou ik dit een heel onjuiste situatie achten. Ik zou de 
Minister de heel harde toezegging willen vragen dat hij de 
Kamer ervoor zal bewaren in die situatie terecht te komen en 
dat hij het recht van amendement, hetgeen een wezenlijk recht 
van de Kamer is, bij alle wetsontwerpen en zeker bij fiscale, 
overeind zal houden. Is de Minister bereid in zijn antwoord een 
heel concreet tijdschema voor te leggen waarbinnen hij deze 
operatie wil voltooien? 

Minister Duisenberg: U zegt „dan komen wij wéér in de 
situatie terecht, dat de drukpersen draaien". Wanneer was dit 
dan eerder, behalve het vorige . . . 

De heer W. Schol'en (C.H.U.): In november. Dit is de Mi-
nister misschien vergeten. 

Minister Duisenberg: Neen. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): In november hebben wij in 
de Kamer over wetsontwerpen inzake de inkomstenbelasting 
moeten debatteren, toen de loonbelastingtabcllen al waren ge-
drukt. Als er amendementen waren aangenomen, zouden de 
wijzigingen pas op 1 april hebben kunnen ingaan. 

Minister Duisenberg: U overschreeuwde mij. Ik vroeg: Wan-
neer was dat eerder, behalve eind vorig jaar? 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Nu, daar doelde ik op. Het 
vorige kabinet - de Minister was daar niet bij - heeft bij d-
behandeling van het schijventarief heel nadrukkelijk van de 
aanvang af de Kamer gewaarschuwd, namelijk in deze zin, 
dat als het wetsontwerp op 1 januari in werking zal treden, de 
zaak vóór 1 oktober behandeld zal moeten zijn. Hierover 
hebben de toenmalige bewindslieden nooit enige twijfel laten 
bestaan. Vanaf het eerste ogenblik heeft het toenmalige kabinet 
de zaak in de openbaarheid gebracht, juist om de rechten van 
het parlement tot gelding te laten komen. Ik waarschuw de 
Minister ervoor, niet in de situatie te komen dat hij deze 
rechten gaat aantasten. 
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De heer Bakker (C.P.N.): Veel tijd hadden wij toen trou-
wens ook niet. 

De heer W. Schoiicn (C.H.U.): Inderdaad, maar u had vol-
doende tijd en u wist tevoren precies, hoe de kaarten lagen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mede gelet op de tijdnood zou een 
maatregel in het kader van de wiebeltax het meest voor de 
hand liggen, want deze is technisch het eenvoudigst en zou 
ook iets kunnen afknabbelen van de termijn van drie maan-
den. Bovendien - de heer Terlouvv heeft het ook gezegd - is 
liet het enige middel dat wij op het ogenblik in onze wetgeving 
kennen. Ik verwacht echter dat het kabinet deze v/eg niet zal 
kiezen. Ik verwacht, dat de voorgenomen conjuncturele fiscale 
maatregel ondergeschikt zal worden gemaakt aan de in-
komenspolitiek en dat het kabinet daarom de lange weg van 
een zelfstandig iariefontwerp zal kiezen, maar juist daarom -
omdat ik deze verwachting heb - is de vraag naar het 
tijdschema zo dringend en ook zo dwingend. 

Mijnheer de Voorzitter! De ontwikkeling van de RPS. Ik wil 
in het algemeen zeggen, dat naar mijn oordeel de uitbouw van 
de RPS tot een re.aiibank - en later misschien tot een nog 
verder uitgebreide, algemene bank — niet berust op een op dit 
moment in onze maatschappij bestaande behoefte. Dit stand-
punt houdt niet in, dat de dienstverlening van de PTT op het 
terrein van de geldzaken volkomen bevroren moet blijven en 
dat het niet op enkele punten zou kunnen worden aangepast, 
maar het betekent anderzijds wel, wanneer de Minister door-
gaat met zijn plannen zoais hij ze in de memorie van toelich-
ting heeft aangeduid, dat de fiscale vrijstelling die de RPS op 
dit moment geniet daarbij niet passend meer zal zijn en zal 
moeten verdwijnen. Ook hierover verneem ik graag het oor-
deel van de Staatssecretaris. 

Mijnheer de Voorzitter! Een punt van grote zorg in het alge-
meen vind ik het structurele wetgevende programma dat nog 
moet worden afgewerkt. Het gevaar is heel duidelijk aanwezig, 
dat wij van incident tot incident moeten voortsnellen, ook met 
onze fiscale wetgevende arbeid, en dat heel belangrijke zaken 
- de heer Dolman heeft een aantal ervan genoemd - in het ge-
drang komen. Uileraard heeft de persoonswisseling Van der 
Stee/Van Rooijen het kabinet parten gespeeld, maar toch ben 
ik bijzonder bang dat voor heel belangrijke wetsontwerpen een 
te grote vertraging zal optreden. In dit debat verwacht ik van 
de Staatssecretaris, dat hij ons als Kamer een duidelijk werk-
en tijdschema zal geven, niet ten aanzien van de incidentele 
belastingontwerpen, maar ten aanzien van het grote structu-
rele werk, evenals zijn visie hierop en ook de prioriteiten zo-
als hij ze op dit moment onderkent. Ik hoor hierbij ook graag, 
wat het lot zal zijn van het mij nog enigszins dierbare ont-
werp inzake de vrijstelling van f 200 rente, dat nog steeds 
aanhangig is. 

Een kleine, technische vraag in het vlak van de uitvoering: 
moeten de stakers uit 1973, die meer dan f400 stakingsuitke-
ring hebben ontvangen en die, blijkens de antwoorden van de 
Minister van Financiën op vragen, onder andere van de kant 
van de P.v.d.A., inkomstenbelasting moeten betalen, op eigen 
initiatief een aangiftebiljet vragen of gaat het Departement van 
Financiën hierover voorlichting verstrekken en hiervoor orga-
nisatorische maatregelen nemen? 

Ik heb het al gezegd in een commentaar in de pers, maar 
ik wil het tegenover de Staatssecretaris bevestigen, namelijk 
dat ik zijn antwoord op mijn vragen over de deelne-
mingsvrijstelling een bevredigend antwoord heb gevonden, 
waarvoor ik hem dankbaar ben, omdat hij daarmee een eir.de  
heeft gemaakt aan een stuk onzekerheid. Heel wat minder te-
vreden was ik over het antwoord van Staatssecretaris De 
Goede over het gironumer van de Staatsloterij. Hij had be-
slist te veel woorden nodig om deze zaak te verdedigen. Laat 
hij er nog eens over nadenken. Hij zal er velen een plezier mee 
doen. 

Staatssecretaris De Goede: Misschien weet ü een oplossing. 
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W. Scholten e. a. 
De heer W. Schotten (C.H.U.): Ja, mijnheer de Voorzit-

ter, die weet ik wel. 

Staatssecretaris De Goede: Misschien wilt u haar uit-
spreken. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Heel gewoon gaan publi-
ceren, mijnheer de Voorzitter. Heel gewoon in de publikatics 
van de Staatsloterij het gironummer vermelden. Dan zijn er in 
het geheel geen problemen. 

Bij de spreiding van diensten in het kader van de belasting-
dienst zou ik in het bijzonder in de toekomst ook zijn aandacht 
voor het oosten, bij voorbeeld Twente, willen vragen. Er zijn 
een paar operaties naar het zuiden gericht. Wanneer hij ook 
eens aan het oosten van het land aandacht zou kunnen en 
willen besteden, zal mijn fractie dat bijzonder op prijs stellen. 

Is de reorganisatie van de belastingdienst voltooid en kan de 
Staatssecretaris misschien al enige, ook kwantitatieve resul-
taten van die operatie in dit debat meedelen? 

Hoe is de stand van zaken op het ogenblik ten aanzien van 
de accijnsharmonisaiie en ten aanzien van de omzetbelas-
tingvrije grenzen in de Benelux? Is bij de raming van de op-
brengst van de benzine-accijns rekening gehouden met de ko-
mende prijsverhoging en de afremming van het verbruik, die 
daaruit zal voortvloeien? 

De heer Dolman heeft er ook al feitelijk naar gevraagd, 
maar ik zou het op prijs stellen van de Minister eens een klein 
staatje te ontvangen hoe nu op dit moment de structurele dek-
king van de begroting voor 1974 ervoor staat, welke gaten er 
nog zitten en welke maatregelen daar nog voor genomen 
moeten worden om die zaak rond te krijgen. 

Ten slotte nog een vraag aan de Minister en een opmerking. 
!k dacht dat het de politieke discussie tussen ministers en ook 
kamerleden ten goede zou komen wanneer, als zij spreken op 
partijvergaderingen, zij het voorlichtingsapparaat van hun de-
partement ook hun redevoeringen ter beschikking deden 
stellen, bij voorbeeld wanneer kamerleden daarnaar vragen. 
Dat kan de politieke discussie bepaald ten goede komen. 

Minister Duisenberg: Als zij een redevoering hebben, zullen 
zij dat graag doen. 

De heer W. Scholten (C.H.U): Zij hebben redevoeringen 
gehouden. 

Minister Duisenberg: Dat is wat anders dan redevoeringen 
hebben. 

De heer W. Scholten (C.H.U): Dat subtiele onderscheid 
zou ik niet graag willen meenemen. Ik geloof dat de Minister 
met mij erkent, dat het houden van een redevoering hier het 
relevante politieke feit is en niet, of men een stuk papier in 
zijn zak heeft. Ik meen dat het uiterst belangrijk is dat niet 
alleen deelnemers aan partijvergaderingen, maar ook andere 
politici van de ongetwijfeld belangwekkende opmerkingen 
kennis kunnen nemen. 

De heer Joekcs (V.V.D.): Soms gaat het blijkens de inlich-
tingen van het departement zo maar een beetje uit de losse 
hand. Dan blijkt er geen tekst te zijn. Ik kan de moeilijkheid 
van sommige bewindslieden in dit opzicht wel zien. 

Minister Duisenberg: Ik zal de kamerleden uitnodigen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
mij beperken tot de blokkeringscorrespondentie. Ik had naast 
een woord van welkom aan de Staatssecretaris nog enig com-
mentaar op zijn aanwezigheid willen leveren, maar na de 
fijnzinnige opmerkingen van de heer Dolman zou dat mis-
schien te vriendelijk uitgevallen zijn. Ik laat het dus maar ach-
tcrwege. 

Zitting 1973-1974 

Bakker 
Men krijgt stilaan wel eens <le indruk, dat dit kabinet zich-

zclf ten doel heeft gesteld om het krediet dat het had, systema-
tisch te verspelen. De manier waarop de Regering met allerlei 
maatregelen ronddolt, hoe moeilijk zij het ook heeft, is wer-
kelijk af en toe niet helemaal normaal meer. De capriolen met 
de distributie - daar is hier al aan herinnerd - waren niet ge-
ring, vooral gezien de moralistische aankleding die daaraan 
werd gegeven. Maar het blokkerings- en deblokkeringsspel, 
met het werk van duizenden mensen als voornaamste inzet per 
slot van rekening, mag er ook wel wezen. 

De verleiding is erg groot - en ik zal er niet aan weerstaan 
- om een enkele contemporair-historische opmerking hierover 
te maken. Dat heeft naast de heer Terlouw ook de heer Van 
Aardenne gedaan, maar de heer Van Aardenne heeft 
begrijpelijk ook enkele omissies in zijn overzicht gelaten. Hij 
vergeet bij voorbeeld op te merken, dat de V.V.D. onder an-
dere ook voor de invoering van de Distributiewet was in no-
vember. 

De heer Joekcs (V.V.D.): Als alternatief voor de autoloze 
zondag. 

De heer Bakker (C.P.N.): Welnee, mijnheer Joekcs, toen 
was de autoloze zondag nog helemaal niet aan de orde. De 
Distributiewet is ingevoerd voordat de autoloze zondag is in-
gevoerd. De autoloze zondag is ingevoerd op basis van de Dis-
tributiewet. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.) : Een goede oplossing is 
misschien, dat de heer Bakker voortaan een beetje van zijn 
spreektijd aan mij geeft. Dan kan ik het historisch overzicht 
uitbreiden. Ik heb nu maar een greep moeten doen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Wat een bescheidenheid van 
mijnheer Van Aardenne ineens. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Natuurlijk, zo ben ik. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Van Aardenne heeft bij de behandeling van de Machtigingswet 
nog een amendement ingediend om de loonontwikkeling aan 
een speciale parlementaire behandeling onderhevig te maken, 
wat een versterking was van de wetgeving ten opzichte van de 
lonen. Do conclusie die men moet trekken - en die wij dan 
ook al eerder hebben getrokken - is, dat de heer Van Aar-
denne en zijn partij wel voor wetten zijn, maar voor andere, 
Vandaar het volgende overzicht onzerzijds. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): En u bent meer voor 
machtiging. 

De heer Bakker (C.P.N.): Neen, wij waren daar tegen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Ja, ten slotte wel. 

De heer Bakker (C.P.N.): Niet ten slotte. 
In september: de aankondiging van een speciale werkgele-

genhcidspolitiek in het verlengde van de revaluatie, die de 
prijsstijgingen zou doen omslaan. 

In oktober: onder andere van de kant van deze Minister een 
zeer uitvoerige verdediging van deze politiek. 

In november: gezien de cijfers de mislukking van deze doel-
stelling van de revaluatie. 

In december: tijdens de oliehysterie ter begeleiding van de 
snel stijgende prijzen de blokkeringsaankondiging, die hoorde 
bij de Machtigingswet. 

In januari, toen overal behalve bij de Regering de oliekoorts 
al aan het afnemen was, kwam de concrete en uiterst gedetail-
lcerde aankondiging van de blokkering per begrotingshoofd-
stuk. 
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Bakker 
Nog geen twee weken geleden: de inbreng voor het voor-

lopig verslag over deze blokkeringsbricf. 
Het afgelopen weekend, toen iedereen zat te wachten op de 

antwoorden op de vragen die waren gesteld en men zo eens 
zijn berekeningen zat te maken over het effect van de blokke-
ring op de werkgelegenheid, kwam de koele mededeling dat de 
vragen maar niet beantwoord werden, omdat de blokkering 
niet doorging, en dat zelfs het bedrag voor werkloosheids-
bestrijding versneld zou worden uitgegeven; alsof men datgene, 
wat men zaterdag of vrijdag neerschreef, niet anderhalve week 
geleden moet hebben geweien en als of het niet de moeite 
waard was de Kamer twee weken eerder te berichten dat men 
de huidige ontv/ikkeling voorzag. Want dat mogen wij toch 
wel aannemen. Men krijgt de indruk dat de Regering heeft 
gedacht: verbeter de werkgelegenheid, begin bij die van de 
Kamer. 

