
66ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 116 leden, te we-
ten: Aantjes, Van Aardenne, Abma, 

Van Amelsvoort, Andriessen, Bakker, 
Barendregt, Ter Beek, De Beer, De Bek-
ker. Berger, Berkhouwer, Beuker, Beu-
mer. De Boer, De Boois, Bremen, Du 
Chatinier, Coppes, G. M. P. Cornelis-
sen, Van Dam, Dees, Van Dis, Van der 
Doef, Dolman, Dragstra, Drees, Drenth, 
Van Dijk, epema-Brugman, Evenhuis, 
Fiévez, Fransen, De Gaaij Fort-
man, Gardeniers-Berendsen, Geurtsen, 
Giebels, Ginjaar-Maas, Van Gorkum, 
Van der Gun, Hartmeijer, Van der 
Heem Wagemakers, Van der Hek, 
Hermes, Hermsen, Honig van den 
Bossche, Van Houwelingen, Hut-
schemaekers, Imkamp, Jansen Joe-
kes, Jongeling, Urgens, Kappeyne 
van de Coppello, K. A. Keuning, S. 
Keuning, Kleiseterlee, Knot, Kol-
thoff, Kombrink, Koning, de Koning 
(B.P.), Konings, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krosse, De Kwaadsteniet, 
Langedijklde Jong, De Leeuw, Van 
Leeuwen, Van der Lek, Van Leijen-
horst, Lückers-Bergmans, Masman, 
Van der Mei, Nagel, Nooteboom, 
Notenboom, Nypels, Patijn, Peijnen-
burg, Poppe, Portheine, Rienks, Riet-
kerk, Roels, Roethof, roolvink, Salo-
mons. Van der Sanden, Schakel, 
Scherpenhuizen, Van het Schip, W. 
Scholten, Smit-Kroes, Van der Spek, 
Stffelen, Terlouw, Van Thijn, Tila-
nus. Tolman, Veder-Smit, Vellenga, 
Verbrugh, Vermaat, Vondeling, 
Voogd, Voortman, de Vries, Walt-
mans Weijters, Wiegel, Wierenga, 
Wisseli nk. Ter Woorst, Worrell en 
Van Zeil 
en de heren Duisenberg, Minister 
van Financiën, Klein, Staatssecre-
taris van Onderwijs en Weten-
schappen, Veerman, Staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen, De 
Goede, Staatssecretaris van Financiën, 
Van Rooijen, Staatssecretaris van Fi-
nanciën, en Meijer, Staatssecretaris 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijkWerk. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 
Van Rossum, wegens het bijwonen 
van een begrafenis; 
Haas-Berger, wegens ziekte; 
Groensmit-van der Kallen, wegens be-
zigheden elders; 
Spinks, wegens ziekte, ook volgende 
weken. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mee, dat is ingekomen een 
brief van het lid Berger, luidende: 

'Hooggeachte voorzitter, 
Tot mijn groot leedwezen zie ik mij ge-
noodzaakt mijn lidmaatschap van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
per 1 april 1975 te beëindigen. 
De ontwikkelingen binnen DS'70, 
waarvan u uit de brief van de heer De 
Brauwvan 13 maart j l . kennis heeft ge-
nomen en het verloop van de vergade-
ring van de Partijraad van zaterdag 15 
maart jl., maken een vruchtbare sa-
menwerking binnen de fraktie van 
DS'70 niet langer mogelijk. 
Ik stel er prijs op al die collega's in de 
Kamer, waarmee ik zo vele plezierige 
kontakten heb gehad, daarvoor mijn 
hartelijke dankte betuigen. 
Tenslotte wil ik u in het bijzonder har-
telijk danken voor uw bekwame lei-
ding, welke ik in zo'n hoge mate heb 
gewaardeerd. 
Met gevoelens van hoogachting, 
(w.g.) J. J. A. Berger.' 

Ik meen, dat ik de gevoelens van de 
Kamer vertolk, wanneer ik zeg, dat het 
ons spijt, dat de heer Berger, die zo 
lang een collega van velen van ons is 
geweest, zich genoodzaakt heeft ge-
zien, de Kamer te verlaten. 

Voorts is ingekomen een brief van de 
heer S. Keuning, luidende: 

'Hooggeachte voorzitter. 
Zeer tot mijn spijt zie ik mij genood-
zaakt mijn lidmaatschap van de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal per 15 
april 1975 te beëindigen. 
De ontwikkelingen binnen DS'70, 
waarvan u uit de brief van de heer De 
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Brauwvan 13 maart j l . kennis heeft ge-
nomen en het verloop van de vergade-
ring van de partijraad van zaterdag 15 
maart jl., maken een vruchtbare sa-
menwerking binnen de fraktie van 
DS'70 onmogelijk. 
Ik dank alle collega's met wie ik de af-
gelopen jaren op zo'n prettige wijze 
heb mogen samenwerken. 
Tot slot wil ik u bedanken voor het vele 
dat ik onder uw gewaardeerde leiding 
heb mogen leren. 
Met gevoelens van hoogachting, 
(w.g.)S. Keuning'. 

Namens de Kamer wil ik ook de heer S. 
Keuning danken voor de aan ons be-
trachte collegialiteit. 

Van de inhoud van deze brieven zal 
mededeling worden gedaan aan de 
voorzitter van het Centraal Stembu-
reau en aan de Minister van Binnen-
landse Zaken. 

De brieven worden voor kennisgeving 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ook is ingekomen een 
brief van de Staatssecretaris van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk ten geleide van het verslag van 
de Interdepartementale Stuurgroep 
Jeugdvragen over 1974. 

Deze brief, die niet wordt gedrukt, 
wordt voor kennisgeving aangeno-
men. Het verslag is reeds aan alle le-
den toegezonden. 

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

Ik stel voor aan de agenda van 22, 
23 en 24 apriI toe te voegen: 
wetsontwerp Aanpassing van het Bur-
gerlijk Wetboek, het Wetboek van 
Koophandel en het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering aan het ge-
wijzigde artikel 1286 van het Burgerlijk 
Wetboek (11 923). 

Daartoe wordt besloten. 
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De Voorzitter: De vaste Commissie 
voor Onderwijs en Wetenschappen 
heeft mij geadviseerd, het wets-
ontwerp Herstructurering Weten-
schappelijk Onderwijs (11 281) niet op 
de agenda te plaatsen van 21 april a.s. 
Ik stel daarom voor in deze vergade-
ring aan de orde te stellen en te behan-
delen: 
wetsontwerp Wijziging van de Water-
leidingwet(11 252). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Mij is meegedeeld, dat 
de vaste Commissie voor Onderwijs 
en Wetenschappen de behandeling 
van het wetsontwerp Herstructurering 
Wetenschappelijk Onderwijs graag 
zou beginnen op 29 april. Ik vestig er 
de aandacht op, dat de vaste Commis-
sie voor de Volksgezondheid en de Re-
gering er al enige tijd rekening mee 
houden, dat dan de Structuurnota Ge-
zondheidszorg zal worden behandeld. 
Om hierover geen onzekerheid te laten 
bestaan, stel ik voor, nu te besluiten de 
Structuurnota Gezondheidszorg 
(13 012) aan de orde te stellen op 29 
april a.s., bij de aanvang van de verga-
dering. 

Het wetsontwerp Herstructurering We-
tenschappelijk Onderwijs zal dus eerst 
kunnen worden behandeld op een da-
tum, die enkele dagen daarna ligt. 
Hier zijn twee concurrerende firma's, 
als ik het oneerbiedig mag zeggen. Ik 
herinner mij heel goed dat mij is mee-
gedeeld, dat er in het overleg met de 
Regering - wij hebben ook een partner 
in de Kamer - van dient te worden uit-
gegaan, dat de behandeling van de 
structuurnota op 29 april begint. 

Mevrouw Van Leeuwen (A.R.P.): AI-
thans niet vóór die datum! Wij zijn wel 
bereid, een week later te beginnen. 

De Voorzitter: De Kamer weet toch dat 
wij een aantal dagen van tevoeren een 
ontwerpagenda rondsturen, ook naar 
de Regering. Wij maken een zeer 
slechte beurt als wij daarop in een zeer 
laat stadium inbreuk moeten maken. Ik 
raad dit de Kamer ten sterkste af. De 
behandeling van het wetsontwerp 
Herstructurering wetenschappelijk on-
derwijs kan toch niet van twee of drie 
dagen afhangen. Ik heb eergisteren al 
gezegd dat ik mij niet kon voorstellen 
dat het niet mogelijk zou zijn, 14 dagen 
nadat het verslag naar aanleiding van 
het eindverslag was binnengekomen, 
na de reeds uitermate grondige voor-
bereiding, het wetsontwerp te behan-
delen. 

Ik heb mij gevoegd naar de wens van 
de vaste Commissie voor Onderwijs 
en Wetenschappen. Ik vraag die com-
missie, nu niet op een of twee dagen te 
beknibbelen. 
Het woord is aan de voorzitter van de 
commissie. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Zo erkentelijk als ik ben 
dat u de behandeling van het wets-
ontwerp van 22 april naar een latere 
datum hebt willen verschuiven, zo 
jammer vind ik het dat u ons niet op de 
29ste wilt laten beginnen. Ik heb twee 
redenen daarvoor. 
In de eerste plaats is de vaste Commis-
sie voor de Volksgezondheid bereid la-
ter dan 29 april te beginnen. Mevrouw 
Van Leeuwen heeft gesuggereerd een 
week later te beginnen. Voor ons 
houdt dat een verruiming in. Waarom 
hebben wij die nodig? 
Daarmee kom ik op ons tweede argu-
ment. Er dreigt een verbrokkelde be-
handeling gedurende de hele maand 
mei te ontstaan. Wij moeten er reke-
ning mee houden dat de behandeling 
van de Structuurnota Gezondheids-
zorg ook wel wat tijd zal vergen. Ver-
volgens is gedurende de eerste week 
na 29 april de heer Van Kemenade niet 
beschikbaar wegens zijn deelneming 
aan de werkzaamheden van de Cul-
tuurraad in Suriname. Waar de vaste 
Commissie voor de Volksgezondheid 
en wij het eens zijn, meen ik toch te 
mogen vragen, op 29 april en 1 mei de 
eerste ronde van de Kamer over het 
wetsontwerp Herstructurering weten-
schappelijk onderwijs te doen plaats-
vinden. De Regering kan dan op een 
latere datum antwoorden. 

De Voorzitter: Ik neem de voorstellen 
die ik aan de Kamer heb voorgelegd 
met het tijdstip waarop wij beginnen 
aan de behandeling van het wets-
ontwerp Herstructurering weten-
schappelijk onderwijs en de Structuur-
nota Gezondheidszorg terug. Direct na 
de theepauze zal ik opnieuw voorstel-
len doen die hierop betrekking heb-
ben. 
Ik maak de Kamer er opmerkzaam op, 
dat wij de verkeerde kant opgaan als 
wij tijdens de regeling van werkzaam-
heden nog uitvoerig moeten praten 
over de voorstellen. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Een ander punt betreft 
de Brief van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen en van de Minister 
van Sociale Zaken (nr. 13 322) over de 
invoering van de tweede dag gedeelte-
lijke leerplicht voor zestienjarigen met 
ingang van augustus 1975 en de ver-
lenging van de algemene leerplicht 
van tien jaar. 

Wij hebben vanochtend mondeling 
overleg met beide bewindslieden ge-
had. Dat heeft niet direct tot een een-
vormig oordeel geleid. De vaste Com-
missie voor Onderwijs en Weten-
schappen is nu gedwongen de Kamer 
te verzoeken de brief voor morgen aan 
de agenda van de Kamer toe te voe-
gen. De Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen heeft nadrukkelijk in 
de commissie verklaard, dat een be-
handeling na het Paasreces op onover-
komelijke moeilijkheden zou stuiten, 
met name wat betreft rechtsposities 
en dergelijke. 
De commissie betreurt het dat zij voor 
deze dwang staat. Zij heeft echter in 
meerderheid gemeend dit verzoek te 
moeten doen. Het zou inhouden dat 
morgen zowel de heer Van Kemenade 
als de heer Boersma met ons brief nr. 
13 322 behandelt. 

De Voorzitter: Het is natuurlijk geheel 
aan de commissie dit voor te stellen, 
maar ik weet niet of de commissie zich 
ook heeft gerealiseerd, dat wij voor 
morgen juist een zeer streng regime 
hebben toegepast. Dat kan op deze 
wijze ook in de knoei komen. In het ene 
geval stelt de commissie, ondanks ons 
tijdig aftasten, voor wat langzamer te 
rijden en nu moeten wij ogenblikkelijk 
in de allerhoogste versnelling. 
Er zijn nog een twintigtal andere vaste 
commissies van de Kamer. De Kamer 
moet zich ervoor hoeden, dat zij niet 
wordt tot een vergadering van een 
twintigtal vaste commissies. Ik hoop 
overigens ook met betrekking tot dit 
punt na de theepauze een voorstel aan 
de Kamertedoen. 

De heer Geurtsen (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil u wel vragen er re-
kening mee te houden dat de vaste 
Commissie voor Justitie uit eigen be-
weging bereid is geweest, een spreek-
tijdbeperking voor de behandeling van 
de wetsontwerpen met betrekking tot 
de invoeringswetten Boek 2 van het 
nieuwe B.W. voor te stellen. 
Ik ga ervan uit dat, wat er ook beslist 
wordt, de behandeling van dezewets-
ontwerpen in ieder geval niet in het 
gedrang zal komen. 

De Voorzitter: Ik herhaal mijn opmer-
king, dat ik na de theepauze met een 
voorstel zal komen; daarin zal ook de-
ze gedachte worden betrokken. 

De heer Hermes (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil u toch wel als een 
punt meegeven, dat de commissie 
best bereid is aan de Kamer te vragen 
de desbetreffende brief na het Paasre-
ces op de agenda te plaatsen. Het is de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen geweest die ons tot het an-
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dere voorstel gedwongen heeft, om-
dat hij gezegd heeft dat de behande-
ling niet na het Paasreces kan plaats-
vinden. Misschien zijn er dus mogelijk-
heden. 

De Voorzitter: Alvorens ik een voor-
stel zal doen, zal ik alle voorzitters van 
de desbetreffende commissies uitvoe-
rig horen! 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Betrekt u daar dan ook de 
voorzitter van de bijzondere commis-
sie-Werkgelegenheidsnota bij? 

De Voorzitter: Ik vermoed dat ik hierbij 
dan ook nog een paar voorzitters van 
andere commissies moet betrekken, 
omdat deze dan ook weer ruimte moe-
ten maken op de agenda. Ik zal echter 
zien, of ik deze legpuzzel behoorlijk 
aan de Kamer kan voorleggen. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Om niet met de heer 
Weijters, voorzitter van de vaste Com-
missie voor Sociale Zaken, in verwar-
ring te geraken, wi l ik opmerken, dat u 
het voorstel van mevrouw Van der 
Heem niet moet volgen. Wij hebben 
vanochtend over deze zaak uitsluitend 
in relatie met Onderwijs gesproken. 
Wi j hebben ons eraan gehouden, dat 
er geen voorschot moet worden geno-
men op de behandeling van de Nota-
werkgelegenheid. Daaraan moeten wi j 
ons ook bij de behandeling van deze 
brief houden. 

De heer Van Gorkum (P.P.R.): Mijn-
heer de Voorzitter! Dat is uiterst moei-
lijk. Ik begrijp dat de leerplicht van 
15-jarigen onderwijskundige aspecten 
heeft, maar dit is een maatregel, die in 
de werkgelegenheidsnota is aange-
kondigd. Als morgen de uitspraak zou 
worden gedaan, dat deze leerplicht 
niet moet worden ingevoerd, zou daar-
mee een belangrijk punt van de werk-
gelegenheidsnota vervallen en kunnen 
deze aspecten in die discussie geen rol 
spelen. Ik meen dat het onjuist is, dit 
punt in de Kamer te behandelen voor-
dat de werkgelegenheidsnota in de Ka-
mer aan de orde is geweest. 

De Voorzitter: Uit het feit dat niemand 
meer het woord verlangt concludeer ik 
dat de Kamer heeft ingestemd met de 
gedachtengang die ik heb ontwikkeld, 
nl. om na de theepauze een voorstel te 
doen, dat op zijn minst de drie onder-
werpen, die zoeven in discussie zijn ge-
weest, zal omvatten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 

Verlenging en wijziging van de Mach 
tigingswet inschrijving studenten 
(12 929). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

Hierbij is tevens aan de orde de be-
raadslaging over: 
de motie-Ginjaar-Maas c.s. over het 
ontwerpen van een aanvaardbaar selec-
tiesysteem voor de toelating van stu-
denten tot instell ingen van hetWeten-
schappelijk Onderwijs (12 929, nr. 27); 
de motie-Ginjaar-Maas c.s. over de toe-
kenning van een schaduwplaats aan 
aspirant-studenten met grote deficiën-
ties in het vakkenpakket (19 929, nr. 
28); 
de motie-De Leeuw c.s. over directe 
plaatsing van uitgelote studenten, 
resp. wat betreft de medische oplei-
ding plaatsing via wachtl i jsten (12 929, 
nr. 30); 
de motie-Nooteboom c.s. over het ver-
richten van vri jwi l l ige sociale dienst-
plicht door uitgelote studenten 
(12 929, nr. 31); 
de motie-Kolthoff c.s. over verl ichting 
van de capaciteitsproblematiek van de 
instell ingen van wetenschappeli jk on-
derwijs en verbeteringen van de ra-
mingen van aanbod en behoefte aan 
afgestudeerden (12 929, nr. 32). 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin de voortzetting van 
mijn antwoord, dat naar ik meen zeer 
toepasselijk met 'laatste loodjes' kan 
worden aangeduid, met in te gaan op 
wat de heer Vermaat in tweede termijn 
heeft gesteld. Tot mi jn spijt moet ik 
concluderen dat wi j het ten aanzien 
van een aantal uitgangspunten niet 
met elkaar eens zijn geworden. Ik ge-
loof dat het betrekkelijk wein ig zin 
heeft, nu nog uitvoerig in te gaan op 
de appreciatie van het v.w.o.-diploma, 
de daaraan gekoppelde rechten en de 
behandeling van de individuen binner 
categorieën. Ik geloof dat het, ook ge-
let op de t i jd, het meest zinvol is, in te 
gaan op het voorstel, zoals dat nu van 
de heer Vermaat voor ons ligt en in het 
amendement is omschreven. 
Ik kom eerst aan de kwestie van de 
vorm, een motie dan wel een amende-
ment. 
Het argument van de heer Vermaat -
ik meen dat de heer Van der Spek zich 
daarbij aansloot - dat hij een amende-
ment wi lde indienen door mijn stel-
l ingname in eerste termi jn , betreur ik. 
Het is alt i jd vervelend als men moet 
constateren dat je beste bedoelingen 
de slechtste resultaten opleveren. Op 
de vraag van de Kamer hoe de gehele 

Regering tegenover deze zaak stond, 
heb ik gesteld dat de Regering van me-
ning is dat, waar het een kwestie is van 
afweging op basis van rechtsgevoel 
wat als meest rechtvaardige oplossing 
naar voren moet komen, zij zich in het 
stelsel heeft te conformeren aan het-
geen in het parlement leeft. Die afwe-
ging zou naar voren komen in het 
stemgedrag van de afgevaardigde. Ik 
meen dat het voldoende duideli jk was 
dat ik daarbij hoopte dat de Kamer, ge-
let op de verschil lende standpunten 
binnen de Kamer, zou kunnen komen 
met een gezamenlijk voorstel, althans 
een voorstel waar in een gemeen-
schappelijke oplossing van deze pro-
blematiek naar voren zou komen. Het 
was uiteraard niet mi jn bedoeling om 
een meerderheidsuitspraak van deze 
Kamer zonder meer naast mij neer te 
leggen. Ik heb bovendien gesteld dat 
als er een voorstel zou liggen zonder 
het compromis waarop ik hoopte, ik 
van mening was dat ik ook rekening 
mocht houden met de stemverhou-
ding ten aanzien van dat ene voorstel. 
Waarschijnli jk zal er niet een dergelijk 
compromisvoorstel vanuit de Kamer 
komen. Nu is de vraag dus hoe wi j ons 
zullen opstellen tegenover een meer-
derheidsstandpunt, welk dan ook. 
In dezen zal niet het onaanvaardbaar 
over mi jn l ippen komen, hetgeen dui-
delijk zal maken dat een amendement 
zal worden uitgevoerd. Om nader aan 
te geven redenen, verzoek ik de Kamer 
met klem, alsnog in overweging te ne-
men, haar verlangens zoals die in het 
amendement-Vermaat op het ogenblik 
zijn geformuleerd en well icht ook een 
meerderheid in deze Kamer zal verkrij-
gen, in een motie vast te leggen. Een 
dergelijk in een motie vastgelegd 
meerderheidsstandpunt zal door mij 
op de meest loyale wijze en naar beste 
vermogen worden uitgevoerd. Ik wi l 
daarom de Kamer dr ingend verzoeken 
de vorm van een mot ie te kiezen. Ik wi l 
erop wijzen dat er toch een verband 
bestaat tussen uitvoering en detaille-
ring van een systeem. Het zou bij de 
uitvoering kunnen blijken dat een iets 
andere aanpak stukken eenvoudiger 
wordt, zonder iets aan het principe van 
het voorstel af te doen. Met name 
wanneer er bepaalde verhoudingen 
tussen de hoogste en laagste catego-
rie — als ik het in dit verband zo mag 
noemen - zijn opgenomen, zullen die 
in de uitvoering beslist niet worden 
aangetast. Ik zou mi j kunnen voorstel-
len dat er ten aanzien van de catego-
rie-indelingen een iets ruwere indeling 
kan komen. Ik weet wel zeker dat de 
f i jnheid ook een terugwerking heeft op 
de kans op beroepsprocedures. Als er 

Tweede Kamer 
19maart1975 

Regeling van werkzaamheden 
Studentenstop 3575 



Klein 

nu iets is dat wi j moeten voorkomen is 
het wel het feit dat ons apparaat on-
dergesneeuwd wordt met een aantal 
beroepen, dat moet worden afgehan-
deld ti jdens die procedure. Ik wi l de 
Kamer dan ook met klem vragen in ie-
der geval die ruimte open te laten. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Ik begri jp 
best, dat de Staatssecretaris een klem-
mend beroep doet, maar ik meen, dat 
hij daarvoor ook echt goede redenen 
moet aanvoeren. Als hij zegt, dat inde-
ling in drie klassen gemakkelijker is, dat 
men dan heeft te maken met maar 
twee grensscheidingen en dat de kans 
op beroepen dus kleiner is, antwoord 
ik, dat dit betreft een kwestie van defi-
nitie. Daarbij gaat het om de vraag, hoe 
men komt tot het bepalen van het ge-
middelde eindexamencijfer. Op welke 
manier men het ook deelt, mijnheer de 
Voorzitter, 7,43 blijft 7,43. Daarop is 
geen beroep mogeli jk. Het is voor mij 
helemaal niet klaarblijkelijk, waarom 
de Staatssecretaris dit punt in het mid-
den brengt. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l uiteraard ook nog in-
gaan op de inhoudeli jke zijde van het 
voorstel van de heer Vermaat. In de 
eerste plaats w i l ik enkele opmer-
kingen maken over de praktische be-
zwaren die aan het systeem van ge-
wogen loting zijn verbonden. Dit aan-
tal kan wellicht toenemen door de 
functie van de f i jnheid van het 
systeem. Het huidige systeem wordt 
inderdaad uitgevoerd. Het aantal be-
roepen in de marge van 7 V2 is aan-
zienlijk. Hierbij denk ik aan het aantal 
mensen, dat een beroep doet op de 
hardheidsclausule, omdat zij voor ze-
ven vakken 52 in plaats van 53 punten 
hebben behaald. Zij vertellen dan in-
derdaad verhalen, die in de kassian-
sfeer l iggen. De heer Vermaat moet dit 
niet onderschatten. De ene overgang, 
waaraan een 6 1/2-er nu niet denkt 

De heer Vermaat (A.R.P.): Nee, mi jn-
heer de Voorzitter, het is toch evident, 
dat het verschil, of men wordt inge-
deeld bij een groep, die automatisch 
wordt geplaatst, dan wel bij een groep, 
die moet loten, van 0,4 heel wat an-
ders is dan wanneer men in de klasse 
drie of vier komt met een kansverschil 
van bijvoorbeeld 10% of 15%. Ik 
meen, dat de Staatssecretaris schro-
melijk overdrijft. 

Staatssecretaris Klein: Het is duidelijk, 
dat de overgang per klasse kleiner 
wordt . Als iemand hoort, dat hij op ba-
sis van onze indeling zit in categorie 
zes, zal hij ten minste een poging doen 

- hierbij denk ik vooral aan de verdeel-
sleutel van de geachte afgevaardigde, 
die in een factor drie uit elkaar loopt - , 
zijn kans met de factor anderhalf te ver-
groten. Ik kan mij niet voorstel len, dat 
men alleen door de overgang van kans 
op inlot ing naar een automatische 
wordt geprikkeld, wat betreft de pogin-
gen, die men onderneemt, in een ho-
gere klasse te komen. Volgens mi j 
hebben wi j met een zesvoudige opde-
ling te doen met vijf overgangen. Er 
komen mijns inziens vijf keer zoveel 
marges eromheen. Daaruit moet vol-
gen, dat in ieder geval het aantal be-
roepen drastisch zal toenemen. Dit is 
een van de punten, waarvan ik zeg, dat 
dit aantal well icht door het kleiner ma-
ken van het aantal klassen wat kan 
worden verminderd. Daarbij gaat het 
om een van de problemen. 
Wij moeten er natuurlijk ook rekening 
mee houden, dat het aantal 'wachten-
den' afhankelijk is van het aantal cate-
gorieën, dat er is. Nu is het een feit, dat 
wi j ook in ten minste twee tranches in-
delen. Bij de eerste tranche kan op ba-
sis van een schatting een groot per-
centage van het totale aantal plaatsen 
worden verdeeld. Het aantal, dat men 
in de eerste tranche niet kan verdelen, 
omdat men nog moet wachten op de 
resultaten, die erna binnenkomen, 
maakt thans een bepaald percentage 
uit. Dat percentage is mede afhankelijk 
van het aantal categorieën. Het totale 
aantal alsnog te plaatsen mensen zal 
well icht ongeveer hetzelfde bl i jven. 
Hierbij denk ik onder meer aan herexa-
mens en col loquium doctum-mensen, 
die hebben te doen met de huidige for-
mulieren. Wi j moeten er wel aan den-
ken, dat daarin zelfs staat tot 1 oktober. 
Ik wi js erop, dat 1 augustus één van de 
data is, die in dezen een belangrijke rol 
spelen. Wij moeten er ook rekening 
mee houden, dat wi j niet weten, waar 
ongeveer hetzelfde bestand terecht zal 
komen. Dit betekent, dat men ten aan-
zien van alle subcategorieën een mar-
ge moet aannemen, hetgaan tot ge-
volg heeft, dat in zijn totaliteit minder 
mensen in de eerste tranche kunnen 
worden geplaatst. Hierbij denk ik aan 
enkele functionele relaties, d ieer be-
staan en waaruit minstens kan worden 
geconcludeerd, dat de f i jnheid van het 
systeem de complexiteit doet toene-
men. De mate waarin, is nog de vraag. 
Het gaat er in ieder geval om, met de 
desbetreffende ambtenaren in goed 
overleg tot een zodanig systeem te ko-
men, dat werkbaar is en dat geheel 
voldoet - zoeven heb ik in dezen een 
toezegging gedaan - aan datgene, wat 
tot uit ing komt in een meerderheids-
besluit van de Kamer, bij voorkeur 

neergelegd in een motie. Als het een 
amendement is, heb ik dat uit te voe-
ren in al zijn f i jnheid. Wij zullen er wel 
uitkomen, maar ik vraag de Kamer ook 
rekening te houden met de mensen, 
die dank zij het systeem pas op het al-
lerlaatste nippertje weten waaraan zij 
toe zijn en die zich dan nog even moe-
ten oriënteren op de uiteindelijke 
plaats, waar zij mogen gaan studeren. 
Ik kom dan bij het voorstel om dege-
nen, d ie in de laatste vier jaren een-
maal hebben gedoubleerd, een klasse 
lager in te delen. Dit voorstel begint 
toch de grenzen van het praktisch 
haalbare te naderen, zo niet te over-
schrijden. Om redenen van zorgvul-
digheid en rechtvaardigheid zal hierbij 
niet zonder meer kunnen worden afge-
gaan op de opgave van de betrokkene 
zelf. Dat zal gecontroleerd dienen te 
worden. Een schriftelijke verklaring 
van de school zal hiertoe noodzakelijk 
zijn, maar wat te doen, als leerlingen 
van school hebben gewisseld? In vier 
jaar is dat toch niet zo onwaarschijn-
lijk. Er wordt met dit voorstel een zwa-
re wissel getrokken op de continuïteit 
van schooladministraties. Dat hierbij 
ook nog rekening zou moeten worden 
gehouden met ziekte, overmachten 
dergelijke, maakt een dergelijk voor-
stel toch wel zeer moeilijk uit te voe-
ren. 