Mijnheer de Voorzitter! De problematiek zoals die nu aan 
ons wordt gepresenteerd is een totaal andere dan die wij in het 
jongste verleden kregen voorgetoverd, ook al is dat voor ons 
niet zo verrassend. Bij de algemene beschouwingen al, in de 
miljoenennota van de Minister, speelde de onderconsumptie 
een rol, wat voor ons reden wat ons te verzetten tegen de 
voorgenomen loonmatiging en tegen verschillende belasting-
maatregelen: het niet doorgaan van de inflatiecorrectie, de ver-
hoging van accijnzen en de verhoging van de gasprijzen. 

Bij de behandeling van de wet op de selectieve investeringen 
hebben wij erop gewezen dat de werkloosheid zodanig was, dat 
enigerlei maatregel die deze nog zou bevorderen voor ons on-
aanvaardbaar was. Bij de behandeling van de Machtigingswet 
hebben wij gewezen op de onvermijdelijke uitbreiding van de 
werkloosheid, die van de blokkering het gevolg zou zijn, met 
name in de sector bouw en met name bij de lagere ovcrheids-
organen. Iedere keer is er door ons opnieuw de nadruk op ge-
legd, dat de koopkracht van arbeiders en van ontvangers van 
sociale uitkeringen beslissend is voor de werkgelegenheid en 
ook voor het bestaan van middenstanders en op de nationale 
economie georiënteerde bedrijvigheid. Voorts hebben wij er 
steeds op gehamerd dat er geen reserves zijn waarop kan 
worden ingeteerd. Het hele gezelschap van met Keynes en 
Galbraith opgevoede economen keek daarbij echter of zij 
water zagen branden en raceten van politieke verkcerszuil 
naar politieke verkeerszuil. Het was nog iedere keer raak ook. 

Dan is nu plotseling de onderconsumptie en het gevaar 
daarvan voor de werkgelegenheid herontdekt evenals de posi-
tieve dan wel negatieve invloed van de koopkrachtontwikke-
ling op de werkgelegenheid. Blijkbaar was er een directeur van 
de AMRO-bank en het Verbond van Nederlandse Onderne-
mers voor nodig om dat in de aandacht te brengen. In ieder 
geval werd er, sedert zij hun geluid lieten horen, gelopen als 
kieviten. 

Nu zijn opeens ook de belastingen weer aan de orde. Wij 
zijn steeds geweest en wij zijn ook nu positief over een belas-
tingverlaging voor de lage en middengroepen. Wij hebben 
daartoe bij het prijzendebat nog een zeer concrete suggestie 
gedaan, namelijk een accijnsvermindering voor vloeibare 
brandstof, een suggestie die opeens anderen ook niet meer 
zo gek lijken te vinden. 

Wij zijn ook voor verlaging van de loon- en inkomstenbelas-
ting voor diezelfde groepen, maar wij willen met anderen, die 
daarover hebben gesproken, met name de heer Scholten, waar-
schuwen tegen illusies die op dat punt de laatste week zijn ge-
wekt. Wij weten nu inderdaad wel genoeg van het jachttempo 
waarin er in het najaar belastingwetten worden doorgeleerd, 
om ze op 1 januari te kunnen realiseren. Dat betreft dan 
wetten die in augustus, september al voorbereid zijn, waarvoor 
alle maatregelen al getroffen zijn. 

Een belastingverlaging op korte termijn is mogelijk, maar 
dan in de indirecte sfeer. Het zou kunnen door een aantal goe-
deren van het hoge b.t.w.-tarief onder het lage te brengen, of 
een van de beide tarieven te verlagen, wat het voordeel van een 
anti-inflatoire werking zou hebben. Wij zouden, met anderen. 
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aan de Regering willen vragen of een dergelijke maatregel in 
overweging is. Er zijn nog andere maatregelen in diezelfde 
geest denkbaar op het gebied van de accijnzen, de overheids-
tarieven. Ik denk aan het terugdraaien van de gasprijzen 
voor de consumenten, verlaging van vervoerstarieven, huur-
stop op 1 april. Alles heeft, wat dat betreft, hetzelfde effect. 

Wij zouden aan deze maatregelen in de indirecte sfeer een 
voorkeur geven boven een verlaging van de loom en inkom-
stcnbelasting, waarover nu wordt gesproken. Het zal bij een 
verlaging van de loom en inkomstenbelasting niet aan mystifi-
caties ontbreken, zoals het er nu al niet aan ontbreekt. 

Mocht inderdaad naar een belastingverlaging in de sfeer van 
de inkomstenbelasting worden gezocht, dan zijn wij nadruk-
keüjk voorstander van een verhoging van de belastingvrije voet 
met een percentageverhoging dat begint bij de derde of vierde 
schijf. Een zekere mate daarboven begint die dan tegendruk te 
geven. 

Verhoging aan de voet kan ook verlichting geven voor - de 
heer Dolman heeft erover gesproken - een groot aantal 
AOW'ers met een klein pensioentje erbij, die nu onder de 
belastingheffing vallen of steeds weer dreigen te vallen en 
die ingewikkelde procedures moeten aangaan om weer vrij-
gcsteld te worden. Hier is ook veel gesproken over de ge-
huwde werkende vrouw. In dat verband zou ook naar de be-
lastingvoet van de gehuwde werkende vrouw kunnen worden 
gekeken. 

Ik moet erbij zeggen dat er een verdacht element zit aan de 
belastingverlichtingswoede die de afgelopen dagen is losgebar-
sten. De reden voor die veelvuldige en veelvoudige propagam 
datocht ligt niet alleen in de naderende verkiezingen, hoewel 
de motie van de heer Van Aardenne natuurlijk vrijwel een 
compleet verkiezingsprogramma is en een van de vele belas-
tingprogramma's van de V.V.D. die nooit worden doorgevoerd 
als zij de Minister van Financiën leveren. 

Er is natuurlijk nog wei een andere reden dan alleen maar 
verkiezingspropaganda. Dat is, dat loom en salaristrekkers op 
dit ogenblik doende zijn met een nogal forse kracht op de 
poort te timmeren om loonsverhoging te bewerkstelligen, 
vooral nu de apocalyps van Den Uyl's sinterklaasrede niet is 
doorgegaan. 

Het ontgaat ons niet dat sommigen driftiger over een ver 
weg liggende belastingverlaging beginnen te praten nu de loon-
cisen zoveel dichterbij komen. Dat dit komt van de kant van 
de V.V.D. bij voorbeeld, is op zich zelf helemaal niet zo ver-
bazingwekkend. want die heeft natuurlijk liever dat het geld 
uit de kas van de Staat dan uit die van de baas komt. Wie op 
die manier denkt looneisen te kunnen afpoeieren, die is er toch 
wel verschrikkelijk naast. Er is natuurlijk nog iets gebeurd in 
de laatste maanden, namelijk dat de arbeiders nu het levens-
grote bewijs hebben gekregen dat zij onschuldig aan de inflatie 
zijn en dat deze inflatie het regelrechte gevolg is van omstan-
digheden die liggen buiten hun wil en hun invloed, met name 
van de prijspolitiek van grote kapitaalsgroepen. Het is dan ci-
genlijk ook nogal verbazingwekkend, dat de Regering toch nog 
in een van de brieven die wij hebben gekregen spreekt (hoewel 
zij de volgorde heeft omgedraaid) over een prijs- en loonpoli-
tiek - en dit op een moment dat de lonen stop staan en dat on-
danks alle ingewikkelde prijsreglementen de Unilever gewoon 
doorgaat met zijn twee- of driewekelijkse drastische margari-
neprijsverhoging. 

Nu ook de blokkering is opgeheven en nu allerwegen een 
nogal gevaarlijke onderconsumptie wordt geconstateerd, is 
daarmee feitelijk ook de laatste steen onder het bouwwerk van 
de Machtigingswet gaan zakken. De Machtigingswet is steeds 
meer alleen nog maar een loonstopwet die verder gaat dan die 
van Roolvink destijds. Wij willen er dan ook met grote klem 
bij de Regering op aandringen om op korte termijn het laatste 
brok van deze toch al tot een ruïne geworden en bovendien ru-
ineuze wet in te trekken, al is het alleen maar om te voor-
komen dat ook daarvan nog eens de brokstukken op het hoofd 
van de Regering terechtkomen. 
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Van der Spek 
De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

wil alleen een paar opmerkingen maken over de stukken onder 
nr. 12 779 betreffende de blokkering van overheidsuitgaven. 
Daarbij wil ik uitgaan van de laatste alinea on sluk r.r. 4, de 
brief van de Minister van Financien. Daarin wordt gesproken 
over de mogelijkheid van het hanteren van het fiscaal instru-
mentarium \oor a) verbetering van de werkgelegenheid en bl 
voor het anti-inflatiebeleid. Ik zou in de overwegingen ook 
willen betrekken de wenselijkheid van inkomensnivellering. 

Wanneer hij de hantering van het fiscale instrument in de 
eerste plaats wordt gedacht aan de loon- en inkomstenbelasting 
- dit staat niet in de brief, maar het wordt wel algemeen vcr-
wacht - dan vind ik dat daarbij de vraag moet worden gesteld, 
of men die wel zo eenvoudig kan verlagen d?;t er ook vanuit 
het oogpunt van inkomensnivellering een positieve bijdrage in 
moet worden gezien. Dat vereist op zijn minst dat bij voor-
beeld aan de verhoging van de belastingvrije voet wordt gekop-
neld een verhoging van het percentage belasting bij de hoge en 
hoogste schijven uit het schijventarief. Zelfs als men dat doet, 
dan nog is het voor de mensen met de zeer lage en allerlaagste 
inkomens niet iets wat bijdraagt aan de vergroting van hun 
koopkracht (en dus ook niet aan de nivellering) omdat voor 
hen de verhoging van de belastingvrije voet geen of bijna geen 
betekenis heeft omdat zij namelijk geen of bijna geen loon- of 
inkomstenbelasting betalen. 

Misschien kan de Regering antwoord geven op de vraag of 
men vanuit dat oogpunt in ieder geval niet zou moeten onder-
zoeken of handhaving van de totale belastingquote niet meer 
bijdraagt aan nivellering van welvaart - ,,inkomen" is mis-
schien een iets te beperkt woord - dan een operatie met de 
loon- en inkomstenbelasting zoals die wordt overwogen doet. 
Bij een constant blijvend inkomen van de overheid kan die 
overheid het grotere bedrag besteden aan allerlei collectieve 
voorzieningen die tegen lagere tarieven ter beschikking komen. 
Daarvan profiteren vooral de mensen met de lagere inkomens. 

Bovendien is duidelijk dat er een impuls voor de werkgele-
genheid van een dergelijke politiek uitgaat. Ik neem aan dat de 
opmerking die in de brief ongeveer halverwege wordt gemaakt, 
namelijk dat van de overheidsuitgaven slechts geringe of geen 
impulsen in die richting uitgaan, alleen maar slaat op de hui-
dige situatie en dat niet wordt bedoeld dat er geen impuls op 
de werkgelegenheid van activiteiten van de overheid uitgaat in-
dien de overheid wat meer doet. Dat wil ik gaarne even beves-
tigd krijgen. Zoals het er staat, is het een beetje onduidelijk. 

Indien men daar niet aan wil en de overheid per se van me-
ning is dat zij met minder inkomsten genoegen kan nemen, zijn 
er behalve een hantering van de fiscale instrumenten in de di-
recte sfeer nog andere mogelijkheden. Ik denk dan in de eerste 
plaats aan de tarieven. Ik denk in ieder geval aan het niet 
doorgaan van de verhogingen van de spoorwegtarieven en van 
de posttarieven waarvan de laatste tijd nogal sprake is. Een 
verlaging van die tarieven werkt zowel positief op de werkgele-
genheid, omdat zij de vraag zal vergroten, als beperkend op de 
inflatie, omdat een stijging van de prijzen ermee wordt tegen-
gegaan. Globaal genomen moet dit bovendien in vele gevallen 
ten aanzien van de inkomensnivellering als positief worden be-
schouwd. 

Een tweede mogelijkheid waarover ook de heer Bakker 
heeft gesproken wil ik ook uitdrukkelijk ais zeer wenselijk naar 
voren brengen, namelijk de verlaging van cie indirecte belas-
tingen, het btw-tarief, met name omdat het btw-tarief selectief 
kan worden gehanteerd. Ten aanzien van sectoren waar de 
werkgelegenheid een bijzondere stimulans behoeft kan men 
door "operaties met het btw-tarief een extra vraag creëren. Men 
kan dus de werkgelegenheidsproblematiek selectief aanpakken. 
Ik denk op dit moment in het bijzonder aan de v oningbouw, 
die nogal in elkaar zakt in Nederland op dit ogenblik. Nu de 
Regering toch zegt bereid te zijn, een veer te laten wat betreft 
haar inkomsten, zou een afschaffing van de btw, respectie-
vcüjk een sterke verlaging van het btw-tarief een aangewezen 
maatregel zijn. Ik meen dat men ook hier kan zeggen dat ver-
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laging van de indirecte belastingen zowel positief werkt t.a.v. 
de werkgelegenheid als t.a.v. de inflatiebestrijding en in vele 
gevallen t.a.v. de inkomensnivellering. Vandaar dat ik de Re-
gering de vraag wil voorleggen of niet in de eerste plaats aan 
andere instrumenten dan de hantering van het directe-b;las-
ting-instrument moet worden gedacht voor de aanpak van de 
problemen. 

De heer Jurgcns (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ter af-
sluiting wil ik over een viertal kleine puntjes spreken. 