Inmiddels is ten aanzien van deze ma-
terie voorgesteld: 
1. een indeling in zes categorieën vol-
gens het criterium van het gemiddelde 
eindexamencijfer; 
2. opschuiving als een gegadigde ge-
doubleerd heeft; 
3. rekening te houden met ziekte en 
andere overmacht; 
4. opschuiving voor uitgelote studen-
ten; 
5. voorrang voor vaker uitgelote stu-
denten; 
6. directe plaatsing van de hoogste ca-
tegorie, hetgeen overigens bij de hui-
dige verdeelsleutel van de heer Ver-
maat meestal het geval zal zijn, al vindt 
niet automatisch plaatsing plaats als 
de vraag in verhouding tot het aanbod 
zeer groot is; 
7. voorrang of grotere kans voor men-
sen met een zogenaamd sociaal jaar, 
als ik het voorstel van de heer N00-
teboom zo mag samenvatten. Dan 
moet ook nog rekening worden ge-
houden met deficiënte vakkenpakket-
ten. 
Het systeem wordt hierdoor niet alleen 
erg gecompliceerd 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Wil de 
Staatssecretaris mijn subamendement 
er meteen bij nemen? Dat gaat alleen 

Tweede Kamer 
19 maart 1975 Studentenstop 3576 



Klein 

over die mensen die voor de tweede 
keer in een eindexamenklas zitten. Ik 
meen dat dit wel eenvoudig te detecte-
ren is. 

Staatssecretaris Klein: Bij de complete 
inventarisatie is dat nog weer een ex-
tra voorstel, dus een variant ten aan-
zien van de indeling in categorieën. 
Men kan dat vatten onder de catego-
rieënindeling, die de hoofdmoot vormt 
van het voorstel van de heer Vermaat. 
Ik geef echter toe, dat het nog weer 
een variant is. Dit alles maakt well icht 
verklaarbaar, dat ik mij begin af te vra-
gen waarmede wi j op het ogenblik be-
zig zijn. Het verwijt, dat mij met name 
door mevrouw Ginjaar werd gemaakt, 
namelijk een man te zijn van getallen, 
formules en grafieken, kan ik nu toch 
wel langzamerhand in omgekeerde 
richting uiten. Indien de Kamer mij 
toestaat, gehoord alle uitspraken die 
nog zullen worden gedaan, het geheel 
waterdicht te houden, zal mij dit zeer 
verheugen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Juist 
omdat wi j wil len trachten een mense-
lijk element in het selectiesysteem te 
brengen, zijn er zoveel variatiemoge-
lijkheden voorgesteld. Ik vind het dan 
niet vriendelijk van de Staatssecretaris 
als hij ons verwijt, dat wi j denken in 
getallen en grafieken. Die getallen en 
grafieken van ons zijn een uitdrukking 
van ons verlangen om zo eerlijk moge-
lijk 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Juist! 

Staatssecretaris Klein: En als ik dat 
doe, is het een uitdrukking van onmen-
selijkheid. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): 
Neen, wat wi j u verwij ten, is dat u op 
geen enkele wijze hebt wi l len meeden-
ken over de vraag, wat er mogelijk is 
om de uitgelote studenten enige zeker-
heid te geven. Dat verwijt ik u. 

Staatssecretaris Klein: Ik meen dat 
mevrouw Ginjaar mij niet kan verwij-
ten, dat ik niet heb meegedacht. Ik heb 
geprobeerd, een bepaald proces op 
gang te krijgen waarbij ook de Kamer 
wat meer zou meedenken, in plaats 
van vast te houden aan een aantal dui-
delijke uitgangspunten. Op het punt 
van de menselijkheid kom ik terug. Dit 
gaat mij langzamerhand nogal hoog 
zitten. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Welke ze-
kerheid geeft mevrouw Ginjaar dan? 
Zij geeft toch ook geen enkele zeker-
heid. Het blijft: lot blijft lot. De kans 
wordt iets groter, maar van zekerheid 
is geen sprake. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dit is 
niet helemaal waar. Ik heb verwachtin-
gen wat het subamendement van de 
heer Van Leijenhorst betreft, dat ik heb 
medeondertekend. Als men eenmaal 
is uitgeloot, schuift men voortdurend 
een klasse op, totdat.... 

De heer De Leeuw (C.P.N.): U valt een 
systeem van loting aan, terwij l u zelf 
een systeem van lot ing voorstelt dat 
veel ingewikkelder is. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): He-
laas, in afwachting van een betere se-
lectiemethode. 

Staatssecretaris Klein: Juist! Daarover 
zijn w i j het eens. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Wat 
wi j voorstellen biedt een veel grotere 
zekerheid dan hetgeen de Staatssecre-
taris wi l . In ons systeem komt men ten 
slotte, als men zeer gemotiveerd is, 
aan de beurt. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Hoe komt 
u nu toch hierbij? Ik wi js op het eerste-
jaars college statistiek over kansreke-
ning. Gebleken is, dat uw systeem in 
het geheel geen zekerheid biedt. U 
schept een soort schijnzekerheid, die 
wordt omgedoopt tot menselijkheid. 
Het blijft echter een evenzeer verwer-
pelijk systeem van loting als dat van 
de heer Klein. 

Staatssecretaris Klein: Over het niveau 
van verwerpeli jkheid zullen de heer De 
Leeuw en ik het waarschijnli jk niet 
eens zijn, maar het verschil tussen on-
ze systemen is nihil, daarmee ben ik 
het eens. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dan 
zou ik de Staatssecretaris en de heer 
De Leeuw willen uitnodigen, het sub-
amendement van de heer Leijenhorst 
te lezen en zich goed in te denken, wat 
hiervan de consequenties zijn. Dan zal 
bli jken, dat wi j zekerheid bieden aan 
mensen die zeer gemotiveerd zijn. 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden, nog 
niet te discussiëren over de artikelen 
en de amendementen. 

Staatssecretaris Klein: Ik kom nog te-
rug op het subamendement van de 
heer Van Leijenhorst, alsmede op het 
punt van de menselijkheid, mijnheer 
de Voorzitter. 
De li jn van mijn betoog volgend, w i l ik 
nog iets zeggen over mi jn inhoudelijke 
bezwaren tegen het voorstel van de 
heer Vermaat, evenals over de direct 
hiermee samenhangende voorstellen 
van de andere geachte afgevaardig-
den. In het betoog van de heer Ver-
maat in eerste termijn was sprake van 
een factor van 2 'M tussen de u itersten. 
In de discussie ging het tussen 2h en 
1,5. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dit is niet 
juist, mijnheer de Voorzitter. Ik heb ge-
zegd: er zijn zoveel klassen. Ik heb een 
aantal getallen genoemd om de ge-
dachtete bepalen. Ik heb niet de uiter-
sten genoemd. De conclusie is dus on-
juist. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat de heer Ver-
maat in eerste termi jn niet de uitersten 
heeft genoemd, en ik zie nu, waarop 
zijn voorstel neerkomt. Hierbij isspra-
ke van een factor 3 - wat de kans be-
t re f t - tussen de uitersten. Hierover 
zijn wi j het eens. Verder is sprake van 
een subverdeling hiertussen in. Ik 
vraag mi j af, of alle geachte afgevaar-
digden van wie ik het vermoeden heb, 
dat zij voorstanders van dit voorstel 
zijn - om het in deze fase van de dis-
cussie goed te zeggen - zich de conse-
quenties ervan realiseren. In de eerste 
plaats is het duidelijk, dat bij de in de 
praktijk voorkomende verhouding tus-
sen vraag en aanbod het voor bijna al-
le studierichtingen zo is, dat de hoogste 
categorie respectievelijk categorieën 
automatisch zullen worden geplaatst. 
Ik neem aan, dat de meesten die dit 
voorstel steunen dat onderschri jven. 
Zolang de verhouding tussen het aan-
tal studenten dat een studie wi l be-
ginnen en het aantal plaatsen niet gro-
ter wordt dan ongeveer 2 Vi, wordt de 
hoogste categorie automatisch ge-
plaatst. Wordt het 2, dan kan men er-
van uitgaan, dat de twee en well icht de 
drie hoogste nog automatisch worden 
geplaatst. Ik neem aan dat degenen 
die het voorstel steunen niet veel be-
zwaar hiertegen zullen hebben, want 
het komt tegemoet aan het systeem, 
zoals neergelegd in de beschouwing 
van de heer Vermaat, die ik op dit punt 
in zijn uiteenzetting volledig kan vol-
gen: ervan uitgaande, dat aan de pre-
misse is voldaan, is dit een correcte 
beschouwing. Ik begrijp dat mevrouw 
Ginjaar dit op andere overwegingen 
onderschrijft, namelijk vanwege het 
menselijke element. 
Er is echter een andere zaak, waarbi j ik 
mevrouw Ginjaar en de heer Van Leij-
enhorst toch wel expliciet wi l noe-
men. Ook de heren Van der Spek en 
Nooteboom, zij het om een geheel an-
dere reden. Er is de zaak van het in-
brengen van de gemotiveerdheid, 
waarop met name mevrouw Ginjaar 
en de heer Van Leijenhorst nogal heb-
ben aangedrongen en waaraan zij 
nogal aandacht hebben besteed. Daar 
zitten wi j mee. Wat is een goede maat 
voor de gemotiveerdheid? In elk geval 
zal de dobbelsteen van mevrouw Gin-
jaar met P.v.d.A. en V.V.D. erop geen 
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uitkomst brengen. Ook niet het lid-
maatschap van die parti jen. Wi j zijn 
het er allen over eens dat dit ook niet 
relevant is. Het zou overigens interes-
sant zijn dergelijke correlaties vast te 
stellen. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Wat 
is dit voor soort kansberekening? 

Staatssecretaris Klein: Het is geen 
kansberekening, maar de heer Van Leij-
enhorst heeft waarschijnl i jk een deel 
van de discussie van gisteravond ten 
aanzien van de dobbelsteen van me-
vrouw Ginjaar gemist. 
Wi j hebben geen goede maat om de 
motivatie te meten, hoewel wi j allen 
een verlangen hebben die te hebben. 
Wij zijn het er allemaal over eens dat 
het bijzonder prudent zou zijn van een 
overheid, als zij op dat punt een goed 
systeem had. Er zijn sociale systemen 
in sommige landen, waar men de ge-
motiveerdheid op zeer eenvoudige 
wijze weet vast te stellen, onder ande-
re door het l idmaatschap van de va-
der. Deze mogeli jkheid wordt , dacht ik, 
door ons hier unaniem afgewezen. 
Als wi j dan geen maat hebben, wat 
zouden wi j dan het beste kunnen han-
teren om de mate van gemotiveerd-
heid te meten? Dat is het aantal malen 
dat iemand zich opnieuw aanmeldt in 
een systeem, waarin deze persoon niet 
van tevoren weet dat, als hij zich maar 
vaak genoeg aanmeldt, hij automa-
tisch wordt toegelaten. Als iemand dat 
a priori weet, dan is dat weer geen 
maat voor de motivatie geworden. 
Dan is het gewoon een kwestie van: 
Meld je maar aan het volgende jaar; 
als je dat drie keer gedaan hebt, dan 
wordt je automatisch toegelaten. Dan is 
het motivatie-element in het aanmel-
den weg. Dan is het gewoon een kwes-
tie van ti jd geworden. Dat is een heel 
anderezaak. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
zou ik toch een klein beetje wil len be-
strijden. Als je je keer op keer aan-
meldt en keer op keer weer teruggaat 
met de boodschap: Je moet weer een 
jaar wachten, dan duidt het volhouden 
zeker op motivatie. 

Staatssecretaris Klein: Als het kunnen 
volhouden door onder andere sociale 
factoren wordt bepaald? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ja, 
dat begrijp ik niet. Dat heeft de Staats-
secretaris gisteren ook al opgemerkt. 
Zou hij dat wi l len toelichten? 

Staatssecretaris Klein: Mevrouw Gin~ 
jaar dacht toch niet dat het voor een ie-
der vandaag de dag mogelijk was in 

ons sociale systeem een onbepaald 
aantal jaren te wachten op toelating? 
Dacht zij dat dit onafhankelijk was van 
het mi l ieu, waarin zo'n jongere leeft? 
Daartussen bestaat wel degelijk een 
correlatie. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
hangt ervan af wat die jongere in de 
tussentijd gaat doen. Hij kan verkiezen 
een parkeerstudietegaan doen. De 
Staatssecretaris weet net zo goed als 
ik dat, als de jongere uit een sociaal 
minder gemakkelijk milieu komt 

Staatssecretaris Klein: Hij kan niet zo 
maar een parkeerstudie doen. Dat kan 
een niet-bursaal well icht, maar een 
bursaal kan dat niet. Hij kan niet N ja-
ren automatisch een beurs kri jgen. 
Daar zijn grenzen aan, zoals mevrouw 
Ginjaar wel l icht weet. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Mag 
ik hieruit concluderen dat de Staats-
secretarisvan mening is, dat bij alle 
uitgelote studenten, die maar doorzet -
ten om de door hen gewenste studie-
richting te kunnen beginnen, de mot i -
vatie nauweli jks een rol speelt? 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer van 
Leijenhorst, u maakt weer de denkfout 
op grond van statistische gegevens. 
Wat u op het ogenblik aan statistische 
gegevens hebt, gaat niet op in dit stel-
sel waarbi j de uitgelotenen geen ver-
grote kans kri jgen. Wi j hebben dat 
eens op het laatste nippertje op een 
voorstel van u nog wat bewerkt, maar 
dat wist men niet a priori. Het maakt 
een groot verschil of je van tevoren 
weet, dat je de derde keer automatisch 
wordt toegelaten. Dat is toch geheel 
iets anders dan dat je weet dat je ieder 
jaar maar 40% kans hebt? Dat is toch 
mede van invloed daarop? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik be-
strijd dat. 

Staatssecretaris Klein: Misschien een 
beetje kwantitatief dan. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Zelfs 
als je de zekerheid hebt, dat je pas over 
dr iejaar aan de beurt komt, dan moet 
je toch verschrikkelijk veel geduld en 
doorzett ingsvermogen hebben om dat 
vol te houden, hoe je die drie jaar ook 
doorbrengt, hetzij meteen parkeerstu-
die, hetzij met een baan in de maat-
schappij. Wat je dan gaat missen, zijn 
de mensen die zich opgeven omdat ze 
een wetenschappelijke studie wi l len 
doen. Die zullen die drie jaar niet bli j-
ven volhouden. Wat houd je over? De 
mensen die speciaal die ene studie 
wil len doen. 