Iïet eerste is misschien wat groter dan het lijkt. Tijdens de 
algemene financiële beschouwingen - ik verwijs naar de pa-
gina's 70, 71 en 136 van de Handelingen — heb ik een klem-
mend beroep op de Minister gedaan, uit te leggen in hoeverre 
de begroting als beleidsinstrument nog een functie vervult, 
zeker gelet op het feit dat zoveel aandacht aan die begroting 
wordt besteed vergeleken met de andere beleidsinstrumenten in 
economische zin waarover de Regering beschikt. Ik wil de Mi-
nister vragen of hij kans ziet, nu hij daartoe bij de algemene 
beschouwingen geen gelegenheid zag, alsnog op mijn vraag in 
te gaan. Het antwoord daarop zou van doorslaggevende bete-
kenis kunnen zijn bij de vraagstelling, ook in de Kamer, over 
de wijze waarop de begrotingsbehandeling moet plaatsvinden en 
de betekenis die de Regering daaraan hecht. Welke is voor de 
Minister van Financiën de betekenis van de begroting als be-
leidsintrument om doelstellingen die hij op zijn terrein ziet te 
verwezenlijken? 

Het tv/eede punt betreft de extra winstbelasting op olie. Mi-
nister Lubbers heeft bij de behandeling van de begroting van 
Economische Zaken gezegd, dat een extra winstbelasting op 
olie technisch moeilijk uitvoerbaar is en hij verwees daarbij 
voor nadere opmerkingen naar zijn collega van Financiën. Nu 
heeft the Jackson Committee in de Verenigde Staten tijdens de 
hoorzitting over de energiecrisis de gedachte geuit, dat het best 
mogelijk is. Bovendien heeft de president van de Verenigde 
Staten zelf stappen ondernomen om surtax te heffen on extra 
winsten die zouden ontstaan door voorraadvorming in de olie-
sector en de daarop volgende stijging van de olieprijzen. Mis-
schien kan de Minister over de technische bezwaren, waar zijn 
collega van Economische Zaken op heeft gewezen in antwoord 
op vragen van mijn fractiegenoot Van Gorkum, iets meer 
zeggen. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Hebt u de beschouwing in 
„Time" over deze zaak gelezen? 

De heer Jurgens (P.P.R.): Ik ben geen lezer van „Time" 
maar van „Newsweek". Wellicht kan de heer Scholten mij een 
fotokopie van het artikel bezorgen. Dat kan misschien verhel-
derend werken. 

Mijn derde punt betreft het vraagstuk van de personele in-
komensverdeling in Nederland. De gegevens, die beschikbaar 
zouden kunnen zijn voor een debat in deze Kamer over inko-
mensverdeling, zijn bij voortduring verouderd. Elk jaar zijn de 
gegevens, die wij hebben, van zeven jaar geleden. In deze zich 
snel ontwikkelende maatschappij zijn gegevens van zeven jaar 
geleden nauwelijks meer bruikbaar voor een beleidsbepaling. 
Mijn vraag aan de Staatssecretaris is of het mogelijk is met 
name ten aanzien van de hogere inkomens - ten aanzien 
waarvan de problemen zijn gerezen - aan de hand van de aan-
giften over de afgelopen twee jaren steekproeven te doen 
waardoor wij een inzicht kunnen krijgen in de verhoudingen 
tussen de hogere inkomens in ons land. Op deze manier zijn de 
discussies over de inkomensverdeling - met name bij voor-
beeld de instelling van een maximuminkomen - ten minste gc-
bascerd op recente gegevens en niet op gegevens van zeven 
jaar oud. 

Mijnheer de Voorzitter! In de pers zijn publikaties ver-
schenen - hierover is reeds uitvoerig gesproken; de heer Van 
der Spek heeft het zoeven ook al gedaan - over het feit dat de 
Minister van zins is voor te stellen tot een belastingverlaging 
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over te gaan. De vraag van mijn fractie is in hoeverre deze 
klassieke instrumenten van economisch beleid nog passen in 
een redelijke economische politiek in een tijd waarin wij 
denken aan een afremming van de economische groei en voor 
zover er nog groei is aan een selectieve groei op bepaalde ge-
bieden. Ik neem aan, dat deze zaak ook na het antwoord van 
de Minister nog nader aan de orde zal komen. Ik wacht op dit 
punt het antwoord van de Minister op de vragen van verschil-
lende andere geachte afgevaardigden af en hoop, dat ik in 
tweede termijn zal kunnen vaststellen, dat ik op dit punt te-
vreden ben gesteld. 

De vergadering wordt te 19.30 uur geschorst 
en te 21.30 uur hervat. 

Minisier Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben blij dat 
in ieder geval de heer Scholten weer aanwezig is, want ik heb 
geen redevoering klaar. 

Er zijn zeer veel vragen gesteld over de blokkade en de de-
blokkade van de overheidsuitgaven. Daarop wil ik allereerst 
ingaan. Daarna zal ik spreken over de internationale mone-
taire aspecten, over enkele aspecten van het binnenlandse mo-
netaire beleid, over enkele punten betreffende de belastingen 
en over een aantal punten, die niet goed in een van deze cate-
gorieën zijn onder te brengen. 

In een aantal van de opmerkingen, die vandaag zijn ge-
maakt, en in uitlatingen, die in de pers zijn gedaan - ik her-
inner aan een uitspraak van de heer Drees - is nogal eens de 
beschuldiging geuit, als zou de Regering een zig-zagbeleid 
voeren. De heer Schouten heeft iets vriendelijker en, naar ik 
meen, ook met iets meer begrip gezegd, dat een beleid vereist 
is, dat balanceert op het scherp van de snede. Men zou kunnen 
zeggen dat, als men tegenwind heeft - ik meen dat dit kabinet 
dat heeft - men dan wel eens gedwongen is, te laveren (ik 
leen deze beeldspraak van een van de afgevaardigden). Men 
moet bereid zijn als de toestand verandert het dan over een an-
dere boeg te gooien. Dat betekent wel dat - de Regering is 
zich hiervan sterk bewust - de Kamer hierdoor wel in het 
bijzonder in de afgelopen week is geconfronteerd met een voor 
haar plotselinge wijziging in de uitgangspunten van het beleid. 
Dit is een plotselinge beleidswijziging die, naar ik hoop aan te 
tonen, alleszins gerechtvaardigd is. Ik besef echter dat het 
werk van de Kamer daardoor niet wordt vergemakkelijkt. Het 
was ons evenwel ook niet mogelijk, eerder van deze beleids-
voornemens te doen blijken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil iets zeggen over de opmer-
king, dat hier sprake is van een zig-zagbeleid. Ik geloof dat, 
als zich zo'n snelle wijziging in de vooruitzichten voor de Ne-
derlandse economie voordoet, die met een specifieke fysieke 
omstandigheid heeft te maken als die met betrekking tot de 
oliecrisis, dan inderdaad de Regering gedwongen is — dit mag 
dan ook van haar geëist worden - daarop snel in te spelen. 
Het is niet zo gewoon, dat beperkingen, zoals wij deze onder-
gaan door externe omstandigheden, zoals die betreffende de 
oliesituatie, zich zo snel wijzigen. Vooral als daarop verontrus-
tende ontwikkelingen lijken te volgen, moet een Regering daar-
op snel reageren. Het is nu eenmaal een feit dat de oliesituatie 
zodanig was, dat in de maand december de olietoevoer, zoals 
deze ook aanvankelijk door de Regering op basis van de haar 
ter beschikking staande gegevens werd verwacht, slechts 54 pro-
cent van die van december van het voorgaande jaar bedroeg. 
Pas half januari kwam er een snelle omslag in de vooruit-
zichten. Dat uitte zich ook in de aanvoercijfers van januari. 
De eerste week van februari is de aanvoer van olie inderdaad 
zeer laag geweest. Ik wil hierbij echter aantekenen dat we-
kelijkse fluctuaties in de aanvoercijfers min of meer normaal 
zijn. Deze worden vaak voorafgegaan of gevolgd door een uii-
zonderlijk grote aanvoer. 

De heer Bakker (C.P.N.): Nu de olieprijs gaat stijgen, zal 
de aanvoer wel weer snel hersteld zijn. 

Minister Duisenberg 
Minister Duisenberg: Ik weet niet hoe snel daarop kan 

v/orden gereageerd. De tijd die tankers nodig hebben om hier 
te komen, is toch altijd nog zo'n vijf a zes weken. 

De heer Bakker (C.P.N.): U hebt het niet over de duur van 
de reis, maar over de aanvoer. 

Minister Duisenberg: Ja, die al geweest is. Er is dus een 
drastische ommekeer geweest in de situatie. Het zicht daarop 
wordt geleidelijk aan helderder, maar het is nog niet helemaal 
helder. De Regering heeft daarop gereageerd met de aan de 
Kamer verleden week toegezonden maatregelen. Ik wil er nog 
eens - het is al enkele malen in de Kamer gezegd - met na-
druk op wijzen dat op basis van de vooruitzichten en van reële 
veronderstellingen begin december er naar mijn oordeel een 
volstrekt adequaat en anticiperend beleid is gevoerd, bij voor-
beeld ook in die zin dat wij hele duidelijke vooronderstellingen 
hebben moeten maken over wat voor soort winter wij zouden 
krijgen. Wij hebben aangenomen dat wij een normale tot 
strenge winter zouden krijgen. De winter is erg zacht geweest, 
het is misschien wel flauw om dit te zeggen, maar het is nu 
eenmaal een feit. 

In dit verband is het wel aardig te vermelden dat in het al-
gemeen iedere graad temperatuurdaling het gezinsverbruik van 
energie met 5 pet. doet stijgen. Als wij dus nu een winter 
hebben met een temperatuur die toch gauw een drie graden 
boven de normale temperatuur ligt, dan zou het gezinsverbruik 
van energie dus 15 pet. geringer zijn, hetgeen op het totale 
energieverbruik in Nederland betekent ongeveer 5 pet. bezuini-
ging. Dat is een puur exogene omstandigheid waarmede wij ai-
leen maar blij mogen zijn en die ertoe heeft bijgedragen dat de 
problemen voor de Nederlandse economie geringer leken dan 
ze qua onderliggende trend waren. Er zijn nu dus betere fy-
sieke vooruitzichten. Men kan zich dan afvragen, hoe het met 
de economie gaat nu het fysieke knelpunt voor de Nederlandse 
economie grotendeels is vervallen. Ik kan daarop helaas nog 
geen precieze antwoorden geven. Wij krijgen langzamerhand 
wel meer cijfers van het Centraal Planbureau, maar die zijn 
bepaald nog niet hard en nog niet in hun eindfase, doch geven 
wel een tendentie aan die ook de Regering ertoe heeft gebracht 
om reeds nu een wijziging in het beleid aan te brengen. 

Die tendentie is globaal als volgt. Op grond van de fysieke 
aanbodbeperkingen was, zoals men weet, aanvankelijk gc-
raamd dat de nationale produktic in 1974 niet zou toenemen. 
Er werd een O-groei verwacht. Als wij kijken naar de op basis 
van het huidige beleid en het huidige inzicht globaal te ver-
wachten ontwikkelingen, valt te verwachten dat het nationaal 
produkt met enkele procenten, wellicht 1 a 2 pet., zal toe-
nemen in 1974. Men kan zich dan de vraag stellen: waarom zo 
laag als er geen fysieke knelpunten meer zijn? Het antwoord 
daarop is - dat staat ook in mijn brief - dat blijkt dat de ont-
wikkeling van de vraag in haar verschillende componenten 
bijzonder matig is. Een heel belangrijke factor is in de eerste 
plaats de te verwachten ontwikkeling van de wereldhandel die 
niet meer, zoals aanvankelijk werd gedacht, zal stagneren, 
maar die naar verwachting slechts met enkele procenten, 2 a 3 
pet., zal toenemen, hetgeen betekent dat ook onze uitvoer met 
ongeveer diezelfde percentages, qua volume zou kunnen 
stijgen. Dat is een toeneming die nogal schril afsteekt bij de 
volumestijgingen die wij in de afgelopen jaren gewend waren 
van een 10 pet. of meer. Wij weten ook dat het investerings-
tempo er gering is. Ook voor 1974 valt op basis van hetgeen 
wij aan plannen weten weinig mutatie in de particuliere 
bedrijfsinvesteringen te verwachten. Als wij uitgaan van de no-
minale begroting en de invloed van de blokkade buiten bc-
schouwing laten - wij gaan dus uit van het opheffen van de 
blokkade - dan zou het volume van de overheidsuitgaven, ge-
geven de begroting, niet kunnen stijgen. Met betrekking tot de 
betalingsbalans is het vooruitzicht iets eunsti«er dan wij in de-
cember dachten, toen wij de voorstellen bij de Kamer in-
dienden. Het ziet er op basis van deze zelfde inzichten naar uit 
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dat wij niet in de rode cijfers terechtkomen. Er zou een even-
wicht of zelfs een gering overschot op de lopende rekening van 
de betalingsbalans te verwachten zijn. 

Deze stagnerende, of zich slechts traag omhoog bewegende 
vraagfactoren, die leiden tot een zeer geringe groei van hei 
bru o nationaal produkt, zouden ertoe leiden dat de wcrkloo.;-
heid in Nederland, zo wij niets zouden doen, in de loop van 
het komende jaar zou oplopen vanaf het huidige scizoenvrije 
niveau van ongeveer 120 000. Dit wordt vergezeld door een 
zeer grote stijging van de invoerprijzen en een daardoor ver-
oorzaakte aanzienlijke stijging van het binnenlandse prijspeil. 
Er is duidelijk sprake van stagnerende vraag, stagnerende pro-
duktic en een versnellende prijsinflatic. 

Op basis van deze nog steeds vrij vage gegevens heeft de 
Regering geconcludeerd dat er sterke indicaties waren voor 
een te trage ontwikkeling van de vraag. T>eze waren zodanig 
dat het gewenst leek om te denken aan het stimuleren van de 
macro-economische vraag, onder vermijding van het toedienen 
van nieuwe ,,cost-push-impulsen". Als fase één is toen be-
sloten, de blokkade van de overheidsuitgaven te doen op-
heffen. 

Deze blokkade is niet op 15 januari bekend geworden en 
een maand later opgeheven. De blokkade was aangekondigd in 
de beleidsnota's die de Kamer vóór kerstmis hebben bereikt, 
en nader gepreciseerd in de brief van 15 januari en per 15 fe-
bruari opgeheven. Ik wil met de heer Van Aardenne niet be-
weren dat de blokkade al zoveel effect zou hebben gehad, 
maar wij moeten voorkomen dat zij effect zou krijgen. Bij 
voorbeeld ten aanzien van de lagere overheid is er wel degelijk 
sprake geweest van een beperking van de aan haar ter beschik-
king gestelde bedragen, in het kader van de centrale financie-
ring. Effect daarvan moest worden vermeden op grond van de 
waarschijnlijkheid dat de werkloosheid snel zou toenemen. 

Een tweede maatregel die de Regering onmiddellijk kon 
nemen was de versnelling van de aanwending van de nog be-
schikbare gelden in het kader van de werkgelegenheidspro-
gramma's. 

De opheffing van de blokkade geeft op zichzelf nog geen 
grote impuls aan de werkgelegenheid. Dit zal het snelst kun-
nen gebeuren in het werkgelegenheidsprogram. De deblok-
kering - ik zeg dit met de heer Dolman - is alleen maar het 
ongedaan maken van een maatregel die op zichzelf een nega-
tief effect zou hebben op de werkgelegenheid. Ik ben het met 
de heer Van Aardenne eens dat wij gezocht hebben naar maat-
regelen die de werkgelegenheid zoveel mogelijk zouden ont-
zien. Fen aantasting daarvan is echter niet te vermijden. Zoveel 
mogelijk wil nog niet zeggen geheel. Deblokkering zal het nega-
tieve effect op de werkgelegenheid, dat er toch nog in zat, 
teniet kunnen doen. 

Wij zijn echter van mening dat er nog meer moet worden 
gedaan. Wij hebben dat ook aangekondigd: voor midden-
maart zullen wij meer maatregelen aan de Kamer voorleggen. 
Het beeld dat ik zoeven heb geschetst - ik moet hierbij aan-
vullen dat in dit macro-economisch beeld nog steeds geen 
groei van het reëel beschikbare inkomen van de modale werk-
nemer is opgenomen - behoeft aanvulling, ook al omdat die 
reële loonveronderstelling leidt tot een slechts zeer matig toe-
nemen van de particuliere consumptie qua volume. Als men 
beziet, wat nog meer nodig is, dan moet men letten op de fac-
toren, die de matige vraag veroorzaken. Ik heb al in mijn brief 
geschreven dat men hierbij met name kan denken aan de ont-
wikkeling van de sector overheid, aan de ontwikkeling van de 
particuliere consumptie en aan die van de particuliere investe-
ringen. 

Wat de daaraan gekoppelde voornemens ten aanzien van de 
belastingen betreft, zou ik met de heer Dolman willen waar-
schuwen voor al te grote euforie op het terrein van de belas-
tingen. Met de heer Bakker wil ik constateren dat zich in de 
-fgelopen dagen enigszins een belastingverlagingswoede heeft 
ontwikkeld. Ik zou het betreuren als daardoor de verwach-
tingen al te hoog werden gespannen. Met nadruk zeg ik dat de 
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gegevens op dit ogenblik nog te onzeker zijn om met enige 
nauwkeurigheid over. de omvang van de te nemen maatregelen 
te kunnen spreken. 

Ik meen dat bij de belastingmaatregelen een aantal rand-
v oorwaarden mag worden gesteld. De maatregelen moeten een 
stimulans aan de particuliere bestedingen in de ruime zin 
geven, zij moeten passen in het inkomensbeleid van de Rege-
ring op korte en op lange termijn, met name op korte termijn. 
Ik meen dat er in dit geval een keuzemogelijkheid bestaat. Er 
is - volkomen terecht naar mijn mening - beweging in de so-
ciale sfeer. Wij moeten ervoor zorgen dat in ieder geval de 
trekkers van de laagste inkomens er niet op achteruit gaan. 
Hiervoor zijn twee mogelijkheden aan te wijzen: via nominale 
loonstijgingen of via het instrument van de fiscus. Aangezien 
wij een grote vrees hebben dat nominale loonstijgingen zich 
vrij snel zouden vertalen in additionele prijsstijgingen, waar-
door de trekkers van de laagste inkomens er per saldo nog niet 
op vooruit zouden gaan, meen ik dat men met te meer klem 
kan denken aan het fiscale instrument. Ik beweer niet dat het 
volstrekt een „of- of-kwestie" is. Ik heb met de heer Bakker 
enige reserves ten aanzien van dat punt, maar wij staan tot op 
zekere hoogte voor een keuze. Ik moet ook zeggen dat de Re-
gering verheugd is over de positieve reacties op de neg vage 
beleidsvoornemens uit de hoek van de werknemers en de werk-
gevers. In dit verband is in de Kamer vandaag ook de vermo-
gensbelasting even aan de orde geweest. De belastingmaatre-
gelen die de Regering uiteindelijk aan de Kamer zal voor-
stellen, moeten nog in het kabinet worden besproken. Zij 
moeten ook nog nader worden gepreciseerd op mijn departe-
ment. Wat de vermogensbelasting betreft, kan ik op dit ogen-
blik niet meer zeggen dan dat ik mij ervan bewust ben dnt de 
Kamer in oktober 1973 per amendement de vermogensbelas-
ting tijdelijk heeft gemaakt, zodat ik nu enigszins verbaasd zou 
zijn als men met die tijdelijkheid een zo korte periode zou 
hebben bedoeld, zoals bij sommigen het geval schijnt te zijn. 

De heer Terlouw is nogal diep ingegaan op het instrument, 
dat ogenschijnlijk het meest voor de hand lijkt te liggen. 
Hierbij denk ik met name aan het toepassen van de wiebeltax. 
Deze maatregel omvat vier belastingcategorieën: de loon-
en inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de b.t.w. 
en de bijzondere verbruiksbelasting op motorrijtuigen. Ten 
aanzien van de b.t.w. en de bijzondere verbruiksbelasting op 
motorrijtuigen heeft ook de heer Terlouw reeds gezegd, dat 
deze hem in de gegeven situatie niet zo opportuun voorkwa-
men, omdat in het klimaat van sterke door kostenstijgingen 
geïndiceerde inflatie en zeer hoge prijsstijgingen een maat-
regel in die sfeer, gegeven de globale omvang van de macro-
economische cijfers, die ik heb genoemd, toch slechts beschei-
den zou kunnen zijn. Men kan zich afvragen of van een maat-
regel in die sfeer enigerlei matiging op de prijzen zal uitgaan. 

Thans kom ik op beide overblijvende belastingen. De heer 
Terlouw heeft daarover gesproken. Ook de heer Schouten 
heeft zijn voorkeur uitgesproken voor het nemen van gerichte 
maatregelen zowel in de sfeer van de vennootschapsbelasting, 
als van de loon- en inkomstenbelasting. Bij hantering van het 
wiebeltaxinstrument doet zich nog voor, dat het daarbij gaat 
om een voorgeschreven procedure in de tarieven. Het betreft 
een voorgeschreven ingreep in de tarieven. Daarbij - wij zullen 
het zeker bezien, mijnheer de Voorzitter - moet men de vraag 
stellen, of die procedure niet „clocheert" met de andere doel-
stelling, waarbij het erom gaat, zoveel mogelijk de laagste-in-
komenstrekkers in hun reële bestedingsmogelijkheden tegemoet 
te komen. 

Het is qua omvang van de maatregelen nog uitermate on-
zeker, mijnheer de Voorzitter, maar in de komende week 
hopen wij toch tot een nadere bepaling ervan te komen met be-
hulp van het Centraal Planbureau. Op dit moment kunnen wij 
er echter nog geen uitspraak over doen. Met de heer Schouten 
ben ik dan ook van mening, dat het plan, dat de heer Van 
Aardenne voor ons heeft ontvouwd, in dit stadium weinig 
meer kan zijn dan een slag in de lucht, omdat de repercussies 
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ervan voor de economie nog niet op een verantwoorde wijze 
kunnen worden beoordeeld. Van dat plan wil ik dus ook niet 
veel zeggen. Ik wil er wel een enkele kanttekening bij plaatsen. 
Als ik het goed begrijp, heeft de heer Van Aarder.ne in zijn 
plan voorgesteld, alle schijven van de loon- en ir.kom^tcr.bclas-
ting met één punt te verminderen en de eerste vier schijven 
nog met een extra punt naar beneden te doen gaan, te zamen 
met een. verlenging van de belastingvrije voet met 2,5 pet. en 
met overeenkomstige inkorting van de eerste schijf. Volgens 
onze berekeningen komt het op jaarbasis neer cp een offer van 
1590 min. Op dit ogenblik doe ik er geen uitspraak over. Hier 
denk ik met name aan de vraag, of dat een passend bedrag is 
in het kader van de economische vooruitzichten. We! wil ik 
een enkele illustratie geven van de betekenis van deze vorm 
van belastingverlaging, zonder er overigens verder gaande uit-
spraken aan te verbinden. 

Voor de minimumloontrekker betekent het, dat zijn nomi-
naal besteedbaar inkomen - hierbij denk ik aan de bekende 
man met twee kinderen - zal verruimen met 0,79 pet., of met 
f 97 per jaar. 

Het zal voor de modale werknemer, wiens bruto-inkomen 
voor 1974 - dit merk ik cp naar aanleiding van een vraag van 
de heer Van Aardenne - op ongeveer f 20 000 kan worden 
gesteld, betekenen een verruiming van zijn nominaal besteed-
baar inkomen met 1,24 pet., of f 207 per jaar. 

In dit verband noem ik ook een andere inkomenstrekker. 
Een man, die f 50 000 per jaar verdient, zal er 2,42 pet. bij 
krijgen, of f773. Voor een man, die f70 000 per jaar ver-
dient, gaat het om 2,43 pet. of f 970 per jaar. Voorts wil ik 
een ogenblik aanhaken bij het voorbeeld, dat de geachte afge-
vaardigde de heer Dolman noemde. Een man die een ton ver-
dient, krijgt een verruiming van zijn nominaal besteedbaar in-
komen van 2,51 pet. Dat komt in guldens neer op f 1264. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Die percentages zijn dus gere-
lateerd aan het belastingbedrag, niet aan het inkomen. 

Minister Duisenberg: Neen, het percentage van het besteed-
bare inkomen, na aftrek van belastingen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ik noemde de percentages 
van het bruto-inkomen. 

Minister Duisenberg: De heer Van Aardenne heeft mij ook 
gevraagd, wat de kosten zouden zijn van het invoeren van de 
investeringsaftrek op de outillage. Als ik ervan uitga dat het 
percentage 2 maal 5 is — bij lagere percentages kan men het 
overeenkomstig verminderen - zou het op jaarbasis uiteindelijk 
gaan om een bedrag van 480 min. Op batenbasis - en dat is, 
waar het gaat om het stimuleren van de investeringen, hier het 
economisch relevante - zou het in 1974 200 min. betekenen, 
in 1975 440 min. en in 1976 480 min. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Als de Minister zegt „op 
batenbasis", bedoelt hij uiteraard het effect in bedrijven. 

Minister Duisenberg: Ja. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): En het budgettaire effect 
in 1974? 

Minister Duisenberg: Het budgettaire effect van deze facili-
teit op begrotingsbasis - ik moet dan weer verschil maken met 
het effect op kasbasis - zou in 1974 nihil zijn. Dezelfde cijfers, 
die ik zoeven noemde (200 min., 440 min. en 480 min.) 
zouden allemaal een jaar opschuiven. Op kasbasis zou het 
beeld zijn: 160 min. in 1974, 390 min. in 1975, 470 min. in 
1976 en 480 min. in 1977. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moge een enkele kanttekening 
maken bij de motie die de heer Van Aardenne in dit verband 
heeft ingediend. Ik meen in de eerste plaats dat het volstrekt 

prematuur is om over dit precieze plan, zoals dit nu door de 
heer Van Aardenne en ook door mij is toegelicht, en de om-
vang daarvan enigerlei uitspraak te doen, omdat wij nog niet 
precies kunnen bepalen hoe die 1590 min. op jaarbasis in het 
macro-economische beeid kunnen passen. Het komt mij voor 
dat het plan vrij omvangrijk is en dat, ook gegeven de cijfers 
die ik zojuist heb gegeven voor verschillende inkomenscatego-
rieën, deze maatregel qua samenstelling in onvoldoende mate 
tegemoet komt aan de doelstelling van het zoveel mogelijk 
veilig stellen van de laagste inkomenscategorieën. Ik zou de 
Kamer dan ook aanneming van deze motie - als ik dit reeds 
nu mag zeggen - willen ontraden. 

Ook waar het betreft de investeringsaftrek op outillage, 
mijnheer de Voorzitter, kan ik u verzekeren dat dat wel de-
geüjk een maatregel is die ook in onze beschouwingen wordt 
betrokken. De Regering is zich zeer wel bewust van het feit 
dat het investeringstempo op het ogenblik in Nederland zeer 
traag is, met dienovereenkomstige gevolgen voor de werkloos-
heid. Het lijkt mij ook prematuur daarover nu reeds uitspraken 
te doen. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! 
De Minister heeft wat eerder gezegd, dat het natuurlijk op een 
gegeven ogenblik op een mengvorm gaat neerkomen van 
fiscale maatregelen en een nominale loonsverhoging. Ik zou 
erop willen wijzen dat men natuurlijk voor de minimumloon-
trekkers . . . 

De Voorzitter: Mag ik erop wijzen dat dit geen interruptie 
is? Dit is gewoon een begin van de tweede termijn. Ik wil de 
geachte afgevaardigde adviseren zijn opmerkingen te bewaren 
tot die tweede termijn. 

De heer Bakker (C.P.N.): Vat het eens in drie woorden 
samen! 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Mag ik op de uitnodiging 
van de heer Bakker ingaan, mijnheer de Voorzitter? 

De Voorzitter: Jazeker. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Houdt de Minister reke-
ning met het feit dat voor iemand die net iets meer dan het mi-
nimumloon verdient men er met fiscale maatregelen nooit 
helemaal kan komen? 