Staatssecretaris Klein: In het huidige 
systeem kunt u dat volhouden, maar 
niet in een systeem waarbi j u tevoren 
zegt dat men, als men maar volhoudt, 
het ook bereikt. 

De heer Nooteboom (D'66): Zelfs in 
het huidige systeem is er voor motiva-
tie iets meer nodig dan alleen de me-
ting van de mate van hardnekkigheid. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Juist! Ik 
zou ook wil len vragen hoe degenen, 
die zo sterk op dat motivatieargument 
tamboeren, kunnen uitmaken bij hoe-
veel van de mensen die persisteren in 
één studierichting het gaat om een 
grotere motivatie en bij hoeveel om 
een grotere hardnekkigheid of r igidi-
teit. Ik zou daar wel eens een antwoord 
op wil len hebben. 

De Voorzitter: Mag dat antwoord iets 
later worden gegeven dan op dit mo-
ment? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Uitstekend. 
Onbeantwoord is deze vraag ook de 
moeite waard. 

Staatssecretaris Klein: Op het punt 
van de hardnekkigheid zouden deze 
afgevaardigden allen automatisch ge-
plaatst worden, mijnheer de Voorzit-
ter. 
Ik ga er nu even vanuit dat de meerder-
heid van de Kamer zich toch zal kun-
nen vinden in een stelsel, waarbi j de 
uitgelotenen in komende jaren geen 
vergrote kans krijgen. Misschien kunnen 
de geachte afgevaardigden daarin even 
met mij meedenken. Dat maakt de dis-
cussie well icht wat eenvoudiger. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Dat 
spreekt toch vanzelf? 

Staatssecretaris Klein: Anders krijgen 
wi j discussies binnen twee systemen 
en dat zou erg vermoeiend worden. Ik 
ga dus uit van een systeem, waarbi j de 
uitgelotenen geen vergrote kans krijgen 
in het komende jaar en ook niet slechts 
tweemaal of zo mogen meeloten. 
Neen, wi j houden vast aan het recht 
dat zij op het ogenblik hebben: in prin-
cipe kan iedereen een onbeperkt aan-
tal jaren blijven meedoen aan deze lo-
t ing. In het kader van dit systeem, dat 
een grote kans maakt door deze Kamer 
te worden aanvaard, wi l ik mevrouw 
Ginjaar en de heer Van Leijenhorst op 
het volgende wijzen. Zij houden een 
sterk pleidooi voor de gemotiveerden, 
die dan kennelijk niet automatisch ge-
plaatst zijn. Met de gemotiveerden 
met een hoog cijfer hebben zij geen 
moeili jkheden, want die worden toch 
al automatisch geplaatst. Zij hebben er 
dus een grote behoefte aan ook de ge-
motiveerden, die het op de middelbare 
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school wat slechter hebben gedaan, 
een plaatste geven. Die zitten in de 
laagste of de op één na laagste catego-
rie. Als zij maar wat gemotiveerdheid 
tonen, moeten zij volgens beide ge-
achte afgevaardigden na een bepaald 
aantal jaren in totaliteit ongeveer de-
zelfde kans hebben als degenen met 
een hoog gemiddelde de eerste keer 
hadden. Dat lijkt een goed criterium. 
Stel nu: de mensen uit de hoogsteca-
tegorie hebben bij loting volgens het 
voorstel van de heer Vermaat 90% 
kans en de mensen uit de onderste ca-
tegorie 30%. Als de laatsten drie keer 
hebben meegedaan, moeten zij in to-
taliteit ongeveer dezelfde kans gehad 
hebben als de mensen uit de hoogste 
categorie. Zo heb ik de voorstellen al-
thans begrepen. 
Ik reken even verder, hoewel ik weet 
dat de geachte afgevaardigde dan be-
gint met termen als 'kil' en 'koel'. In de 
laatste categorie heeft men een uitlo-
tingskans van 70% en in de hoogste 
categorie 10%. Een eenvoudige bere-
kening leert ons, dat de man uit de 
laagste categorie 6 a 7 keer moet mee-
loten om dezelfde a priori kans te heb-
ben als de man in de hoogste catego-
rie, althans als men de verhouding van 
de heer Vermaat onderschrijft. Als me-
vrouw Ginjaar en de heer Van Leijen-
horst wensen dat iemand uit de laatste 
categorie na in totaal driemaal meelo-
ten ongeveer dezelfde kans moet heb-
ben als iemand uit de hoogste catego-
rie, moeten zij niet de verhouding 1 op 
3 aannemen tussen de hoogste en 
laagste categorie, maar 1 op 2,2. Als zij 
willen, dat het al na twee keer het ge-
val moet zijn, moeten zij uitgaan van 
de verhouding 1 op 1,7. De tussenstap-
pen heb ik nu niet meer aangegeven. 
Ik hoop met deze resultaten in ieder 
geval weer de warmte in het betoog 
aangebracht te hebben. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Har-
telijk dank daarvoor. Ik kan uwwoor-
den interpreteren als een suggestie 
aan de heer Van Leijenhorst en mij, 
ons subamendement in die zin te wijzi-
gen, dat een kandidaat die wordt uit-
geloot en zich opnieuw aanmeldt niet 
een maar twee klassen opschuift. Dan 
kom ik ook bij u terecht. Wij zullen het 
in overweging nemen. 

Staatssecretaris Klein: Uw conclusie is 
onjuist. Ik neem aan, dat ook de heer 
Vermaat daartegen bezwaar heeft. De 
heer Vermaat en ik vinden elkaar in de 
afwijzing van een wachtlijstensy-
steem. Mevrouw Ginjaar gaat in die 
richting. Ik voel haar moeilijkheid ove-

rigens wel. Zij heeft een hard systeem 
gemaakt ten aanzien van het numeriek 
rendement. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Min-
der hard dan het uwe. 

Staatssecretaris Klein: Ten aanzien 
van het numeriek rendement heb ik al-
len gelijk behandeld. Mevrouw Ginjaar 
heeft daarin differentiatie aangebracht 
en nu zit zij ermee. Zij krijgt de kassi-
an-gevallen. Zij probeert dit te com-
penseren en verzoekt mij, iedere keer 
weer aan het uitvinden te slaan om dit 
een beetje in te vullen. Wij zijn op het 
departement naar vermogen aan het 
uitvinden geslagen. Al uitvindende zijn 
wij tot het onderhavige voorstel geko-
men, waar de Regering zich achter 
heeft gesteld. Als wij gaan opschuiven 
door de categorieën rijst de vraag wat 
moet gebeuren met de uitgeloten in de 
hoogste categorieën. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Daar-
voor komt nog een amendement. 

Staatssecretaris Klein: Gaan zij soms 
weer onderaan beginnen? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): In 
theorie is het denkbaar dat je opschuift 
van de hoogste categorie naar catego-
rieo. 

Staatssecretaris Klein: Je kunt het 
systeem ook cyclisch maken, zodat de 
kandidaat weer onderaan begint met 
een kleine kans. Naar ik aanneem is 
het de bedoeling dat iemand uit de 
hoogste categorie automatisch wordt 
geplaatst. Ben je door de verschillende 
categorieën gewandeld, dan wordt je 
automatisch geplaatst! 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): U 
moet wel ernstig blijven. 

Staatssecretaris Klein: Ernstig? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Dat kan 
haast niet. 

Staatssecretaris Klein: Naar ik aan-
neem mag ik de inconsequenties van 
het door mevrouw Ginjaar voorgestel-
de systeem wel op speelse wijze aan-
tonen. Dat tast de ernst van het gestel-
de niet aan. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): In de 
nieuwste versie van het subamende-
ment staat: voorzover mogelijk. Dat 
betreft dan de bovengrens waarop de 
Staatssecretaris doelde. 

De Voorzitter: Is dat 'nieuwste sub-
amendement' op de griffie beschik-
baar, kent de Staatssecretaris het, ken 
ik het? 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Het 
is al rondgedeeld. 

Staatssecretaris Klein: De vraag is dan 
wie de maat bepaald voor het mogelij-
ke. Ik maak er bezwaar tegen, in dit sta-
dium, terwijl wij met de invulling van 
het systeem zitten, te gaan werken met 
een begrip als 'voor zover mogelijk'. Ik 
heb aangetoond dat ik niet veel moge-
lijkheden zie binnen het gedifferenti-
eerde systeem. Nu wordt mij gevraagd, 
een motie uitte voeren waarin sprake 
is van 'voor zover mogelijk'. Men moet 
dan maar een hard voorstel in de vorm 
van een amendement doen. Dat is de 
enige mogelijkheid na alle weerwerk 
tegen mijn voorstellen. Als dan amen-
dement wordt aangenomen zullen wij 
het volgens de letter uitvoeren. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat is 
een plezierige toezegging. 

Staatssecretaris Klein: Gezien datgene 
wat de voorstanders van het amende-
ment-Vermaat - naar ik hoop wordt 
het een motie - bindt, acht ik het beter 
de verhouding tussen de uitersten te-
rug te brengen van 1 tot 2. 
Opschuiving van de uitgeloten leidt 
tot een wachtlijsteneffect en daarmee 
uiteindelijk tot een stuwmeer. Ik zwijg 
dan nog maar over het feit, dat wordt 
uitgesproken dat kandidaten overeen 
aantal jaren automatisch worden toe-
gelaten. Dat is niet te garanderen. Een 
dergelijke uitspraak is gratuit. Wij heb-
ben 1750 plaatsen op de medische fa-
culteiten. Men kan hier prachtige be-
sluiten nemen inzake automatische 
plaatsing over x jaren. Wordt van de 
mogelijkheden volledig gebruik ge-
maakt, dan kunnen wij het echter niet 
waarmaken met zo'n 4 a 5 duizend 
aanmeldingen. Van een dergelijk voor-
stel straalt voor betrokkenen wel heel 
wat populariteit af op dit moment 
maar na verloop van tijd zitten wij met 
de zwarte piet. Wij moeten ook niet op-
treden als sinterklaas door allerlei ca-
tegorieën extra te gaan bedenken. Wij 
hebben de zaak van alle kanten beke-
ken en wij zijn tot de conclusie geko-
men dat er weinig zinnigs, weinig 
rechtvaardigs over is te zeggen. Laat 
de Kamer nu het wijze besluit nemen. 
Ik heb begrepen, dat dit niet wordt on-
derschreven door waarschijnlijk een 
meerderheid van de Kamer. Ik denk nu 
dus verder over het andere systeem. 
Laten we dat dan in ieder geval opti-
maliseren. 
Samenvattend: Laten we het zo een-
voudig mogelijk maken. Kwantitatief 
zal volledig loyaal worden uitgevoerd, 
wat hier door een meerderheid wordt 
besloten. De vorm waarin zal zo flexi-
bel mogelijk moeten worden gehou-
den, opdat het ons in ieder geval gege-
ven is, naar beste vermogen ook op 
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andere punten te optimaliseren. Ik wi l 
ook erop wijzen, hoe de ambtenaren 
van dat bureau in die maanden zullen 
moeten werken. Er kunnen natuurli jk 
wel nieuwe ambtenaren worden aan-
genomen, maar dat laat onverkort de 
geweldige stress, waaronder daar 
moet worden gewerkt en die enorm 
toeneemt bij toename van de com-
plexiteit van het systeem. Dat is mijn 
voorspell ing. Uiteraard is het niet alle-
maal kwantitatief te onderbouwen. We 
zitten met een categorie volhou-
ders. Die nemen geen genoegen met 
een uitspraak van de commissie, maar 
ze gaan in beroep bij de bewindsman. 
Het departement mag dat dan alle-
maal gaan onderzoeken. Uiteindelijk 
moet dan een beschikking worden ge-
maakt. Hoedt u ervoor door hier het 
nodige weg te geven een beslag te leg-
gen op een stuk ambtelijk apparaat, 
dat we echt hard nodig hebben in ver-
band met de vele andere verlangens, 
die we ten aanzien van het onderwijs 
hebben. 

De heer Vermaat heeft nog een vraag 
over de 60-jarigen gesteld. Binnen het 
huidige wetteli jke kader is er niets aan 
te doen. Die mag meedraaien. De ge-
pensioneerde beroepsmilitair van 50 
jaar - het is geen theoretisch geval -
die verleden jaar een beroep deed op 
het feit, dat hij zijn dienstplicht had 
vervuld, hebben wi j automatisch moe-
ten toelaten. Ik begrijp, dat sommigen 
hiervan mening zijn, dat je die dan 
weer een klasse omlaag moet zetten. 
Gezien de te verwachten uitkomst ten 
aanzien van dit wetsontwerp heb ik 
nauwelijks een stimulans nodig om, 
zoals in de motie-Ginjaar wordt ge-
vraagd, zo snel mogelijk in deze Kamer 
terug te komen met een gedetailleerd 
voorstel inzake een selectiesysteem. 
Wat dat betreft is de motie lichtelijk 
overbodig, maar ik heb geen enkel be-
zwaar tegen de strekking van de motie. 
Ik wi l hierbij wel vastleggen, dat ik er 
daarbij vanuit ga, gehoord de Kamer, 
dat ik dan artikel 26 van de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs niet on-
verlet behoefte laten, hetgeen een ta-
melijk principiële uitspraak van de Ka-
mer is ten aanzien van het doorstro-
men van het voortgezet onderwijs 
naar het hoger onderwijs. Hiermee 
zegt, zo begrijp ik het, een meerder-
heid van de Kamer, dat artikel 26 ver-
anderd mag worden. Het geeft ook een 
vrijheidsgraad bij het nadenken over 
deze problematiek, die well icht een be-
tere oplossing mogelijk maakt. 