Minister Duisenberg: Er nooit helemaal kan komen? 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Eenvoudig, omdat de be-
lastingheffing dan zo laag is dat men. tenzij men de belas-
tingvrije voet bijzonder hoog optrekt, hetgeen echter door-
werkt in alle andere zaken en een veel groter offer vraagt, niet 
voldoende resultaat voor deze loontrekkers behaall. 

Minister Duisenberg: Of je er nooit zal kunnen komen, kan 
men pas bepalen als men weet waar ,,er" zal zijn en waartoe 
het overleg dat in de komende weken tussen werkgevers en 
werknemers zal worden gevoerd, zal leiden. Daarbij zullen de 
maatregelen zoals de Regering die zal ontvouwen en aan de 
Kamer ter beslissing zal voorleggen - dit in antwoord op 
vragen van de heer Scholten - nodig zijn om er een gedegen 
antwoord op te geven. 

Ik meen de heer Van Aardenne verplicht te zijn iets te 
zeggen in eerste termijn over zijn in eerste termijn ingediende 
motie. Ik kan eigenlijk hetzelfde antwoord geven naar aanlei-
ding van de door de heer Drees voorgestelde precisering van 
het te voeren fiscale beleid. Daaraan behoef ik thans dus 
verder geen woorden te wijden. 

De heer Berger (DS'70): Ik begrijp dat de Minister tegen 
de Kamer vrij vaag is. De weinige gedegenheid van de Kamer 
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komt natuurlijk voort uit het volstrekt ongedcgcn optreden 
van de Regering, doordat zij iets in het vage toezegt en nu 
zegt: ik kan er niets over zeggen. Het is allemaal even vaag. 
Op die manier kunnen wij beter het debat niet voeren. Het ka-
binet kan beter standpunten naar buiten brengen als verant-
woord materiaal, niet als politieke propaganda. 

Minister Duisenberg: Op dit ogenblik is er een bedreiging 
voor de werkgelegenheid in Nederland. Dit vergt een beleid 
dat daarop inspeelt en het vergt ook dat de Regering in een 
vroeg stadium laat weten dat zij alert is en wil reageren op de 
veranderde situatie die het gevolg is van de veranderde cijfers 
over de olietoevoer. Dan kunnen wij dit wel stilhouden en 
stiekem blijven voorbereiden. . . . 

De heer Berger (DS'70): De Minister gaf op de tv een 
bijzonder leuk slotantwoord, want toen zei hij ook niets. 
Dat was bijzonder handig. Als een minister zulke dingen zegt 
en de Minister-President zegt dat de bevolking meer moet be-
steden, dat er een onderbesteding dreigt, dan moet de Minister 
niet verbaasd zijn, dat het parlement erop inspeelt. De Mi-
nistcr moet dan niet zeggen: het voorstel van de heer Van Aar-
denne is niet goed, daar weet ik niet veel over te zeggen, en 
over de motie-Drees zeg ik maar überhaupt niets. 

Minister Duisenberg: Ik wil er graag iets over zeggen. 

De heer Berger (DS'70): U hebt wel gesproken over de om-
zetbelasting, maar niet over de combinatie met de inflatiecor-
rectie. Ik meen dat de heer Drees die, zoals men weet door 
bijzondere omstandigheden hier niet kan zijn, op zijn minst 
recht heeft op enig antwoord. Tenzij de Minister nog moet re-
kenen, maar dan moeten wij met het debat stoppen. 

Minister Duisenberg: Ik heb op de punten van de motie van 
de heer Drees betreffende het tarief van de omzetbelasting en 
het herstel van de inflatiecorrectie in algemene zin geant-
woord, dat naar ons oordeel - en dit ben ik volstrekt met de 
heer Terlouw eens - het zeer twijfelachtig is of een maatregel 
in de sfeer van de omzetbelasting op dit ogenblik tot het bc-
oogde prijseffect en daarmee tot het beoogde effect op het 
reëel besteedbare loon zal leiden. Ten aanzien van het herstel 
van de inflatiecorrectie in 1974 geef ik hetzelfde antwoord als 
ik zoeven al heb gegeven. Ik meen dit niet te behoeven her-
halen. De fiscale maatregelen moeten worden beoordeeld in 
het licht van het effect dat zij beogen, nl. een verruiming van 
de bestedingsmogelijkheden, met name daarbij in acht nemend 
de bestedingsmogelijkheden van de laagst betaalden. 

De heer Berger (DS'70): De probleemstelling is niet, of 
enige maatregel afzonderlijk alle problemen kan oplossen. De 
vraag is in hoeverre fiscale maatregelen eventueel zo weinig 
loonstijging tot gevolg kunnen hebben dat wij de inflatie 
kunnen beteugelen. U mag niet zeggen dat u gelijk hebt, als 
ieder van de factoren door u afzonderlijk worden besproken. 
U moet de factoren in combinatie zien, zoals uw maatregelen 
straks ook in combinatie moeten worden bezien. 

Minister Duisenberg: Jawel, maar zoals nu de vraag wordt 
gesteld, staat het niet in de tekst van de motie. 

De heer Berger (DS'70): U moet het zien in het totaal van 
uw stukken. 

Minister Duisenberg: Uiteraard moeten wij veel belasting-
maatregclen in onze beschouwingen betrekken. Ik heb een 
aantal voorwaarden opgesomd waaraan naar mijn oordeel deze 
maatregelen moeten voldoen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Mis-
schien wil de Minister de oppositie het genoegen doen, in de 
komende kerngegevens een variantenanalyse op te nemen. 
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Minister Duisenberg: Ik zal dit verzoek graag aan het CPB 
overbrengen, mijnheer de Voorzitter. 

De geachte afgevaardigde de heer Van Aardcnne heeft ge-
zegd, dat de blokkade van de 750 min. de werkgelegenheid zal 
ontzien, zodat deblokkering geen impuls aan de werkgelegen-
heid zal geven. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): Een kleinere impuls. 

Minister Duisenberg: Ik meen deze vraag reeds genoegzaam 
te hebben beantwoord, mijnheer de Voorzitter. De geachte af-
gevaardigde heeft geïnformeerd naar de samenstelling van de 
blokkade, als zij was doorgegaan. De totale blokkade op de 
rijksbegroting betrof voor ongeveer één derde consumptieve be-
stedingen, waarin begrepen inkomensoverdrachten. Het ver-
melde bedrag voor de bejaardenziekenfondsverzekering is, zo-
als de geachte afgevaardigde reeds vermoedde, inderdaad een 
meevaller ten opzichte van de aanvankelijke raming. 

De kwestie van de programmering van het te voeren beleid, 
mijnheer de Voorzitter. Met name de heer Scholten heeft ge-
vraagd om de mogelijkheid van een reële inbreng van de 
Kamer in de formulering van het beleid. Juist met het oog 
hierop hebben wij gepoogd, de datum waarop wij stukken aan 
de Kamer zullen voorleggen zoveel mogelijk naar voren te 
brengen. Als wij erin slagen, voor medio maart de betreffende 
stukken aan de Kamer over te leggen, dan moet het, met mede-
werking van de Kamer, mogelijk zijn, nog een reële gedachten-
wisseling met haar te hebben voordat de fatale datum van het 
in werking zetten van de computers voor de berekening van 
de loonbelastingtabellen zal zijn verstreken. 

De heer Bakker (C.P.N.): Betekent dit, dat er vóór medio 
maart wetsontwerpen komen? 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Ik sluit mij hierbij aan, 
mijnheer de Voorzitter. 

Minister Duisenberg: Wij hopen hierin te slagen, mijnheer 
de Voorzitter. 

De heer Bakker (C.P.N.): En wilt u zeggen, dat u nog niet 
weet wat u gaat voorstellen? 

Minister Duisenberg: Inderdaad, mijnheer de Voorzitter. 

De heer Bakker (C.P.N.): Dat is verrassend, mijnheer de 
Voorzitter. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Peijnenburg heeeft om een verduidelijking gevraagd naar aan-
leiding van het antwoord op vraag 10 over de uitgavenb!ok-
kade. Het betreft de aan het slot van dit antwoord gemaakte 
opmerking, dat bij de overweging van een eventuele aanpassing 
van het aanvaardbare structurele begrotingstekort ook de beta-
lingsbalansontvvikkeling in andere landen in aanmerking dient 
te worden genomen. Daarbij is in het bijzonder gedoeld op de 
betalingsbalansen van de landen in het Midden-Oosten, die -
de heer Drees heeft er ook op gewezen - naar het zich laat 
aanzien grote overschotten zullen gaan vertonen. Deze over-
schotten zullen hun spiegelbeeld moeten vinden in tekorten el-
ders. Een zodanig situatie kan ook voor ons land betekenen, 
dat gedurende een aantal jaren veel minder grote overschotten 
op de lopende rekening dan wij gewend waren zullen moeten 
worden aanvaard. Bij het tot dusverre verrichte onderzoek naar 
de omvang van het aanvaardbare begrotingstekort is echter 
ervan uitgegaan, dat een zeker overschot op de lopende reke-
ning noodzakelijk is. Een mogelijke wijziging van dit uitgangs-
punt zal te zijner tijd, bij een nadere overweging van de om-
vang van het aanvaardbare tekort, moeten worden betrokken. 
Als in dit verband de heer Van Aardenne vraagt, of de Rege-
ring reeds nu kan zeggen, dat het aanvaardbare begrotings-

Zitting 1973-1974 TWEEDE KAMER 



Vaststelling hoofdstuk IX B (Financien) voor 1974 enz. 49ste vergadering -19 februari '74 2585 

Minister Duisenberg 
tekort naar beneden zou moeten worden bijgesteld, dan is het 
antwoord hierop: Nee, hierop kunnen wij op dit moment 
beslist geen antwoord geven. Het zal de uitkomst moeten zijn 
van een nieuwe studie over dit onderwerp. Het is naar mijn 
oordeel niet ondenkbaar, dat er geen wijziging in zal komen. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Ik heb ernaar gevraagd 
omdat het in het antwoord op vraag 10 verscholen zat. 
Daarom vroeg ik, in welke richting men zich die aanpassing 
dacht. Ik begrijp eruit dat, hoe moeilijker het gaat, men met 
minder betalingsbalans-overschot kan volstaan om toch de be-
grotingsruimte op te voeren. Ik vind dat heel knap, hoewel ik 
het nog niet helemaal doorzie. 

Minister Duisenberg: Gesteld, men aanvaardt een betalings-
balanstekort in de redenering. De theorie van het structureel 
aanvaardbare begrotingstekort gaat uit van de elkaar compen-
serende overschotten respectievelijk tekorten in de verschil-
lende sectoren van de economie. Die optelsom zal weer moeten 
kloppen. Als men een ander uitgangspunt aanvaardt voor zijn 
betalingsbalanstekort, als dat noodzakelijk zou zijn - ik zie 
even af van de vooruitzichten op langere termijn voor onze be-
talingsbalans, die wij wellicht aan het aardgas zouden mogen 
ontlenen - , dan wil ik puur en simpel stellen dat een groter 
overschot van de Arabische landen zijn weerslag zal moeten 
vinden in grotere tekoren in de westelijke geïndustrialiseerde 
wereld, waaronder ook Nederland. Zo'n groter tekort zal zijn 
tegenhanger moeten vinden in andere bedragen bij de overheid 
respectievelijk de binnenslandse particuliere sector. 

Dat betekent automatisch ook, dat men daarmede rekent op 
en ook moet bereiken een grotere kapitaalinvoer, 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Ik begrijp dus dat als door 
wat voor omstandigheden ook het betalingsbalansoverschot ge-
ringer wordt, men daaruit de redenering ontleent om dan toch 
het begrotingstekort te vergroten. 

Minister Duisenberg: Dat zou kunnen. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Ik krijg bijna de indruk, dat 
men kan zeggen: Wij willen graag een bepaald begrotingste-
kort en dan redeneren wij naar gelang van de omstandigheden 
welk betalingsbalansoverschot of -tekort wij ons kunnnen per-
mitteren. 

De heer Van Aardenne (V.V.D.): De beta!ingsbalansover-
schotten vinden natuurlijk ook wel ergens hun begrenzing in 
het feit, dat ontwikkelingshulp noodzakelijk is en blijft en waar 
toch het betaüngsbalansoverschot structureel voor moet zijn. 

Minister Duisenberg: Op dat punt hoop ik terug te komen als 
ik de daarover gestelde vragen van de heer Van der Hek be-
antwoord. 

De heer Peijnenburg heeft ook enige aandacht gevraagd 
voor het probleem: Is er wellicht een statistische vertekening 
bij vergelijking van de prijsstijging van de overheidsbeste-
dingen met de stijging van de prijzen van de bestedingen van 
de particuliere sector? Dit probleem is ook aan de orde gesteld 
in de miljoenennota 1973 op de blz. 10 en 11. Zulk een pro-
bleem kan worden vermeden door niet uit te gaan van de 
prijsstijging van de totale overheidsconsumptie, maar alleen 
van die van de netto materiële overheidsconsumptie, die ook 
afzonderlijk in de confrontatie van middelen en bestedingen 
wordt vermeld, dat wil dus zeggen exclusief de loonstijging 
bij de overheid. 

Over meerdere jaren gezien zijn dan de verschillen met de 
prijsstijging van de particuliere consumptie van beperkte om-
vang. 

Wat betreft het uiteenlopen van de prijsstijging ten aanzien 
van respectievelijk de overheidsinvesteringen en de particuliere 
investeringen wordt er ook in de miljoenennota 1973 al op ge-

wezen, dat dit moet worden toegeschreven aan het veel zwaar-
dere gev/icht van de investeringen in de arbeidsintensieve 
bouwobjecten bij de overheid, weg- en waterbouw en inves-
teringen in gebouwen. Tevens wordt gewezen op de invloed 
van de afbraak van de omzetbelasting op de bedrijfsinves-
teringen. 

Deze prijsindices, namelijk die van de netto materiële over-
heidsconsumptie en die van de overheidsinvesteringen, zijn van 
betekenis voor de bepaling van de budgettaire last van de 
prijsstijgingen. Tevens zijn dan van belang de prijsstijgingen 
voor de woningbouw in verband met de woningwetleningen, 
een effect overigens, dat gespreid is over meerdere jaren van-
wege de bouwtijd van de woningen. 