Zolang artikel 26 van kracht is, hebben 
we nog te leven met de 60-jarige, die 
een plaats inneemt van een jongere. 
Daarbij moet ik erop wijzen - ik sluit 
mij aan bij wat de heer Kolthoff zei -
dat de mot ie van mevrouw Ginjaar 
qua uitvoering op wetteli jke bezwaren 
stuit. Het is in het huidige wetteli jke ka-
der niet toegestaan, dat de overheid 
een schaduwplaats verplicht voor-
schrijft. Men kan betrokkenen advise-
ren en de gelegenheid bieden, maar 
als zij neen zeggen en gebruik maken 
van hun recht als zij zijn ingeloot - dan 
hebben wi j dat maar te accepteren, ge-
let op het huidige stelsel. Ik wi l graag 
toezeggen, dat de adspirantstudenten 
met grote deficiënties op die mogeli jk-
heid van schaduwplaatsen uitdrukke-
lijk zal worden gewezen. De betrokke-
nen zullen moeten uitmaken, of ze het 
al dan niet doen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas heeft het mij 
toch wel moeili jk gemaakt. Zij brengt 
het op een zodanige prettige wijze, dat 
men nauwelijks kwaad op haar kan 
worden, hoewel zij het toch langza-
merhand wel verdient. Zij verwijt mi j , 
dat ik het gokkerig en gecompliceerd 
wi l maken, hoewel ik juist de eenvoud 
voorsta. Met name de interruptie aan 
het adres van de heer Kolthoff over de 
V.V.D.-dobbelsteen begri jp ik niet. Ik 
heb juist voorgesteld iedere jongere 
dezelfde kanste geven. Zij staat achter 
het voorstel, waarbi j een onderverde-
ling in categorieën wordt gemaakt. Ik 
heb soms wel het idee, dat ik door me-
vrouw Ginjaar wordt aangevallen op 
punten, die ontleend zijn aan het stel-
sel, dat zij voorstaat. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
begri jp ik niet. 

Staatssecretaris Klein: Zo begreep ik u 
gisteren niet. Als men nu zegt, dat ik 
mooie grafieken gebruik . . . 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Vier 
kleuren zelfs! 

Staatssecretaris Klein: Ik v ind dit nau-
weli jks nog een zindelijke opmerking. 
De kamercommissie heeft mij uitdruk-
kelijk gevraagd om numeriek aan te 
geven, wat de gevolgen van de ver-
schillende stelsels zijn. Als ik dan in 
plaats van grote tabellen er ook nog 
een leuke gekleurde grafiek bij geef, 
dat ben ik opeens de kille, koele en vri j 
onmenseli jke f iguur geworden. Dit is 
toch langzamerhand grensoverschri j-
dend. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ex-
ceilentie, ik heb u niet in uwziel wi l len 
treffen. Ik was wel getroffen door de 

afstandelijke benadering van de uitge-
lote studenten. Zullen wi j het hierbij 
maar laten? Vindt u dat goed? 

Staatssecretaris Klein: U spreekt over 
een afstandelijke benadering. Als er 
toch één hier op de Darwinistische 
trekjes van de andere voorstellen heeft 
gewezen, dan ben ik het toch. De heer 
Kolthoff heeft gewezen op de survival 
of the fittest. Ik kom hierover nog te 
spreken aan het adres van de heer Ver-
brugh. Misschien beschikt de geachte 
afgevaardigde over statistisch mate-
riaal, well icht gebaseerd op het le-
denbestand van haar parti j, waaruit 
blijkt, dat degenen, die goed kunnen 
rekenen, gemiddeld wat koeler en kil-
Ier zijn. Dat mag men in ieder geval 
dan niet op dit individu vertalen. Dan 
heeft men weer het voorbeeld, dat 
men niet van categorieën naar indivi-
duen mag vertalen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik heb ge-
wezen op de toepassing van het princi-
pe: The survival of the fittest, zulks op 
grond van de verbale redenering van 
mevrouw Ginjaar. De menselijkheid of 
de onmenseli jkheid zit bepaald niet in 
cijfers, maar kan ook in redeneringen 
zitten. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Moet 
ik hieruit begrijpen, dat de heer Kolt-
hoff mij verwijt, dat onze redenering 
onmenseli jk is? Dan moet ik daartegen 
ten stelligste protesteren. Onze rede-
nering gaat ervan uit, dat het nodig is 
dat individuen kunnen meebeslissen 
ter zake van hun eigen lot. Individuen, 
die zin hebben zich in te spannen, 
moeten hiervan ergens iets kunnen te-
rugvinden, al was het alleen maar via 
grotere inlotingskansen bij de univer-
siteit. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Wilt u een 
antwoord op die vraag of niet? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik 
wilde nog even doorgaan. 

De Voorzitter: Neen, u moet niet door-
gaan. Bij de artikelsgewijze behande-
ling kunt u nog het woord krijgen, 
eventueel in derde termi jn. Wij moe-
ten trachten een verbrokkelde discus-
sie te voorkomen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik w i l al-
leen nog graag de vraag beantwoor-
den. Ik w i l mijn terminologie in zoverre 
wijzigen, dat het niet zozeer ging om 
menselijkheid of onmenseli jkheid, 
maar om de preoccupatie met de 
sterksten in deze maatschappij dan 
wel de preoccupatie met de minder 
sterken. Dat principe vindt men terug 
in de hantering van het beginsel van 
survival of the fittest. 
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Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil dan doorgaan met de 
beantwoording van hetgeen de heer 
Verbrugh heeft gesteld. De heer Ver-
brugh heeft gezegd, dat de Staats-
secretaris wel een mooi verhaal heeft 
gehouden over gelijke rechten, maar 
dat het moet zijn een gelijke lotings-
kans. Hij onderschrijft, dat er in ons 
stelsel nog wel een fase tussen zit, na-
melijk het gelijke recht op een lotings-
kans. Ook dit is niet vanzelfsprekend. 
De heer Verbrugh staat een stelsel 
voor, waarbij men ongelijke lotings-
kansen krijgt. Ik vind, dat de heer Ver-
brugh, naar een analogie zoekend, tot 
een te schraal beeld is gekomen, als hij 
het heeft over een hongerige menigte, 
waarvoor slechts enkele broden be-
schikbaar zijn. Ik moet stellen, dat de 
situatie bij het wetenschappelijk on-
derwijs gelukkig nog niet zodanig is. 
Wij hebben veel meer te maken, ge-
let op de overcapaciteit, met een grote 
variëteit, en wel van krentenbollen en 
krentenbrood met spijs tot aan het 
eenvoudige volkswittebrood. Het gaat 
erom - ik vind dat de heer Van der 
Spek hierop vanuit zijn politieke visie 
iets te gemakkelijk is ingehaakt - dat er 
nogal veel belangstelling is voor één 
assortiment binnen een in zijn totaliteit 
ruim voldoende capaciteit. Men wil 
kennelijk allemaal de krentenbollen, 
om zo maar even in de medische stu-
dierichting samen te vatten. Daarnaar 
is te veel vraag en daarvan is te weinig 
aanbod. Het totaal aan produkten in 
deze branche is echter ruimschoots 
voldoende. In dat kader vind ik, dat 
men niet het beeld van een hongerige 
menigte mag oproepen, omdat dan 
processen een rol spelen, die geheel 
anders verlopen en waarin geheel an-
dere maatregelen moeten worden ge-
nomen. Dan moet men namelijk naar 
een distributiesysteem. Ik weet niet 
hoe de heer Verbrugh het thuis oplost, 
maar als wij in zo'n geval thuis een be-
slissing moeten nemen, worden eerst 
alle relevante criteria onderzocht om 
te bezien of de een wellicht meer recht 
heeft dan de andere. Als dat niet het 
geval blijkt te zijn, 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Daar heb-
ben wij het. Onderzocht wordt of de 
een misschien meer recht heeft dan de 
ander. Daarop berust een selectiesy-
steem, waarbij rekening wordt gehou-
den met cijfers. Ik begrijp echter, dat 
het nu ineens gecompliceerd is gewor-
den. 

Staatssecretaris Klein: Het moeten re-
levante criteria zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Ver-
brugh heeft mijn socialistisch gewe-
ten naar voren gebracht en gesteld, 
dat wij ook aan het collectieve belang 
moeten denken, het ploegen van de 
aarde. Dat doen wij ook. Wat zo 
vreemd is, is dat wij daar nu bij deze 
kleine schaarste zo sterk aan herinnerd 
worden, terwijl wij het toch erover 
eens zijn, dat het recht op onderwijs 
als sturende factor erg belangrijk is en 
dat in vroegere stadia de efficiency 
nooit zo op de voorgrond is gesteld, 
maar toen natuurlijk net zozeer een rol 
speelde. Zoals de heer Verbrugh be-
kend zal zijn, is de lorrende student 
ons al lang een doorn in het oog. Naar 
ik aanneem, geldt dit voor hem ook. 
Wij hebben er natuurlijk nooit iets aan 
gedaan. Nu, bij een schaarste, komt 
het rendement ineens om de hoek kij-
ken en dan gaan wij dit toepassen op 
mensen, die een wat geringer resul-
taat hebben behaald dan anderen. Ik 
doe het niet vaak, mijnheer de Voorzit-
ter, maar ik heb er nu wel behoefte aan 
om ook de Bijbel te citeren nu de ren-
dementsoverweging wordt toegepast 
met harde conclusie ten aanzien van 
de man, die het wat minder goed heeft 
gedaan dan een ander. 
Ik neem aan, dat de heer Verbrugh 
ogenblikkelijk weet naar welk gedeelte 
van de Bijbel ik wil verwijzen, het is 
Mattheus 25, vers 31: 'Wat gij de 
minste mijner broeders aandoet, hebt 
gij mij aangedaan'. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Hetisna-
tuurlijk niet de bedoeling, mijnheer de 
Voorzitter, om elkaar met bijbelteksten 
te bestrijden, maar er zijn plaatsen in 
de Schrift te vinden, waar de meest-ge-
motiveerden inderdaad tot een be-
paald ambt worden geroepen. U kent 
de zaak van de Gideonsbende wel. 

Staatssecretaris Klein: Juist, mijnheer 
de Voorzitter, met die vertaling van de 
meest-gemotiveerden ben ik het ge-
heel eens, maar wij hebben het ook 
over de maat gehad. Wij zijn het er dus 
over eens, dat de meest-gemotiveer-
den niet altijd de beste studieresulta-
ten behoeven te hebben. Als u stelt, 
dat er een positieve correlatie is, ont-
staat weer een hele discussie. Uw uit-
spraak duidt erop, dat u moet zien naar 
de hardheid, waarmee het individu 
wordt benaderd. In dat verband heb ik 
het citaat aangehaald. Er is toch een 
indeling in categorieën gemaakt. Dat 
was toch een essentieel geheel in het 
proces van de geachte afgevaardigde 
en daar heb ik een geweldige terug-
houdendheid voor. Wellicht vanuit een 
andere mensbeschouwing wil ik in es-
sentie terugkomen op het door mij ge-
noemde citaat. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Het ver-
schil is, dat de Staatssecretaris meer 
op de individuele aspecten is gericht, 
terwijl ik meer de aandacht vraag voor 
de maatschappelijke kant. Ik ben het 
met hem eens, dat de gekozen metho-
de niet ideaal is. Daarom hebben wij 
gehoopt op een betere. Daarom heb ik 
ook een toelatingsexamen bepleit. 
Daarover verneem ik gaarne nog het 
een en ander. 

Staatssecretaris Veerman: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Verbrugh heeft 
als voorbeeld de Gideonsbende ge 
noemd. Wellicht kan hij aangeven, hoe 
deze bende werd aangewezen. 

De heer De Koning (B.P.): Niet door lo-
ting! 

De heer Abma(S.G.P.): Dan is er wei-
licht een beter voorbeeld van de pon-
den te geven, die een gelijk uitgangs-
punt hadden, maar verschillend uit-
kwamen. 

Staatssecretaris Klein: Ik kan deze dis-
cussie niet zo goed meer volgen, mijn-
heer de Voorzitter, maar ik begrijp, dat 
ook in die tijd al met verschillende sy-
stemen werd gewerkt en dat er situaties 
waren, waarin men geloot heeft waar-
bij de resultaten niet slecht waren. 
Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
een technische vraag van de heer Ver-
brugh, waarbij de heer Kolthoff zich 
aansloot, namelijk die betreffende de 
schijnbare discrepantie tussen het 
geen de heer Veerman stelde ten aan-
zien van het gebruik van ramingen in 
de voorlichting, waarbij hij prudentie 
aanbeval, en het gebruik, dat ik in het 
onderwijsproces wil maken van be-
trouwbare ramingen. 
Ik wil hier het vak proceskunde niet uit 
de doeken doen, aangezien daardoor 
de discussie weer killer zou worden. 
Beide heren gaan echter voorbij aan 
het feit, dat het veel verschil maakt 
waar men in een bepaald systeem in-
grijpt. De voorlichting is van invloed 
op de individuele instroom. Dit kan 
moeilijk worden vergeleken met een 
maatregel van dezelfde hardheid in 
een andere fase van het proces. De ge-
achte afgevaardigde zal moeten toege-
ven, dat het een groot verschil maakt of 
men bij de thermostaat of bij de oven 
regelt. 
Als men in de voorlichting met harde 
uitspraken komt, betreft het een on-
derdeel van het proces, waarbij men 
geweldig moet oppassen voor verster-
kingseffecten. Ik moge op dat punt ver-
wijzen naar feitelijke voorbeelden. 
Men heeft het gevaar van wat meestal 
de varkenscyclus wordt genoemd. Wat 
de onderwijzers betreft, was voor de 
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oorlog het totale beeld in de voorlich-
ting, dat een onderwijzer niet meer 
aan het werk kwam. Wij hebben de re-
sultaten daarvan gezien. Doordat dit 
beeld zo hard werd overgebracht, zak-
te de belangstelling voor de pedagogi 
sche academies volledig in elkaar. 
Het gevolg was, dat men in twee of 
drie periodes gekoppeld aan het on-
derwijsproces in de puree zat, hetgeen 
wij na de oorlog ook hebben gemerkt. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Is het mo-
gelijk dat de voorlichting niet goed 
was? 

Staatssecretaris Klein: Ik geloof dat 
het nu zaak wordt, dat de heer Kolthoff 
in het onderwijssysteem het effect van 
de voorlichting en de terugkoppeling 
meeneemt. Het maakt een verrekt 
groot verschil of men in voorwaartse 
richting regelt of via de voorlichtings-
lijn. Ik wijs op het beeld dat voor de 
chemici is ontstaan. Eerst kon het in de 
vaart der volkeren voor de chemische 
studierichtingen, bij voorbeeld in Delft, 
ook op h.t.s.-niveau, kortom overal, 
niet op. Dèt was het beeld. Dan ont-
staat via de beeldvorming bij de jonge-
ren het idee dat er totaal geen plaats 
meer is voor chemici. Men ziet het ef-
fect ervan: In een zeer korte tijd een 
drastische terugval van het aantal stu-
denten. Gelukkig wordt dit beeld nu 
dank zij een tegen-voorlichting weer 
bijgetrokken. Het geeft echter duidelijk 
aan dat de heer Veerman volkomen 
gelijk heeft. Het gaat er bij voorlichting 
niet primair om of je nauwkeurig of 
onnauwkeurig bent geweest, maar of 
je voorzichtig bent geweest en alle ins 
and outs van dergelijke ramingen aan 
de betrokkenen weet over te brengen. 
Iets anders is of je tegen de jongeren 
zegt: Mensen, er is in deze discipline in 
de toekomst volop werk, maar de ca-
paciteit is maar beperkt. Dat heeft een 
ander effect op de jongeren dan wan-
neer men op basis van de gegevens 
zegt: Je kunt later totaal niet aan de 
slag komen. Het handelen in het pro-
ces, het zeggen dat men het wel onge-
veer heeft gezien met 1800 eerste-
jaarsstudenten is een totaal ander ge-
bruik van dezelfde informatie. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Dat is juist. 
De vraag is welk gebruik men in een 
gegeven stadium onder andere aan de 
hand van de kwaliteit van de beschik-
bare gegevens het meest juist acht. 
Om die keus gaat het. Het voorbeeld 
van de chemici is duidelijk een voor-
beeld waar men aan de hand van zeer 
onvolkomen ramingen - als het al ra-
mingen kunnen worden genoemd -

het proces verkeerd heeft gestuurd. Ik 
meen dat dit mijn redenering niet on-
dergraaft en die van de Staatssecre-
taris niet ondersteunt. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Als er een 
voorlichting is, zal daardoor de hard-
heid van de bindende maatregel die 
twee jaar nadat die voorlichting is ge-
geven wordt geëffectueerd op dezelf-
de leerlingen aanzienlijk zijn verzwakt. 
Ik ben het wel met de Staatssecretaris 
eens dat de dosering van de waar-
schuwing heel voorzichtig moet zijn. 
Het gaat mij erom of de Staatssecre-
taris van een hard feit uitgaat. Toen ik 
Staatssecretaris Veerman hoorde, 
kreeg ik de indruk dat hij zei dat alles 
zo vaag was, dat men maar uiterst 
voorzichtig moest zijn. Staatssecre-
taris Klein wijst nu op het versterkend 
effect. Dat kan ik mij voorstellen. Dat 
tekent de wijze waarop men te werk 
gaat. Ik vind de voorlichting bijzonder 
belangrijk. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A): Wij hebben 
het hier over de keuze van middelen 
ter sturing van het proces. 

Staatssecretaris Klein: Het is duidelijk 
dat wij op alle punten in het proces 
moeten kijken wat wij eraan kunnen 
doen. De heren Kolthoff en Verbrugh 
zeiden als het ware dat de ramingen 
niet konden worden gebruikt. De heer 
Veerman zou hebben gezegd, dat men 
ze prudent moest gebruiken vanwege 
de onnauwkeurigheid. De Staatssecre-
taris voor het hoger onderwijs zou 
hebben gesteld, dat ze betrouwbaar 
genoeg zijn om het beleid erop af te 
stemmen. 
Ik heb aangetoond dat er op dat punt 
geen discrepantie is. Het is essentieel 
in processen waarin men te maken 
heeft met verschillende sporen van in-
formatie en verschillende sporen van 
handelen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Het ver-
schil is kennelijk dat u zegt dat het 
spoor van dezelfde informatie in 
het ene geval naar de potentiële stu-
denten toegaat, die dan hun conclu-
sies trekken, en in het andere geval 
naar de Staatssecretaris, die ook zijn 
conclusies trekt. 

Staatssecretaris Klein: Per definitie is 
in dit land alle informatie openbaar. 
Dit stuk is ook openbaar. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A): U heeft ge-
lijk. In het ene geval de ene groep en 
in het andere geval beide. 

Staatssecretaris Klein: Neen, maar u 
suggereerde alsof deze Staatssecre-
taris maar even 

De heer Kolthoff (P.v.d.A): Ik heb dit al 
gecorrigeerd. 

Staatssecretaris Klein: Dank u. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Leeuw heeft gesproken over de ver-
houding van een medicus en 12 juris-
ten. Hij stelde dat er in zijn totaliteit te 
weinig academici zijn. Dat is inderdaad 
juist, in ieder geval de externe demo-
cratisering, die door hem, door ons en 
door vrijwel iedereen in deze Kamer 
wordt onderschreven, kan men verta-
len in het streven naar een situatie, 
waarin een groter percentage van on-
ze jongeren zal doorstromen naar het 
tertiair onderwijs. Dat is een mijns in-
ziens betere formulering dan 'te wei-
nig academici'. Wij zullen dan ook een 
beleid moeten voeren, dat daaraan 
voldoet. Als ik het beleid wil uitvoeren 
volgens de richtlijnen van de heer De 
Leeuw betekent dit dat wij zo snel mo-
gelijk zoveel mogelijk academici moe-
ten halen. Als men dan ervan uitgaat, 
dat er beperkte middelen zijn, tendeert 
dit streven nogal naar de situatie, dat 
men vooral de opleidingen moet ne-
men, waarvan de gemiddelde kosten 
niet te hoog zijn. Dan wordt voldaan 
aan het verlangen van de heer De 
Leeuw, dat zoveel mogelijk academici 
in een korte tijd worden afgeleverd. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dat is dan 
100 medici minderen 1200juristen 
meer. 

Staatssecretaris Klein: Neen, daar kom 
ik nog op terug. 
Natuurlijk moet men dit niet ad absur-
dum in deze richting doortrekken. Dat 
doen wij dan ook niet. Mevrouw Van 
der Heem heeft zich afgevraagd, of 
men zich dan helemaal gaat richten op 
de arbeidsmarkt. Ik antwoord dat er 
geen sprake van is, dat wij met ons be-
leid tot een onderwijsstelsel in het ho 
ger onderwijs komen, dat wordt ge-
stuurd vanuit een economisch en 
maatschappelijk gebeuren. Neen, dit is 
een wisselwerking. Het gaat ook om 
een toeleveri ngsbedrijf, waarmee wij 
hopen een van de mogelijkheden te 
hebben om iets in de maatschappij te 
veranderen, dat noodzakelijk is. Als wij 
ons gingen richten op wat men op ba-
sis van de beste voorspellingen kan 
zien wat men aan toekomstige opge-
leide mensen nodig hebt, zou men met 
alle onnauwkeurigheid moeten vast-
stellen dat er te veel academici zouden 
komen ten opzichte van het beschikba-
re directe emplooi. Wij voeren geen 
beleid om dat weg te drukken. Dat is 
duidelijk, maar het laat onverlet de 
noodzaak om, terwijl men in het gehe-
le systeem meer doet dan wat de 
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markt zou eisen, te bezien, hoe men 
binnen dat systeem de middelen ver-
deelt over de verschillende studierich-
t ingen. Daarnaast is het noodzakelijk, 
ermee rekening te houden dat alge-
meen vormende opleidingen mogeli jk 
zijn, waarin de mensen uitstekend 
maatschappelijk kunnen functioneren 
en die maar een kwart of een tiende 
kosten ten opzichte van de hoogste be-
roepsopleidingen. Daarmee moet men 
rekening houden, mede gelet op de eis 
van de heer De Leeuw, dat wi j zoveel 
mogelijk de participatiegraad van het 
hoger onderwijs zo snel mogeli jk laten 
toenemen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dat ben ik 
met u eens, maar ik ben het er niet mee 
eens, dat dit met gelijkbli jvende mid-
delen mogeli jk is. U laat dan de p r o 
gnoses over de arbeidsmarkt meespe-
len en zegt: Dan kan ik wel een arts 
minder hebben en zie daar, ik tover 12 
juristen te voorschijn. Uit hetzelfde rap-
port, waaruit u de behoefte op de ar-
beidsmarkt afleidt, blijkt dat uw rap-
porteurs melden dat de juridische op-
leiding beter per 1974 kan worden ge-
sloten, gezien het feit dat er geen toe-
komstig emplooi voor de toekomstige 
jurist is. Ik moet dan vaststellen dat u 
volkomen in een klemsituatie verkeert. 
Het argument, dat u de ene keer han-
teert, slaat de andere keer nergens op. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is geen klemsituatie. 
Het aantal oplossingen zou uiteraard 
groter zijn als men niet met die midde-
len rekening houdt. Bij de begrotings-
behandeling heb ik al gezegd dat de 
heer De Leeuw in zijn visie well icht iets 
meer middelen tot zijn beschikking 
heeft.... 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Vijf minder 
straaljagers kopen! 

Staatssecretaris Klein: ....omdat hij de 
begroting van defensie kon verdelen. 
Ik heb de geachte afgevaardigde er 
toen ook op gewezen dat hij dat bij ie-
der departement aan de orde stelde en 
dat hij het dus in tien mootjes moest 
hakken. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Het blijft 
een aardig bedrag. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de heer De Leeuw 
toen uitgenodigd, mij een alternatieve 
begroting te geven, waarbij hij tien 
procent meer zou mogen besteden 
dan w i j , omdat wij ook nog de defen-
sie moeten bekostigen. Omdat de ge-
achte afgevaardigde dit zo stellig wist, 

heb ik hem gevraagd mij de alternatie-
ve begroting binnen drie maanden te 
overleggen, maar ik heb haar nog 
steeds niet ontvangen. Wij hebben er 
rekening mee te houden dat bij de ge-
middelde kosten, met een werkende 
bevolking die iets opbrengt en die, zo-
als ik het pleeg te zeggen redelijk 
vroeg het bed uit moet om dit bedrag 
van O en W op te brengen, de Rege-
ring de verpl ichting heeft - naar mijn 
mening is het ook lonken naar popula-
riteit — 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit is een argument be-
neden de maat. De mensen waarop de 
Staatssecretaris doelt, hebben nogal 
veel te kampen met ziektes en even-
eens met een artsentekort. Als hij dan 
de opleiding van medici gaat beper-
ken, komt er een ernstige situatie en 
dan kan hij zich niet op die mensen be-
roepen die dat zelf moeten betalen. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is een extrapolatie de 
andere kant op. Wij hebben op dit 
ogenblik 1750 eerstejaars studenten. 
Als op basis van voorspell ingen - wi j 
behalen dan een aantal artsen dat in 
de meeste Westeuropese landen op 
geen stukken na wordt gehaald in 1984 
- w i j een schatting moeten maken, dan 
zou - de heer De Leeuw weet dat net 
zogoed als i k - e e n aantal van 1400 
eerstejaars studenten ongeveer vol-
doende zijn. Er zijn er op dit ogenblik 
1750, dus dan moet hij niet met beel-
den aankomen alsof de medische 
stand nu dreigt ineen te storten door 
een gebrek aan medici. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat is niet waar. Met de 
instroom van 1400 eerstejaars zal niet 
kunnen worden voldaan aan de be-
hoefte aan medici in de toekomst. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Er ligt nergens een voorstel 
optafe l om de huidige numerusf ixus-
aantallen van de medische studenten 
te gaan korten. Ik heb alleen maar 
gesteld dat wi j bij de verdeling van de 
middelen er goed op moeten letten dat 
als wi j een bedrag beschikbaar heb-
ben, dit geld extra gaan stoppen in een 
medische activiteit met gemiddelde 
kosten van f 40 a 50 000 per student, of 
in het h.b.o. of in andere studierichtin-
gen in het w.o. Daar ontkomen wi j niet 
aan; men ontkomt daar alleen maar 
aan als men de financiële randvoor-
waarden verder vergeet. Dan kan men 
uiteraard alles oplossen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Mijnheer 
de Voorzitter! De Staatssecretaris gaat 

er dan vanuit dat de Nederlandse be-
volking tot het jaar 2000 voor 50% een 
kunstgebit zal moeten dragen. Ik v ind 
dan dat hij zich in een situatie bevindt 
waarin hij zich niet terecht kan beroe-
pen op het feit dat men de randvoor-
waarden financieel onveranderd moet 
laten. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat de heer De 
Leeuw wat de getallen betreft die in ra-
mingen staan voor de tandheelkunde 
het er niet helemaal mee eens is. Deze 
getallen zijn opgesteld in overleg met 
de Staatssecretaris van Volksgezond-
heid. Daar moet hij zich dan ook tot 
richten als hij van mening is dat het niet 
helemaal klopt. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): U stelt het 
voor! 

Staatssecretaris Klein: Ik stel niets 
voor. Er l igt hier geen enkel voorstel 
op tafel om het aantal van de tandheeL 
kundigen te reduceren, maar alleen een 
voorstel om ons de mogeli jkheid te 
bieden, gelet op de sturing van de 
middelen, op zeker ogenblik te regule-
ren, mede op basis van de situatie op 
de arbeidsmarkt in overleg met het 
parlement. Ik stel voor de rest hele-
maal niets voor. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dat doet u 
we l ! U hanteert het aantal van 0,4 tand-
artsen op 1000 inwoners. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn ramingen opgesteld 
waarbi j deze ambtelijke werkgroep is 
uitgegaan van een bepaald beeld. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): En u hebt 
in de memorie van antwoord het getal 
van 0,4 tandartsen per 1000 inwoners 
overgenomen als een zinnige schatting 
van de toekomstige behoefte. Ik be-
strijd dat nu en ik ben van mening dat 
als u van dergelijke getallen uitgaat, u 
niet kan vasthouden aan de randvoor-
waarde: financiële middelensti jging 
voor het wetenschappelijk onderwijs is 
ontoelaatbaar, want dan blijft u in een 
situatie dat w i j de komende decennia 
niet behoorli jk kunnen voorzien in de 
gezondheidsverzorging van de gebitten 
van de Nederlandse bevolking. 

Staatssecretaris Klein: Misschien is 
het zaak, dat de heer De Leeuw dit 
nogmaals inbrengt tijdens overleg met 
de Staatssecretaris van Volksgezond-
heid en Mil ieuhygiëne. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Hij zegt 
dan, dat deze zaak de heer Klein aan-
gaat. 

Staatssecretaris Klein: Dat is niet 
waar; zo is het beleid niet ingericht. 
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Het beleid is zodanig, dat wij naar bes-
te weten ten aanzien van sectoren, of 
het nu gaat om bij voorbeeld het zee-
vaartonderwijs, de tandheelkunde of 
de medische sector, met de desbetref-
fende bewindslieden overleg plegen. 
Op basis daarvan komen wij met voor-
stellen in deze Kamer, die kunnen wor-
den gewijzigd. Op het ogenblik ligt niet 
voor een voorstel, iets anders te doen. 
De heer De Leeuw kan bij de behande-
ling van de begroting van Onderwijs 
en Wetenschappen ten aanzien van de 
capaciteit van bepaalde sectoren zijn 
eigen inbreng leveren. Er ligt op dat 
punt niets vast, wat betreft regulerin-
gen, die buiten het parlement omgaan. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ik wijs er-
op, dat Staatssecretaris Hendriks op 
mijn vragen over de capaciteitsbeper-
king inzake medische opleidingen het 
volgende antwoordde: 'Gelukkig be-
hoort dat niet tot de bevoegdheden 
van mijn departement, mijnheer De 
Leeuw.'. 