Behalve de discrepantie in de investeringssfeer moet bij ho-
gere nominale stijgingen nog rekening worden gehouden met 
de hogere uitgaven wegens extra algemene salarismaatregelen. 
Van een statistische vertekening is er naar mijn mening in dit 
verband geen sprake. Het is verklaarbaar, zij het vervelend. 

De heer Bakker merkte op dat de beperking van de olie-
toevoer nu veel minder dan wel opgeheven is en vroeg: Zoudt 
u de Machtigingswet niet zo spoedig mogelijk intrekken? Ik 
wijs hem erop dat in de eerste alinea op de eerste bladzijde 
van de memorie van toelichting bij de Machtigingswet de 
noodzaak van de Machtigingswet op twee factoren wordt ge-
baseerd, te weten de oliesituatie wat de fysieke aanvoer be-
treft en de ongewone zeer hoge stijging van de prijzen van 
grondstoffen. Je zou kunnen zeggen, dat weliswaar de eerste 
factor, de fysieke beperking in de olietoevoer, nu qua effect 
is verminderd, maar dat het effect van de grondstoffenprijs-
stijging in kracht op zijn minst is verdubbeld. 

Ik kom tot de internationale monetaire aspecten, mijnheer 
de Voorzitter, De heer Joekes heeft gevraagd of de Regering 
al een beleid heeft ten aanzien van de aankoop door Arabie-
ren van Nederlandse ondernemingen. Voorts vroeg hij hoe 
wij denken te voorkomen, dat kapitaal toestroomt en weer 
snel wegstroomt, waardoor instabiliteit in de monetaire ver-
houdingen wordt veroorzaakt. Wij hebben langzamerhand 
enige ervaring om, als zich een ongewenste kapitaalstroom 
op lange termijn zou voordoen, die af te dammen. Met name 
wat de korte-termijnstromen betreft, mogen wij ervan uitgaan 
dat ook de nieuwe bezitters van de oliedollars het grootste be-
lang hebben bij stabiliteit van valutaverhoudingen. Het komt 
mij dan ook wat onwezenlijk voor, te veronderstellen dat hun 
beleggingsbeleid erop gericht zou zijn, in de valutaomstandig-
heden zoveel mogelijk ontwrichting teweeg te brengen. Eén 
ding is wel zeker - dat is uit het beleid ten aanzien van de 
sterling-balances wel gebleken -, namelijk dat de nieuwe be-
leggers het van het grootste belang achten, dat zij een goed 
rendement op hun beleggingen verkrijgen en dat zij stabiele 
verhoudingen zullen willen hebben. Als wij erin slagen langs 
wegen van kapitaalmarktbelcid zowel in Nederland als inter-
nationaal - ik denk met name ook aan de ontwikkelingslan-
den — tot enige consolidatie van die fondsen te komen, zal de 
monetaire stabiliteit worden bevorderd en zal daarmee het 
gevaar van ontwrichtende verstoringen worden verminderd. 
Ik zie voorshands niet dat wij ten aanzien van beleggers uit 
het Midden-Oosten een ander beleid zouden moeten voeren 
dan ten aanzien van beleggers uit het Verenigd Koninkrijk. 

De heer Joekes (V.V.D.): Het laatste had betrekking op 
- ik zeg het nu maar populair - het opkopen van fabrieken. 
De eerdere passage was op een sterke hoop op redelijk ge-
drag gebaseerd. Ik help het de Minister hopen. Heeft hij 
enige aanwijzing - ik probeer niet achterdochtig te doen -
dat de oliedollarbezitters zich inderdaad zo verstandig zullen 
gedragen op langere termijn? 

Minister Duisenberg: Ik heb geen aanwijzing dat zij dat 
niet zullen doen, mijnheer de Voorzitter. Wel is in het ver-
leden altijd enige neiging bespeurbaar geweest - ik zeg dit zo-
wel aan het adres van de heer Van der Hek als aan dat van 
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de heer Joekes -, dat de daar geaccumuleerde fondsen niet 
opnieuw hun weg vonden in het internationale monetaire cir-
cuit. Met andere woorden: dat het uit de internationale 
liquiditeitcnmassa zou verdwijnen. 

De heer Joekes (V.V.D.): Maar toen waren ze geweldig 
veel kleiner. 

Minister Duisenberg: Ja, maar nu hebben zij geweldig veel 
meer. Het is dus niet ondenkbaar dat niet het gehele ovcr-
schot, dat wij schatten op zo'n zestig mld. dollar - dat is de 
gemiddelde schatting van wat in de olielanden terecht zal ko-
men - weer terug zal komen in het internationale monetaire 
verkeer, hetzij via rechtstreekse bestedingen door de accumu-
lerende landen, hetzij via de geld- en kapitaalmarkten. 

Een andere vraag van de heer Joekes was of het mogelijk 
is speciale trekkingsrechten te vernietigen. Dat is mogelijk. 
Hoewel wij nog niet denken aan het leveren van een bijdrage 
tot het creëren van nieuwe trekkingsrechten is, gegeven de 
mogelijkheid dat internationale liquiditeit vernietigd zou wor-
den doordat het in het Midden-Oosten zou worden opgepot, 
het vernietigen van speciale trekkingsrechten een mogelijk-
heid die mij als niet erg waarschijnlijk voorkomt. 

De heer Van der Hek heeft gevraagd hoe die oliedollars 
ter beschikking van de ontwikkelingslanden kunnen worden 
gesteld. Hij heeft daarbij drie opties aangegeven. Ik wil geen 
keuze maken tussen een van die drie, ik geloof dat iedere weg 
moet worden aangewend om beweging te krijgen in de saldi 
die zich daar ophopen. 

Ik ben het met de heer Van der Hek eens dat het plan-Wit-
teveen, dat een speciale oliefaciliteit wil creëren, niet dè op-
lossing is - het zou ook onmogelijk zijn daarmee een bedrag 
in de orde van grootte van zo'n 50 miljard dollar te recyclen; 
laten wij er dan van uitgaan dat de Arabische landen zelf 
rechtstreeks zo'n tien miljard dollar aan extra bestedingen zou-
den kunnen verrichten - maar ik zie het wel degelijk als een 
bijdrage in een groter samenstel van maatregeien tot verlich-
ting van het probleem, met name voor de ontwikkelingslan-
den. 

Als ik zeg dat alle wegen moeten worden benut om de fi-
nanciering van de grote tekorten te vergemakkelijken, dan 
betekent dat wel degelijk dat ik van mening ben, en dat hoop 
ik ook, dat een deel van die stroom zich op Europa zal moe-
ten richten. Dat alleen al zal het ons gemakkelijker maken 
onze doelstellingen ten aanzien van de ontwikkelingshulp in 
ieder geval te handhaven, ondanks het feit dat wij misschien 
ook in tekorten op de lopende rekening terecht zullen komen. 
Dat zal het ons ook gemakkelijker maken af te zien van een 
binnenlands economisch restrictief beleid, opgelegd door de 
tekorten op de betalingsbalans. 

De heer Van der Hek heeft in dit verband ook vragen ge-
steld over een uitspraak die ik zou hebben gedaan over het 
mobiliseren van het goud en het betalen van de olierekening 
met goud. Hij heeft gevraagd: tegen welke prijs; hoe stelt u 
zich dat precies voor? 

Ik wil met nadruk zeggen dat, als ik al een opmerking in 
die richting gemaakt zou hebben, ik nooit heb bedoeld een 
rechtstreekse ruilhandel tussen goud en olie. Ik heb er in een 
uitspraak slechts op willen wijzen dat goud ook een onder-
deel vormt van onze internationale reserves, zij het dat het 
op het ogenblik de facto bevroren is en niet deelneemt aan 
het internationale monetaire verkeer. 

Nu zijn er, met name in de EEG, tendensen merkbaar die 
het goud in het internationale verkeer willen mobiliseren. 
Met name Frankrijk is daarvan een groot voorstander. Frank-
rijk is ook voorstander - daarop lijkt het althans - van het be-
r ei ken van een exclusieve EEG-oplossing ten aanzien van het 
goud. 

Daarover neem ik het volgende standpunt in, dat ik giste-
ren ook nog in Brussel duidelijk heb gemaakt: ik ben bereid 
mee te praten over mogelijkheden het goud in het internatio-

nale verkeer te mobiliseren. Iedere oplossing die daarvoor 
zal worden gevonden, mag niet vooruitlopen op en moet 
zelfs compatibel zijn met de uiteindelijke oplossing die voor 
dit probleem in het kader van de onderhandelingen van het 
Internationale Monetaire Fonds zal moeten worden gevon-
dcn. Het gaat dan ook naar mijn oordeel niet aan een oplos-
sing, die de belangen van de ontwikkelingslanden, van een 
land als de Verenigde Staten en van een organisatie als het 
Internationale Monetaire Fonds ter zijde zou schuiven. 

Wat betreft de samenwerking in de EEG, heeft de heer 
Van der Hek eigenlijk al een antwoord gegeven op de vraag, 
gesteld door de heer Peijnenburg, naar aanleiding van het in-
terview met minister Giscard d'Estaing in de Herald Tribune. 
Duitsland en ook Nederland hebben altijd het standpunt in-
genomen, dat de monetaire samenwerking slechts kan slagen, 
indien deze gepaard gaat met voldoende consequenties in het 
economische beleid. In dat interview heeft de heer Giscard 
gezegd: 

„Monetary construction is unrealistic if there is not 
sufficiënt convergence not only in economie policy but 
also in overall economie situations.". 

Ik meen dat de conclusie van de heer Van der Hek juist is, 
namelijk dat uit deze uitlatingen over te zeer van elkaar af-
wijkende economieën en vormen van economisch beleid kan 
worden geconcludeerd dat Frankrijk op een meer economis-
tische benadering thans speelt. Men zou eruit kunnen afleiden, 
maar ik aarzel om dat te doen, dat het zou betekenen dat de 
samenwerking in de EEG niet te snel zou kunnen worden 
uitgebreid en dat prioriteit zou moeten worden gegeven aan 
de internationale monetaire hervorming in het IMF. Ik ben 
van mening dat vooruitgang bij de Europese Monetaire Unie 
en vooruitgang bij de internationale monetaire hervormingen 
in het kader van het IMF wel degelijk tegelijkertijd zullen 
moeten worden nagestreefd en moeten blijven worden na-
gestreefd. Ik kan niet anders dan toegeven dat de voortgang 
bij de Economische Unie gering is en bepaald niet vergemak-
kelijkt is door de jongste gebeurtenissen ten aanzien van de 
monetaire verhoudingen in Europa. Ik geloof echter dat er 
wel degelijk moet worden doorgewerkt en dat ook de beslui-
ten die gisteren zijn genomen, hoe klein dan ook, alleen maar 
bevestigen een aantal beschikkingen en resoluties, waarover 
materieel al overeenstemming bestond in december, resolu-
ties ten aanzien van de convergentie van het economische be-
leid, ten aanzien van het streven naar volledige werkgelegen-
heid en stabiliteit. Die zijn nu aanvaard door de negen EEG-
landen. Dat is toch weer een klein stapje verder in de rich-
ting van de economische monetaire unie. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Behoort daarbij ook de 
verordening, waarvan een bepaald artikel zegt dat men de 
pariteiten de facto noch de jure zal wijzigen zonder consul-
taties vooraf? 

Minister Duisenberg: Die uitspraak is zelfs gisteren her-
haald. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Men gedraagt er zich 
toch de facto noch de jure niet naar. Wat is de betekenis dan 
ervan? 

Minister Duisenberg: De intenties zijn er dan toch weer 
en men heeft ze weer willen herhalen. Ik kan echter niet ont-
kennen tegenover de heer Van der Hek, dat het harde leven 
wel eens wat afwijkt van de schone theorie. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Dat is natuurlijk zelfs 
het aangename van het leven, maar wat beoogt men ermee? 
Een stukje windowdressing of een gezellig periodiek samen-
zijn te Brussel, of wil men de economische samenwerking en 
de monetaire samenwerking in de EEG? 
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Minister Duisenbcrg 
Minister Duisenberg: Neen, ik geloof wel degelijk dat het nu 

om dit ene punt gaat, maar ook in wijder verband en dat con-
vocaties over het economische beleid zeker hun nut hebben. 
Als ik naga wat er gisteren is gebeurd, dan mag ik toch wel 
concluderen dat zich een heel nuttige gedachtenwisscling heeft 
afgespeeld over de economische ontwikkeling die verschillende 
Europese landen op dit ogenblik zien en over het beleid dat zij 
denken te voeren. Daaruit valt dan bij voorbeeld ook af te 
leiden dat het Nederlandse beleid, zoals ik dat eerder op de 
avond heb ontvouwd, in grote lijnen niet afwijkt van het beleid 
dat Duitsland denkt te voeren. Dat is op zichzelf een heel be-
langrijke voorwaarde voor het welslagen van het Nederlandse 
beleid. 

De heer Van der Hek heeft gevraagd of er al concrete voor-
stellen van Franse zijde zijn geweest naar aanleiding van het 
interview van de heer Giscard d'Estaing. Het antwoord daarop 
is nog ontkennend. Hij heeft wel gezegd dat hij daarmee 
binnen een periode van zes maanden hoopt te komen. 

Wat is de betekenis van het middellange-termijnmechanisme 
in de EEG nu alle EEG-landen naar verwachting een lopende-
rekeningtekort zullen hebben? Het laatste is nog niet helemaal 
zeker. Zelfs afgezien daarvan kan ik mij ook voorstellen, dat 
het middellange-termijnmechanisme een functie zou hebben in 
het heroriënteren van kapitaalstromen op middellange termijn 
binnen de EEG. Ik kan mij voorstellen dat de kapitaalstromen 
die wellicht op de geïndustrialiseerde wereld zullen afkomen 
niet direct zullen gaan in de richting van het land waar het 
grootste tekort op de betalingsbalans zich voordoet. Er zou 
een zekere recycling binnen Europa kunnen plaatsvinden waar-
binnen het middellange-termijnmechanisme een plaats kan 
hebben. 