Staatssecretaris Klein: De opleidin-
gen? Dat is duidelijk. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Nee, het 
gaat om de capaciteitsbepaling. 

Staatssecretaris Klein: Voor de uitein-
delijke capaciteitsbepaling word ik ter 
verantwoording geroepen. De heer De 
Leeuw weet, dat daaraan in ons stelsel 
overleg met andere collega's vooraf 
gaat. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Staats-
secretaris Klein verwees mij eerst naar 
Staatssecretaris Hendriks en hij ver-
wees mij weer naar de heer Klein. Ik 
zie, dat hij voorstelt, 0,4 tandartsen per 
duizend mensen tot het jaar tweedui-
zend. Ik kan het niet precies kwantifice-
ren, maar ik zeg, dat een aanzienlijk 
deel van de Nederlandse bevolking 
zich in dit klimaat met een kunstgebit 
zal moeten voortbewegen. Dit lijkt mij 
nu niet een erg wenkend perspectief. 
Als de Staatssecretaris uitbouw van de 
gezondheidszorg voorstaat, kan hij 
mijns inziens niet volstaan met het be-
roep op het feit, dat hij voor één tand-
arts twaalf juristen kan opleiden. 

Staatssecretaris Klein: Ik meen, dat de 
heer De Leeuw hierover ook reeds bij 
de begrotingsbehandeling heeft ge-
sproken. Er ligt een wetsontwerp ter 
tafel, waarin duidelijk is voorgesteld, 
zonder dat daaraan uitvoering is ge-
koppeld, te zijner tijd het arbeidsmarkt-
element erbij te betrekken. Het gaat 
om de mogelijkheid, dat in overleg 
met het parlement te doen. Ten aan-

zien van de kwantitatieve invulling ligt 
hier niets op tafel. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ik wil de 
Staatssecretaris nog een vraag stellen. 

Staatssecretaris Klein: De geachte af-
gevaardigde moet dit aan de voorzitter 
vragen en niet aan mij, mijnheer de 
Voorzitter. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): DeStaats-
secretaris en ik zijn thans in een con-
troverse geschoten. In tweede instan-
tie hen ik hem een aantal prognoses 
voorgelegd. Deze zijn sinds 1936om-
trent de medische behoefte opgesteld. 
Het bleek, dat men steeds catastrofale 
overschotten aan artsen voorzag en 
wel over een termijn van vijf of zes 
jaar. Ik neem aan, dat de Staatssecre-
taris dit op zich heeft laten inwerken. 

Staatssecretaris Klein: Constant. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ik ben er 
benieuwd naar, wat de Staatssecre-
taris denkt, als hij een dergelijk soort 
overzichten omtrent tientallen 
mislukte prognoses voor zich ziet, 
vooral omdat hij in de positie verkeert, 
dat hij zelf prognoses zal maken. 

Staatssecretaris Klein: U, neemt u ge-
noegen met datgene, wat ik denk of 
bent u meer geïnteresseerd in hetgeen 
ik doe? Ik meen, dat het laatste toch al-
tijd nog primairis. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(V.V.D.): De Staatssecretaris doet toch 
niets, zonder te denken? 

Staatssecretaris Klein : Uiteraard, 
mijnheer de Voorzitter. Denken gaat 
aan doen vooruit. De heer De Leeuw 
vraagt mij nu, wat ik op een gegeven 
ogenblik denk. Ik meen, dat wij bijzon-
der voorzichtig zullen moeten zijn met 
het gehele beleid. Het is echter duide-
lijk, dat er een beleid zal moeten ko-
men. Het grensgeval van voorzichtig-
heid, namelijk niets-doen, wordt door 
mij niet onderschreven. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): U hebt dus 
niet geleerd van alle vorige mislukkin-
gen? 

Staatssecretaris Klein: Ik leer continu. 
Gelet op de mislukkingen meen ik, dat 
wij met het trekken van conclusies erg 
voorzichtig moeten zijn. Ik vraag mij 
ook af, of de geachte afgevaardigde de 
heer De Leeuw er iets van heeft ge-
leerd, want hij heeft een ontstellend 
eenvoudige oplossing bij de hand, na-
melijk laat maar waaien. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Het gaat 
helemaal niet om de oplossing van: 
laat maar waaien. Ik heb alleen ge-

zegd, dat men - tien maal isindeafge-
lopen dertig jaar geprobeerd, de be-
hoefte aan medici te schatten - steeds 
meende, dat er sprake zou zijn van ca-
tastrofale overschotten, terwijl er te-
korten bleken te zijn. 

Staatssecretaris Klein: Wat is uw op-
lossing dan? 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ik meen, 
dat het nodig is, het aantal medici uit 
te breiden. 

Staatssecretaris Klein: Dat is een ver-
rekt eenvoudige oplossing, maar zij 
voldoet niet aan een aantal randvoor-
waarden. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ik hoop, 
dat, wanneer de Staatssecretaris een-
maal hulp nodig heeft, het antwoord-
apparaat niet zal melden, dat de rand-
voorwaarden niet aanwezig zijn. 

Staatssecretaris Klein: Dat kan niet. 
Randvoorwaarden kunnen nooit ver-
dwijnen. 
De heer Nooteboom had zich wat ge-
stoten aan het gebruik van het woord 
'belangwekkend'. Dat was toch het 
correcte woord. Het was belangwek-
kend, maar daarmee kwam automa-
tisch de vraag op: Hoe gaan wij dit uit-
voeren? Ook bij de heer Nooteboom 
heb ik duidelijk de behoefte gemerkt 
om binnen een bepaald systeem toch 
categorieën eruit te lichten, waarvan 
men zegt: De hoofdmaatregel werkt 
daarvoor niet erg goed. Hij heeft ge-
wezen op de motivatie die erachter zit 
en hij heeft gevraagd: Kunt u niet wat 
leren van KIM- en KMA-methodieken? 
Ik vind dat een moeilijke zaak, omdat 
daar in feite sprake is van een contract 
tussen de toekomstige werkgever en 
werknemer. In de eerste fase van het 
contract zit dan een door de werkgever 
verzorgde opleiding. Dat is natuurlijk 
iets anders dan het algemene onder-
wijsstelsel in dit land. Dit soort moge-
lijkheden hebben wij in het O. en W.-
gebeuren in veel mindere mate. 

De heer Nooteboom (D'66): Er is toch 
een tijd geweest van militaire artsen -
misschien zijn zij er nu nog - die ook 
een dergelijk contract zouden kunnen 
sluiten? 

Staatssecretaris Klein: Het voorstel is 
ook, dat af te schaffen. 
Ik ben in eerste termijn niet erg inge-
gaan op datgene, wat de heer Noote-
boom over de mengvormen heeft ge-
zegd, maar nu ik het wat duidelijker 
heb begrepen, moet ik zeggen - gelet 
ook op de toezegging aan mevrouw 
Ginjaar en anderen, snel met een 
nieuw systeem te komen - dat ik het 
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inderdaad belangwekkend vind om 
aan mengvormen te denken. Zitten 
daarin mogelijkheden? In principe wel. 
Men kan zelfs aan een stelsel denken, 
dat een mengvorm is vanuit de over-
heid, namelijk om bij voorbeeld te be-
ginnen met een algehele loting en 
daarna alsnog well icht een soort 
vergelijkend examen voor de liefheb-
bers in te stellen. Dan heb je de gelijke 
rechten gehandhaafd, maar een soort 
tweetraps-benaderingswijze ge-
creëerd. De vraag is echter, of dit in de 
tijd allemaal kan. Een andere vorm van 
menging is dat het individu als het wa-
re uitmaakt, in welk stelsel hij wi l wor-
den ingedeeld. 

De heer Nooteboom (D'66): Wat ik heb 
gesuggereerd, was opgehangen aan 
mijn rechtvaardigheidsgevoel jegens 
diegenen, die de dupe worden. Een 
vrij redelijk gedeelte daarvan be-
schouwt een lotingsproces, al of niet 
gewogen, allerminst als verderfelijk, 
gegeven de situatie - want er zijn al-
leen maar slechte oplossingen - e n wi l 
de loting helemaal niet als volstrekt 
immoreel verwerpen. Er is ook een ge-
deelte dat een keiharde selectie van 
bovenaf niet als verwerpelijk be-
schouwt. Ik heb toen gezegd: Als u 
blijft bij het alleen maar verdedigen 
van uw eigen standpu nt, komt er een 
gewogen loting uit en dan komt een 
ander alternatief van twee dingen, 
naast elkaar functionerend, die ieder 
een deelmarkt bestrijken, helemaal 
niet uit de verf. Ik wi lde graag uw me-
ning daarover horen. 

Staatssecretaris Klein: Ik geloof dat ik 
dan met het eerste voorbeeld, dat ik 
geef, toch behoorlijk in uw richting 
kom. Je kunt denken aan een algeheel 
lotingssysteem, waaraan men kan 
meedoen, terwij l men eventueel ook 
kan meedoen in een stelsel, waarin 
een vergelijkend examen een rol 
speelt, waarbi j je het verschil in appre-
ciatie bij de meest betrokkenen als het 
ware opvangt door twee mogelijkhe-
den te scheppen. De grote vraag zal 
dan hier weer worden, of je voor beide 
subcategorieën evenveel plaatsen be-
schikbaar stelt. 

De heer Nooteboom (D'66): Maar ik 
begrijp dat u nu denkt aan een serie-
schakeling en niet aan een parallel-
schakeling, terwij l ik sprak over een 
parallelschakeling. 

Staatssecretaris Klein: Neen, je kunt 
het ook parallel doen, maar dan heb-
ben de studenten te kiezen, langs welk 
spoor zij wensen te worden toegela-

ten. Dat zijn mogeli jkheden, maar ik 
moet wel overwegen of het allemaal 
praktisch uitvoerbaar is. 

De heer Nooteboom (D'66): Neen, dat 
is helemaal geen keus. Wanneer je 
zegt: Ik reserveer 20% van het totale 
aantal plaatsen, dus bij voorbeeld 200 
van de 1000 die beschikbaar zijn, voor 
een aftelmechanisme van bovenaf, 
waarbi j niet een apart vergelijkend 
examen wordt ingevoerd, maar waar-
bij het eindexamenresultaat wordt be-
schouwd als te zijn een redelijke, niet 
slechtere afspiegeling dan het alterna-
tief, dan heb je daarmee die 20% van 
de plaatsen gevuld aan de hand van de 
eindexamencijfers en dan eindig je er-
gens op 8,41 of 7,83 of zoiets, en voor 
de rest wordt er geloot. Dat bedoel ik 
met een parallelsysteem. 

De Voorzitter: Ik wi js degenen die aan 
dezegedachtenwisseling meedoen er-
op, dat wi j nog bezig zijn met de alge-
mene beraadslaging. 

Staatssecretaris Klein: Ik meen, dat het 
laatste voorstel aardig wordt gedekt 
door het voorstel inzake een cesuur en 
daarna een verlaagde lotingskans. Dit 
is ongeveer het huidige stelsel. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Abma 
heeft gesproken over het medisch zen-
dingswerk. Het is een mooie gedachte 
om toch iets te doen ter verbetering, 
welk stelsel wi j ook kiezen. Wij kunnen 
nog iets doen op het punt van hard-
heidsclausules, maar ik vraag mij af, of 
men bepaalde categorieën een streep-
je vóór zou moeten geven ten aanzien 
van de latere functie. Het zou een aar-
dige geste zijn, maar hiermede wi l ik 
erg voorzichtig zijn, want het gaat ten 
koste van anderen. Laten wi j hiermee 
- ik meen dat in de Kamer een zekere 
concensus hierover bestaat - heel 
voorzichtig zijn. De heer Abma noemt 
het medisch zendingswerk, maar 
gesteld, dat er iemand komt die me-
disch werk in een ontwikkelingsland 
wi l doen, in een ander kader. 

De heer Abma (S.G.P.): Dat heb ik ook 
genoemd. 

Staatssecretaris Klein: Een ander wi l 
bij voorbeeld in een volkswijk gaan 
werken, hetzij als tandarts - ik denk 
aan de heer De Leeuw - hetzij als me-
dicus. Het gaat hierbij om een appreci-
atieten aanzien van het toekomstige 
werk. Dit is niet meer neutraal te noe-
men. Als overheid dient men voorzich-
tig te zijn met het uitspreken van een 
appreciatie ten aanzien van toekomsti-
ge beroepen van mensen. 
Ik meen duidelijk te hebben gezegd 
waarom het gaat: het is niet onze be-

doel ing, in ons stelsel de capaciteit - in 
tegenstelling tot enkele Oosteuropese 
landen - precies aan de economische 
behoefte aan te passen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Als de 
Staatssecretaris de prognoses inzake 
de medische arbeidsmarkt uit het ont-
wikkelingsli jnenrapport waardevol 
acht, wat vindt hij dan van de progno-
ses inzake de arbeidsmarkt voor juris-
ten? 

Staatssecretaris Klein: Wellicht be-
schikken wij ter zake nog niet over vol-
doende kennis. Wij zouden eens kun-
nen nagaan, hoe men het bij voor-
beeld in Roemenië of in de Sovjet-
Unie doet, waar men kans ziet, op één 
man nauwkeurig het aantal studenten 
aan de geraamde behoefte aan te pas-
sen. Kennelijk heeft men daartechnie-
ken ontwikkeld die zo fei l loos en 
nauwkeurig zijn, dat wi j er zonder twi j -
fel nog iets van kunnen leren. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ik vind het 
interessant dit te horen. De Staats-
secretaris schijnt er meer te komen 
dan ik. 

Staatssecretaris Klein: Tot nu toe één-
maal in mijn huidige functie. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dein het 
rapport vermelde gegevens betreffen-
de artsen en tandartsen zijn voor de 
Staatssecretaris kennelijk heel steek-
houdend. Als ik dezelfde steekhou-
dendheid wi lde toekennen aan de 
prognosesten aanzien van de arbeids-
markt voor juristen, dan zou de conclu-
sie moeten zijn: ophouden met deze 
opleiding. 

Staatssecretaris Klein: U vergeet het 
substitutie-effect en de mogeli jkheid, 
andere functies te vervullen. Voor een 
tandarts is zij aanzienlijk kleiner, al kan 
de man ook een uitstekende andere 
functie krijgen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Een van de 
belangrijkste pijlers van het rapport 
laat de Staatssecretaris hiermee los. 