Dit brengt mij tot enkele punten die wel niet zozeer het bin-
nenlandse monetaire beleid van alle dag raken als wel enkele 
monetaire aspecten. Door de heren Peijnenburg, Joekes en 
Scholten zijn een aantal vragen gesteld over de PTT-gelddien-
sten. Het verheugt mij dat de heer Peijnenburg instemt met de 
plannen van de Regering met de PTT-gelddiensten. De heer 
Joekes heeft gevraagd waarom dit nu eigenlijk allemaal nodig 
is. Ook de heer Scholten zag geen duidelijke behoefte. Ik wil 
er graag iets over zeggen, al moet ik in dit kader helaas kort 
zijn. 

Het uitgangspunt van de Regering is dat het in het belang 
van de cliënten van de Rijkspostspaarbank en de Postchcque-
en Girodienst is dat het voortbestaan van deze zeer efficiënte 
instellingen wordt gewaarborgd. Die instellingen omvatten te 
zamen ruim 8 min. rekeninghouders en een obligo van geza-
menlijk ruim 16 mld. Daarom is het noodzakelijk, dat beide 
instellingen gezamenlijk in staat worden gesteld, zich qua con-
currentiekracht te meten met het particuliere bankwezen. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): De Minister wil toch niet 
stellen dat de RPS zo'n efficiënt orgaan is? Dat geldt wel voor 
de giro, maar niet voor de RPS. 

Minister Duisenberg: Ik vind van wel. Ik kan met mijn 
spaarbankboekje ten minste heel vlot uit de voeten. 

Wij willen de ontwikkeling wel stimuleren. Zij kan de con-
currentie in het bankwezen ook bevorderen, dit in het belang 
van de consument. Ik wil er nogmaals de nadruk op leggen dat 
concurrentievervalsing tegenover het particuliere bankwezen 
zal worden vermeden. Het gaat erom, te komen tot een vol-
waardige marktpartij in het bankwezen. Vanuit die gezichts-
punten zullen ook de relaties met het overige PTT-bedrijf 
moeten worden doorgelicht. 

Over het hele terrein van de herstructurering zal op een zo 
kort mogelijke termijn worden geadviseerd door een ambtelijke 
werkgroep onder leiding van de thesaurier-generaal. De werk-
groep zal zeer binnenkort van start gaan. Over de resultaten 
zal de Kamer worden ingelicht in het kader van de behande-
ling van wetswijzigingen die ongetwijfeld nodig zullen blijken 
te zijn. 

In antwoord op een vraag van de heer Peijnenburg vermeld 
ik nog dat de RPS onlangs is overgegaan tot een geleidelijke 
uitbreiding van de verstrekking van hypotheken aan particu-
lieren. De eerste resultaten hiervan lijken bevredigend. De 
voorbereiding van de voorgenomen verstrekking van per-
soonlijke leningen is in een vergevorderd stadium. In beide ge-
vallen gaat het om een heel voorzichtige start, vooruitlopend 
op de definitieve herstructurering-

Er is voorts gevraagd naar het belangrijke initiatief van de 
Nederlandse Spaarbankbond tot een fusie met de RPS en de 
Postcheque- en Girodienst. De Regering heeft zich vanaf de 
aanvang positief opgesteld tegenover een bestudering van de 
mogelijkheden, met name in het belang van de noodzakelijke 
versterking van de concurrentiepositie van de grotendeels 
kleine spaarbanken. Bij de Bond zijn helaas in tweede instantie 
aarzelingen ontstaan. Een rol hierbij speelt dat de Bond uit 
110 zelfstandige instellingen bestaat en ook hier is een her-
structurering nodig. Er is thans nader intern beraad gaande bij 
de Bond. Het ziet er daarom naar uit, dat het fusicoverleg nog 
wel enige tijd zal vergen. 

De hervorming van de Rijkspostspaarbank en de Post-
cheque- en Girodienst zal naar ons oordeel hierop echter 
niet mogen wachten. 

In antwoord op de heer Joekes kan ik meedelen, dat de ge-
dachten in het kader van de fusie niet uitsluiten dat uiteindelijk 
wordt gekomen tot een privaatrechtelijke rechtspersoon. Men 
kan denken aan een n.v. of een stichting, maar bij de eigen-
domsverhoudingen zal men uiteraard een afspiegeling moeten 
vinden van de reële inbreng van de beide partijen. De omvang 
van het obligo van de nieuwe instelling - als het allemaal 
doorgaat - zou ongeveer overeenkomen met die van ieder van 
de drie grote banken, de Rabobank, de ABN en de Amro-
bank. Voorts zal het voor de heren Joekes en Scholten een ge-
ruststelling zijn dat uiteraard de fiscale behandeling zal wor-
den bepaald in het licht van het uitgangspunt, dat concurren-
tievervalsing dient te worden vermeden. Uitwerking van deze 
zaken zal plaatsvinden in de voorgenomen studie. 

De heer Peijnenburg heeft een vraag gesteld naar een er-
fenis, die ik al van twee kabinetten heb liggen, namelijk de 
Wet toezicht kredietwezen. Hij heeft zijn bezorgdheid uitge-
sproken over het tempo van voortgang met deze wet. 

Inderdaad is een ongewenste vertraging opgetreden, met 
name door de nogal snelle kabinetswisselingen. Ik kan slechts 
meedelen dat ik inmiddels begonnen ben met het interne 
overleg om te komen tot een snelle standpuntbepaling 
mijnerzijds over het destijds door de heer Witteveen ingediem 
de ontwerp. 

Het is - en dit heeft de heer Peijnenburg verkeerd begrepen 
- bepaald niet mijn bedoeling te v/achten met de verdere be-
handeling op een EEG-richtlijn op dit terrein. Dit zal nog wel 
enige tijd vergen. Wel zal het ontwerp uiteraard rekening 
houden met het Europese overleg ter zake. 

De heer Peijnenburg heeft ook geïnformeerd naar het on-
derzoek ten aanzien van de mogelijkheid om de registratie op 
de onderhandse kapitaalmarkt een groter deel van het aanbod 
op die markt te doen omvatten dan in het wetsontwerp is voor-
zien. 

Dit onderzoek, dat inderdaad niet meer omvat dan een ver-
laging van de minimummeldingsgrens - dus geen verdere uit-
breiding van de werkingssfeer van het wetsontwerp - is inder-
daad nog gaande. Ik kan de geachte afgevaardigde de verzeke-
ring geven dat ik mij ervoor inzet, schot in deze zaak te bren-
gen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Peijnenburg heeft gevraagd 
of de verbeterde ramingsmethoden, die zijn uiteengezet in de 
memorie van toelichting, er ook toe leiden dat de oorzaken 
van verschillen tussen ramingen en uitkomsten meer in detail 
worden geanalyseerd. Zonder voorbehoud kan ik deze vraag 
bevestigend beantwoorden. 

De heer Schouten heeft gevraagd naar de belastingfraude in 
het algemeen. De heer Scholten vroeg naar de uitkomsten van 
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het onderzoek en de reorganisatie van de belastingdienst. De 
heer Peijnenburg heeft zijn vraag toegespitst op het onderzoek, 
dat enkele malen in de pers op de voorgrond is getreden, ter 
zake van pleziervaartuigen. 

In 1972 werd - en dit is al vaak in de Kamer aan de orde 
geweest - besloten tot een nogal ingrijpende reorganisatie van 
de belastingdienst met als doel op zo kort mogelijke termijn 
meer mankracht beschikbaar te krijgen voor onder meer de 
aanslagregeling en de controle. Om de aldus ter beschikking 
komende krachten zo rationeel mogelijk te benutten - ook 
voor de bestrijding van fraude - kreeg in 1972 een werkgroep 
de opdracht na te gaan welke de beste methoden zijn om effec-
tieve gegevens te verzamelen voor de belastingheffing. Deze 
werkgroep heeft in een recent interimrapport onder meer als 
zijn mening naar voren gebracht, dat zwart geld, waaronder ik 
in dit verband versta het inkomen en het vermogen waarover 
ten onrechte geen belasting wordt betaald, vooral kan worden 
opgespoord door gegevens te verzamelen over de grotere luxe 
consumptieve bestedingen. Tot deze mening kwam men onder 
andere nadat bij wijze van proef de fiscale inlichtingen- en op-
sporingsdienst gegevens had verzameld in een van de sectoren 
van deze bestedingen, te weten de pleziervaartuigen. Het resul-
taat van deze proef was zodanig dat werd besloten tot het op-
nemen van gegevens bij schadeverzekeringsmaatschappijen. 
Het zijn deze activiteiten, waarover ook de heer Peijnenburg 
vragen heeft gesteld. Voordat ik op dit laatste inga, wil ik 
graag iets zeggen over de aanpak, de methoden en de overwe-
gingen van de belastingdienst in dergelijke gevallen. 

Zoals bekend is, verzamelt de belastingdienst al jaren ge-
gevens, die van belang zijn voor de belastingheffing. Daarbij 
wordt niet zo maar een ongebreideld gebruik gemaakt van de 
in de wet gegeven bevoegdheden. Alvorens namelijk wordt be-
sloten, een bepaald soort gegevens te verzamelen, wordt bij 
voorbeeld overwogen, of de last voor de burger, die nu een-
maal vaak gepaard gaat met dit werk, passend is ten opzichte 
van het doel, dat wordt nagestreefd. Voorts wordt nagegaan, 
of er alternatieve methoden zijn, die om v/elke reden dan ook 
de voorkeur verdienen. Het verzamelen van de gegevens zal 
verder zo volledig mogelijk doelgericht moeten zijn. 

Gezien het nu concreet aan de orde zijnde geval, nl. dat van 
de pleziervaartuigen, leidden deze overwegingen tot de vol-
gende conclusies. Geconcludeerd werd dat voor het opsporen 
van zwart geld vooral de duurdere pleziervaartuigen van be-
lang waren. Vandaar dat alleen de aandacht werd gericht op 
het verzamelen van gegevens over boten met een waarde van 
meer dan f 20 000. Het is voor de belastingdienst praktisch 
onmogelijk, deze gegevens op een andere wijze te verzamelen 
dan via de schadeverzekeringsmaatschappij. Zoals ik dit reeds 
zei, is door middel van een vrij omvangrijke steekproef nage-
gaan, of het vermoeden gerechtvaardigd is, dat relatief veel 
zwart geld is geïnvesteerd in pleziervaartuigen. Uiteraard is 
het niet mogelijk, op dit punt nauwkeurige berekeningen te 
maken. Dat zou pas kunnen, als alle gegevens zijn opgenomen 
en zijn uitgezocht. Er is zelfs niemand, die precies kan zeggen, 
hoeveel pleziervaartuigen in ons land zijn. Wel kan een globale 
schatting worden gebaseerd op de gegevens, die uit deze steek-
proef voortvloeiende, en op publikaties over geraamde aan-
tallen gekochte boten. 

De steekproef was a-select en betrof bijna 1000 gevallen 
van aankopen. Van deze 1000 gevallen was het resultaat dat in 
ruim 43 pet. sprake was van niet te verklaren uitgaven, gezien 
het aangeven inkomen en vermogen. In de belastingdienst 
sprak men van verrassende resultaten, waarbij een grote ver-
scheidenheid van situaties naar voren kwam. Bij voorbeeld een 
jacht van f 25 000 bleek geheel te zijn gefinancierd met niet 
aangegeven bijverdiensten. In een ander geval had men de 
aanloop van een boot van ruim f 100 000 gefinancieerd met 
van derden in bewaring genomen zwart geld. Hoe moeilijk 
deze bestedingen vaak zijn te traceren, blijkt v/el uit het geval 
dat iemand kwijtschelding van zijn inkomstenbelasting had ge-
kregen. omdat betaling op hem te zwaar zou drukken, terwijl 

achteraf bleek dat hij kort tevoren een jacht van f 25 000 had 
gekocht. Voorzichtig geschat, wordt 20 a 30 pet. van de aan-
koopbedragen van nieuwe en tweedehands gekochte boten ge-
financierd met zwart geld. Deze percentages, gerelateerd aan 
de aantallen verhandelde boten, leiden tot de overtuiging dat 
na globale schatting enkele honderden miljoenen guldens in 
pleziervaartuigen zijn belegd. Op grond van deze gegevens is 
geruime tijd geleden de beslissing genomen tot de opneming 
van gegevens bij de schadeverzekeringsmaatschappijen. Staats-
secretaris Van Rooijen en ik zijn van oordeel - ik zeg dit ook 
in antwoord op gestelde vragen - dat het uit een oogpunt van 
financieel belang, maar nog meer, daarop wil ik toch ook de 
nadruk leggen, uit een oogpunt van rechtvaardige belastinghef-
fing passend, aanvaardbaar en noodzakelijk is om de bewuste 
gegevens bij de verzekeringsmaatschappijen te verzamelen. Ik 
wil er nog aan toevoegen dat er behalve de pleziervaartuigen 
nog meer gebieden van luxe bestedingen zijn, waarvan kan 
blijken dat het van belang voor de opsporing van zwart geld is 
dat gegevens moeten worden verzameld, niet alleen bij verze-
keringsmaatschappijen. 

Ik kan de Kamer de verzekering geven dat daarbij met grote 
zorgvuldigheid te werk zal worden gegaan. Wij hebben wel het 
stellige voornemen om met alle adequate middelen te pro-
beren, zwart geld op te sporen en fraude tegen te gaan. Ik 
meen ook dr.t iemand die aan zijn fiscale verplichtingen vol-
doet, er recht op heeft te weten dat de overheid niet van plan 
is om zijn frauderende buurman daarbij ongemoeid te laten. 

De heer Dolman heeft gevraagd naar het moment van indie-
ning van het het wetsontwerp met betrekking tot de opcenten 
op het successierecht. Hij heeft gezegd dat ik heb aangekon-
digd voor kerstmis 1973, dat dat op zeer korte termijn zou ge-
beuren, dat het inmiddels half februari is en dat de zeer korte 
termijn wel erg lang is. Ik kan niet anders dan erkennen dat ik 
het daarmede eens ben en dat ook ik een ander idee had van 
hetgeen ik met zeer kort bedoelde, dan nu het geval is ge-
bleken. Er hebben zich velerlei vertragingen voorgedaan. De 
stand van zaken is dat de voorbereidende werkzaamheden aan 
dit wetsontwerp een dezer dagen aan mijn departement beëin-
digd zijn, dat het nu mijn departement kan verlaten en dat het 
ontwerp na het afleggen van de daarvoor voorgeschreven weg 
op korte termijn de Kamer zal bereiken. 

De heer W. Scholten (C.H.U.): Is dit ook nog een wets-
ontwerp dat voor de dekking voor 1974 van belang is? 

Minister Duisenberg: Dat kan niet meer. Het gat in het dek-
kingsplan, waarover de heren Dolman en Scholten vragen 
hebben gesteld, kan worden gesteld op 90 min. De heer 
Dolman heeft gezegd 70 min. Er zijn indertijd nog enkele klei-
nere amendementen aangenomen die het op 90 min. hebben 
gebracht. Die dekking moet dus voor 1974 en 1975 gelden. 
Als ik aan drie dekkingsmaatregelen denk, dan is dat de aan-
gekondigde intrekking van de faciliteit voor de oliemaat-
schappijen in de vorm van de butaankorting die 40 min. aan 
dekking zal opleveren; de successierechten zullen in 1975 op 
jaarbasis ook 40 min. opleveren en het wetsontwerp inzake de 
motorrijtuigenbelasting dat ik zeer binnenkort aan de Kamer 
hoop toe te zenden, zal evenzeer een opbrengst van 40 min. op 
jaarbasis opleveren. Dat is samen 120 min. Dat zou dus voor 
1975 een overdekking betekenen ten opzichte van het thans 
vereiste bedrag. Voor 1974 heb ik dan nog een incidenteel te-
kort. Structureel gezien, is dat meer dan gedekt. Ik wil daarbij 
aantekenen dat inmiddels in de sfeer van de niet-belastingmid-
delen ook enkele tegenvallers zijn ontstaan. Ik denk dan met 
name aan de vertraagde invoering van de selectieve investe-
ringsregeling en ook aan het statiegeld op auto's. Dat zijn ook 
gaten die bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de 
orde zullen komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat ik de vragen die de 
heer Van der Spek heeft gesteld voor het grootste gedeelte heb 
beantwoord. Ik wil nogmaals zeggen dat de precieze samen-
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stelling van het pakket beleidsmaatregelen nog geenszins 
vaststaat. Ik heb vandaag vele suggesties geboord. Naar aan-
leiding van zijn suggestie ten aanzien van de woningbouw kan 
ik in eerste instantie slechts zeggen dat mij dat een maatregel 
lijkt waarvan inderdaad enige stimulerende werking ten op-
zichte van de bouw zal mogen worden verwacht. Het is an-
derzijds een buitengewoon kostbare maatregel. Men kan zich 
afvragen of het verlagen van het tarief voor de woningbouw in 
de btw-sfeer, hetgeen structureel moet gebeuren - men doet dit 
niet voor één jaar - een maatregel zou zijn die in het kader 
van dit beleid, namelijk het geven van een tijdelijke impuls aan 
de besteding, passend zou zijn. Met deze eerste reactie hierop 
wil ik graag volstaan, 

In de twee uur die ik had gekregen ter voorbereiding van 
mijn antwoord heb ik tot mijn spijt niet ook nog blz. 70 en 71 
en blz. 136 van de Handelingen kunnen vinden. Ik herinner 
mij dat de heer Jurgens mij heeft gevraagd of ik van oordeel 
ben dat de begroting nog als een beleidsinstrument zou kunnen 
worden gekenschetst voor het economisch beleid. Juist uit een 
debat als vandaag en ook uit de maatregelen die de afgelopen 
maanden zijn genomen, blijkt dat naar mijn oordeel wel de-
gelijk de begroting, en daarmee ook de invloed van de Kamer 
op de vaststelling van de begrotingen en de mogelijkheden van 
de Kamer om wijzigingen aan te brengen in voorstellen van de 
Regering, een beleidsinstrument is, in het geheel van beleidsin-
strumenten dat in het totale economische beleid moet worden 
gehanteerd. Ik ben er niet geheel zeker van of dit geheel de 
strekking is van de destijds door de heer Jurgens gestelde 
vraag. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Wij hebben vandaag niet zozeer 
over de begroting van Financiën gesproken, maar daar om-
heen een discussie gevoerd over de economische politiek. 

Minister Duisenberg: Wij hebben inderdaad gediscussieerd 
over de economische politiek, maar daarin neemt de begroting 
van Financiën echter wel een centrale plaats in. Mutaties in 
deze begroting behoren in te spelen op andere economische 
situaties. Daarvoor zijn deze mutaties ook bedoeld. Hierbij 
gaan discussie over de begroting in die functie en het econo-
mische beleid samen. Als de geachte afgevaardigde alleen 
doelt op de begroting als „machtigingswet" in traditionele be-
tekenis, dan is het wellicht minder relevant. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Ik duid op het staatsstuk dat wij 
begroting noemen. Dit stuk is voor de Kamer en de Regering 
aanleiding om met elkaar te spreken over het beleid van de 
Regering, maar is zelden zelf het voorwerp van rechtstreekse 
discussie. Bij de algemene financiële beschouwingen bracht ik 
naar voren of het niet beter is een meer efficiënte methode van 
discussie te ontwerpen, waarbij delen van het regeringsbeleid 
als groep worden behandeld en met de betrokken Ministers 
worden besproken. Dit als de begroting toch alleen maar aan-
leiding is tot discussie en niet het voorwerp van de discussie 
zelf. Wij spreken over 1 pet. van het totaal, terwijl de rest van 
de begroting al vast ligt. De zaken die vanavond zijn be-
sproken, kunnen vrijwel alle buiten de begroting om, door de 
Regering al of niet worden gedaan. 

Minister Duisenberg: Het zijn zaken waarbij de begroting 
een integraal onderdeel vormt van de instrumenten die van be-
lang zijn bij het bepalen van het beleid ten aanzien van de eco-
nomische ontwikkeling. De begroting is een belangrijk be-
Ieidsinstrument. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Dat geldt ook voor belastingont-
werpen, voor het monetaire beleid, voor het werkgelegenheids-
beleid, voor het industrialisatiebeleid etc. Waarom is dan de 
begroting het stuk waarover wij met elkaar discussiëren als wij 
eigenlijk bij voortduring over andere instrumenten van het re-
geringsbeleid spreken? 

Minister Duisenberg: In deze bijzondere omstandigheden is 
dit wellicht een beetje de schuld van de Regering, omdat zij te-
gelijkertijd met de te behandelen begrotingen ook een aantal 
andere stukken aan de Kamer heeft doen toekomen, inzake het 
beleid, geïnspireerd door de energiecrisis. Als over de begro-
ting voor Financiën wordt gesproken vind ik het voor de hand 
liggen, ook die gelegenheid aan te grijpen om ook die andere 
stukken, welke hun plaats vinden in het totale begrotingsbeleid 
voor de gehele rijksbegroting, waarvoor de Minister van Fi-
nanciën specifiek verantwoordelijk is, in de discussie te be-
trekken. 

De heer Joekes (V.V.D.): Ik ken de speciale belangstelling 
van de geachte afgevaardigde op dit gebied. Als hij het gehele 
debat zou hebben bijgewoond, had hij gemerkt dat een zeer 
groot aantal verschillende onderwerpen uit het begrotings-
hoofdstuk van Financiën door verreweg de meeste sprekers ge-
zamenlijk bij deze bespreking is behandeld. Ik geloof dat zijn 
klacht een klein beetje overdreven is. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Ik heb het gehoord via de in-
tercom. Ik geef graag toe dat deze discussie ongeschikt is voor 
het principiële punt dat nu aan de orde is gesteld. Ik zou ooit 
graag de visie van de Minister vernemen op hetgeen ik bij de 
algemene financiële beschouwingen aan de orde heb gesteld. 
Ik vraag dat nu niet van hem, maar ik vraag mij wel af, wan-
neer wij wel zouden kunnen spreken over de meest efficiënte 
methode volgens welke de Regering met de Kamer in dis-
cussie kan treden over delen van het regeringsbeleid. Waarbij 
het volgens mij niet efficiënt is om Financiën en Economische 
Zaken apart te behandelen, terwijl deze elkaar voortdurend 
beïnvloeden. Daarom ging het mij. Wij spreken nog steeds tra-
ditioneel aan de hand van een begroting. 

De heer Kon;ng (VV.D): Denkt u eens aan de nieuwe 
comptabiliteitswet, waaromtrent de Staatssecretaris een wets-
ontwerp zal indienen. 

De heer Jurgens (P.P.R.): Ik begrijp deze interruptie in het 
geheel niet. Misschien kan de heer Koning dit even toelichten. 

De Voorzitter: Daartegen moet ik toch wel enige bezwaren 
maken, al was het alleen maar vanwege de tijd. 

De heer Koning (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
de heer Jurgens een keer een aparte toelichting geven. 

De Voorzitter: Graag. 

Minister Duisenberg: Mijnheer de Voorzitter! Een volgende 
vraag van de heer Jurgens beirof een extra winstbelasting op 
olie. Hij heeft verwezen naar de aanbevelingen van het Jack-
son-committee. De Staatssecretaris zal morgen nader op deze 
kwestie ingaan. Ik zal slechts twee facetten van die Ameri-
kaanse ontwikkeling behandelen. In de Verenigde Staten doet 
zich de bijzondere situatie voor dat ongeveer 10 pet. van de 
olieproduktie uit ingevoerde olieprodukten bestaat en dat de 
prijsstijging van die ingevoerde produkten wordt doorberekend 
in de 90 pet. binnenlandse produktie, hetgeen inderdaad tot 
extra winst aanleiding geeft. In de tweede plaats hebben de 
maatregelen voor zover die ons bekend zijn, zich hoofdzakelijk 
bewogen in de sfeer van het afschaffen van de nogal gigan-
tische fiscale faciliteiten die speciaal aan de oliemaatschappijen 
in de Verenigde Staten waren verleend. In dat verband meen 
ik nog één keer te mogen wijzen op het door de Nederlandse 
Regering afschaffen van de laatste faciliteit die ook hier nog 
aan de oliemaatschappijen was toegekend, namelijk de butaan-
korting. 

Met betrekking tot de inkomensverdeling heeft de heer Jur-
gens verzocht, recentere cijfers te verschaffen, al was het 
slechts over de hogere inkomens aan de hand van de aangiften. 
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Ik ben van mening dat men geen zicht meer heeft op de inko-
mensverdeling, als men alleen cijfers verschaft over de hogere 
inkomens. Men heeft dan een inzicht in de absolute hoogte 
van de inkomens, maar niet in de verdeling. Overigens is er in 
samenwerking met het CBS een procedure op gang die tot een 
versnelling van het beschikbaar komen van gegevens zal 
leiden. 

Ten slotte is gevraagd, in hoeverre de discussies over belas-
tingverlaging die vandaag hebben plaatsgevonden, qua instru-
ment passen bij de doelstellingen van selectieve groei en van 
een in deze tijd redelijk te achten economische politiek. De 
doelstelling van het wederom bereiken van volledige werkge-
legenheid mag nog steeds een redelijk doel van economische 
politiek worden geacht. Andere vormen van kabintsbeleid en 
wellicht ook eens het fiscale element kunnen worden aange-
vvend om uitwassen in het groeiproces weg te snijden dan wel 
om het ontstaan daarvan te voorkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen hiermede aan uw nieuw-
jaarsvoornemen te hebben voldaan. 

De algemene beraadslaging wordt verdaagd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag bedoeld in artikel 47 
van het Reglement van Orde goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 
De vergadering wordt te 23.01 uur gesloten. 

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door 

de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 

1°. twee Koninklijke Boodschappen, ten geleide van de vol-
gende wetsontwerpen: 

Goedkeuring van de op 5 maart. 1973 te Jakarta gesloten 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele belasting 
en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrek-
king tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 
(met Protocol) (12 810); 

Goedkeuring beschikking ingevolge artikel 5 Wet kapitaal-
uitgaven publiekrechtelijke lichamen (12 811). 

Deze Koninklijke Boodschappen, met de erbij behoren-
de stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Minister van Financiën, ten geleide 
van de Nota over de uitvoering van de rijksbegroting 1973 
(12 812, nr. 1). 

3°. een brief van de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, ten geleide van het Voorontwerp van 
Wet op de Stadsvernieuwing (12 790, nrs. 1-3). 

Deze stukken zijn al gedrukt en rondgedeeld; 

4°. een brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat, 
met de beantwoording van een aantal vragen, gesteld tijdens 
de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat 
ca. (12 600, hoofdstuk XII, c.a., nr. 28). 

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld; 

5°. de volgende telegrammen: 
een, met betrekking tot de moeilijkheden in de afdeling 

Dennendal van de W.A. Stichting; 
een, van het bestuur van de stichting reizigers openbaar 

vervoer te Rijswijk (Z.-H.), over de voorgenomen tariefver-
hogingen bij de spoorwegen. 

Deze telegrammen liggen op de griffie, ter inzage van 
de leden; voor zoveel nodig is kopie gezonden aan de 
betrokken commissies; 

6°. een aantal lijsten met 322 handtekeningen, met het ver-
zoek tot instelling van een prijzenstop aan de bron. 

Deze lijsten liggen op de griffie, ter inzage van de 
leden; 

7°. de volgende brieven: 
een, van de stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-

laboratorium te Delft, ten geleide van de herziene begroting 
1974; 

een, van H. A. van Tol-Wiegers te Lunteren, over de in-
stelling van maximumsnelheden voor motorrijtuigen; 

een, van de voorzitter van de Partij voor Cultuur en Stads-
belangen, ter toezending van het voorlopig partijprogramma. 

Deze brieven liggen op de griffie, ter inzage van de 
leden; voor zoveel nodig is kopie gezonden aan de betrok-
ken commissies; 

8°. een afschrift van een brief van de Stichting UVRIJ 
te Amsterdam, gericht aan de Minister van Justitie, over een 
politieoptreden te Oostkapelle. 

Dit afschrift ligt op de griffie, ter inzage van de leden; 
kopie is gezonden aan de betrokken commissie; 

9°. van de bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Gro-
ningen, het academisch proefschrift van F. Luteijn: „De kon-
structie van een persoonlijkheidsvragenlijst". 

Dit boekwerk ligt ter inzage op de bibliotheek der 
Kamer. Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld; 
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