Staatssecretaris Klein: Het rapport is 
beleidsneutraal. Het is een kwantitatie-
ve analyse. Aangegeven is, wat de 
vooronderstell ingen zijn. Er worden 
resultaten geboekt. De Regering stuurt 
er een begeleidende brief bij, waarin 
staat, dat ten aanzien van het beleid 
dat eruit resulteert de Kamer nader zal 
worden geïnformeerd. Zo gaat het bij 
alle mogelijke onderwerpen die hier 
aan de orde worden gesteld. 

De Voorzitter: Ik had de illusie dat het, 
wat de techniek betrof, schriftelijk zo-
danig was voorbereid, dat de openba-
re behandeling zich op hoofdpunten 
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zou kunnen richten. Kunnen de opmer-
kingen die als interrupties worden ge-
maakt, niet worden uitgesteld tot de 
artikelsgewijze behandeling? 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Nee, dit betreft nu juist een 
hoofdpunt. 

De Voorzitter: Als dat het geval is, kan 
de heer De Leeuw een interruptie ma-
ken. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): DeStaats-
secretaris zegt dat het rapport be-
leidsneutraal is. In het rapport wordt 
echter in het geheel niet uitgegaan van 
de substitutie-aspecten die de Staats-
secretaris nu zo neutraal stelt, maar 
wordt gezegd: Voor juristen moeten 
w i j rekenen op het vervullen van func-
ties in de rechterlijke macht en in het 
notariaat. Wi j hebben daarvoor nu een 
voorraad voor 15 jaar, dus stop die op-
leiding maar. 

Staatssecretaris Klein: Wij hebben het 
toch over dit wetsontwerp. Daarin 
staat, dat wi j een regulering wil len 
voorstellen op basis van maatschap-
pelijke behoeften in de toekomst bij de 
opleidingen die als duur mogen wor-
den gekwalificeerd - dat is dan een re-
latieve uitspraak ten opzichte van an-
dere opleidingen - en waarin een klein 
substitutie-effect zit. Dat staat in het 
wetsontwerp en niet in de ramingen-
nota. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Ik wi l de stelling van de 
Staatssecretaris dat het rapport be-
leidsneutraal is, aanvallen. De kwanti-
tatieve gegevens zijn dat wellicht wel, 
doch de vooronderstell ingen waarop 
het rapport rust, zijn niet neutraal. Dit 
heb ik trouwens ook in mijn betoog in 
eerste termijn aangevallen. Ik vind het 
triest als de Staatssecretaris nu zegt: 
Het rapport is beleidsneutraal. 

Staatssecretaris Klein: Het rapport is 
neutraal in het rapporteren en aange-
ven, wat de vooronderstell ingen zijn 
om vervolgens aan te geven, wat eruit 
komt. Zo werk je meestal. Het is neu-
traal in deze zin, dat daarin geen din-
gen versluierd zijn aangenomen om 
naar een bepaald resultaat toe te werken 
Zo doe je dat met dit soort nota's. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dat is na-
tuurli jk niet juist. Het blijft toch het 
pun t . . . 

Staatssecretaris Klein: Er blijven nog 
vele punten, als ik het goed begrepen 
heb. 

De heer De Leeuw (C.P.N.):. . .dat de 
Staatssecretaris zich voor de medische 
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behoefte wel op het punt baseert, ter-
wi j l in de nota inzake de werkgelegen-
heid een veel algemenere benadering 
van afstemming van academische op-
leidingen, kwantitatief, op de vraag 
van de arbeidsmarkt wordt voorzien. 
Dan stel ik toch de vraag: Hoe zit het 
dan met de juristen, die de Staats-
secretaris ten opzichte van de medici 
uitspeelt en waarover in het rapport, 
dan kennelijk voor de Staatssecretaris 
een groot belang heeft, wordt gezegd 
dat de juridische opleidingen beter 
kunnen worden gestopt? 

Staatssecretaris Klein: Daarmee wordt 
duidelijk aangetoond dat w i j opleidin-
gen, die een groot substitutie-effect 
hebben en die niet al te duur zijn, niet 
wi l len toetsen aan de behoeften van 
de arbeidsmarkt als een extra parame-
ter. De heer De Leeuw moet het echter 
niet omdraaien. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dat staat in 
de Nota inzake de werkgelegenheid. 
Volgens deze nota is dat een beleids-
doel. 

Staatssecretaris Klein: Welk rapport 
over de werkgelegenheid? 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Het is de 
Nota inzake de werkgelegenheid? 

Staatssecretaris Klein: Daarvoor moet 
u niet bij mi j zijn. Dat is een ander stuk. 
Wi j hebben hier nu aan de orde nume-
rus f ixus-wetgeving. Daar is een bege-
leidend stuk bij voor de kwantitatieve 
onderbouwing. In dit wetsontwerp 
staan geen voorstel len het aantal 
medische studenten tot 1200 terug te 
brengen. Ik zou u wi l len verzoeken zich 
verder tot dit wetsontwerp te beper-
ken. Ik neem aan dat dit toch ook in de 
geest van de Kamer is om te proberen 
deze tweede termi jn mijnerzijds niet 
minstens zo lang te maken als de eer-
ste termi jn. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ik wi l het 
wel even uit leggen. De Staatssecre-
taris heeft op het laatste moment het 
element van de arbeidsmarkt geïntro-
duceerd, onderbouwd met de nota 
ontwikkelingsli jnen academici. Op het-
zelfde moment is van de Regering een 
stuk gekomen inzake het werkgelegen-
heidsbeleid, waarin staat dat de acade-

• mische opleidingen in de toekomst 
zullen worden afgestemd op de ar-
beidsmarktprognoses. Dan is het toch 
heel voor de hand l iggend om, waar 
dat zo in de t i jd gelijk is en een derge-
lijke zinsnede in een dergelijk rapport 
niet naar ik aanneem zonder voorken-
nis van de Staatssecretaris is versche-
nen, hier een verband te leggen en te 
vragen op dit verband nader in te 
gaan. 
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De heer Ter Woorst (K.V.P.): Ik heb een 
amendement ingediend om het criteri-
um van de arbeidsmarkt eruit te halen. 
Als de heer De Leeuw vóór dat amen-
dement stemt, behoeven wi j over de 
rest niet verder te praten. 

Staatssecretaris Klein: Ik ga thans over 
tot de beantwoording van de heer Kolt-
hoff. Aan hetgeen hij heeft gesteld 
over de loting, heb ik uiteraard niets 
toe te voegen. Ik kan dat volledig on-
derschrijven. 
Ten aanzien van het structurele ele-
ment in de wetgeving is in ieder geval 
duidelijk geworden, wat wi j wel en wat 
w i j niet bedoelen. Ik heb met genoe-
gen vastgesteld dat de heer Kolthoff 
en ook zijn fractie de arbeidsmarkt als 
maatschappelijk behoefte-element 
zien, als een prameter, waarmee men 
bij deze problematiek rekening heeft te 
houden. De bezwaren van de zijde van 
de heer Kolthoff hadden toch vooral 
betrekking op het inbrengen in dit 
wetsontwerp in deze fase. Over het 
principe zijn wi j het volledig met elkaar 
eens. 

Zijn opmerking, dat de ramingen een 
min imum aan kwaliteit zouden heb-
ben, heeft mij gestoten. Kwaliteit is 
iets anders dan betrouwbaarheid en 
ook iets anders dan nauwkeurigheid. 
Je kunt een uitstekend kwalitatief rap-
port hebben, waar nochtans grote on-
nauwkeurigheden in zitten. Naar mijn 
mening is hier in het kwantitatieve vlak 
een stuk werk gedaan, dat als hoog 
kwalitatief werk kan worden geken-
schetst. De heer Kolthoff meent dat het 
hele vak op een hoger peil moet wor-
den gebracht. Ik kan niet oordelen over 
het gehele statistische onderzoek. Ge-
let op het hele gamma van activiteiten 
aan de universiteiten, meen ik echter 
dat dit niet de discipline is waar men op 
het laagste niveau bezig is. Well icht zijn er 
ook nog enkele andere die misschien 
door juist wat meer in het kwantitatie-
ve te denken aan kwaliteit kunnen win-
nen. Er zijn goede wetenschappelijke 
activiteiten die niet nauwkeurig zijn. 
Dat zijn soms verreweg de beste. Ook 
in het wetenschappelijke vlak komt het 
'penny wise and pound fool ish' vaak 
voor; zoals ik ooit heb horen vaststel-
len: 'Ik ben het wel eens met zijn derde 
decimaal, maar niet met zijn eerste'. 
Wat de werkingsduur betreft, zou ik 
wi l len vragen te overwegen of de ter-
mijnverkorting niet als een loffelijk 
streven van deze Regering kan worden 
aanbevolen in een motie. Dat geeft 
ons bij de voorbereiding meer moge-
lijkheden en flexibiliteit. Mede gelet op 
de vermoedeli jke invull ing op een aan-
tal punten in dit wetsontwerp, kan 
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men ervan overtuigd zijn dat ik zal 
worden aangespoord om zo snel mo-
gelijk met een nieuw wetsontwerp te 
komen, waarbij met name de hele se-
lectieproblematiek nog beter wordt 
geregeld. Met andere woorden, gezien 
de ontwikkelingen hier is er ook van 
deze zijde de grootste urgentie om er 
snel mee te komen. Ik weet echter niet 
of wi j bij een tweejarige termijn op dat 
punt niet kwalitatief in de verdrukking 
komen. Gaarne zou ik in dezen wat 
meer ruimte wil len hebben. Ik zou de 
Kamer dus wil len verzoeken de termi jn 
van 3 jaar te handhaven. Wellicht kan 
dan in een motie de wens worden 
neergelegd, dat de Regering zo snel 
mogelijk met een nieuw wetsontwerp 
komt. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Met 
'f lexibil iteit ' bedoelt de Staatssecre-
taris dus, dat hij ook de mogeli jkheid 
wi l hebben om de motie niet uit te voe-
ren. 

Staatssecretaris Klein: Ik begrijp niet 
waar deze achterdocht vandaan komt. 
Als er een werkingsduur van 3 jaar is, 
kom ik hier een jaar tevoren met een 
wetsontwerp. Dat heeft dan ook nog 
een adviesprocedure doorlopen. Dat is 
al een heel krappe zaak. Liever zou ik 
nog iets meer ruimte hebben gehad, 
maar ik begrijp dat dat er niet in zit. Als 
de heer Van Leijenhorst mijn pleidooi 
voor een motie zo uitlegt, dat ik tot 
over drie jaar niets aan deze materie 
zou doen, begrijp ik niet waar hij dat 
aan ontleent. Ik vind dit een methode 
die niet erg stij lvol is. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): De heer 
Van Leijenhorst, naar ik aanneem voor 
mij optredend, vroeg wat het materië-
le verschil zou zijn tussen een motie op 
dit punt en een amendement. Het lijkt 
mij dat dat glashelder moet zijn, voor-
dat wi j uw verzoek in overweging zou-
den kunnen nemen. 

Staatssecretaris Klein: Als de termijn 
wordt teruggebracht tot 2 jaar, moet ik 
een procedure in gang zetten. Mis-
schien kan dat dan in anderhalfjaar. 
Dat betekent dat wi j de informatie, die 
wordt vastgelegd in een wetsontwerp 
dat het veld ingaat, moeten verzame-
len in uiterlijk een halfjaar en dat wi j er 
ook in die termijn over moeten naden-
ken. Bij een werkingsduur van 3 jaar 
hebben wi j intern anderhalf jaar voor 
de totale procedure. De Kamer weet, 
dat een eenvoudige verandering als 
het collegeldwetje ook zoveel t i jd in 
beslag heeft genomen. Het wets-
ontwerp inzake de numerus fixus is nu 
ook ongeveer een jaar in de Kamer. 

Met de adviesprocedure is dat ander-
half jaar. Wordt er drie jaar van ge-
maakt, dan hebben wi j anderhalfjaar 
de t i jd om over een optimaal wets-
ontwerp na te denken. Dat is voor ons 
een factor 3 winst, misschien nog 
meer, want dat halfjaar zie ik nog nau-
welijks. Het enige verschil is dat de wet 
dan drie jaar gaat gelden. Na twee jaar 
kan worden gevraagd, of de numerus 
fixus het derde jaar zal worden toege-
past. Dat zal afhangen van de behoefte 
van de instellingen. Ik meen dan ook 
dat bij 3 jaar geen sprake is van het in-
perken van mogeli jkheden, terwij l het 
mij mogelijk wordt gemaakt met een 
gaaf wetsontwerp te komen. Ik zeg toe 
dat ik het zo snel mogeli jk zal doen en 
uiterlijk na drie jaar. Twee jaar is ech-
ter beslist te weinig. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): De 
Machtigingswet is er in een paar 
maanden gekomen. 

Staatssecretaris Klein: Dat was dan 
ook een novelletje. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Er is een 
element waarmee de Staatssecretaris 
geen rekening houdt. De verkiezingen, 
die zeker in 1977 zullen plaatsvinden, 
kunnen het gehele bestaan van het ka-
binet doorkruisen. Wi j zijn er allemaal 
van overtuigd, dat dit wetsontwerp 
niet ideaal is. Er is iets beters op 
komst. Wi j zouden graag zien, dat de 
Staatssecretaris zich daarmee onmid-
dellijk ging bezighouden. Als hij het 
een jaar laat l iggen, kan hij zeggen dat 
zijn ambtsopvolger het zal doen. 

Staatssecretaris Klein: Ik ben niet ge-
neigd uit te gaan van de vooronder-
stelling, dat er een ambtsopvolger 
komt die een ander is dan ik. Op het 
ogenblik zie ik dat helemaal niet in. Als 
het wel zo was, zou het leven waar-
schijnlijk een stuk gemakkelijker zijn. 
Het deel van het departement dat zich 
met deze taak bezighoudt, begint mor-
gen aan de voorbereiding van het 
wetsontwerp. Gezien het feit dat an-
derhalf tot een kleine twee jaar nodig 
is voor de adviesprocedure en de be-
handeling in de Kamer, hebben wij 
nog precies een jaartje voor de voor-
bereiding van dat wetsontwerp. Die 
termijn wordt teruggebracht tot een 
paar maanden als wordt vastgehou-
den aan de twee jaar. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Wat is de 
situatie als na twee jaar een novelle 
wordt ingediend? 

Staatssecretaris Klein: Volgens de 
heer Kolthoff mag ik een dag of een 
maand voor de behandeling een wets-
ontwerp van hoge kwaliteit indienen. 

Het volgende jaar zou ik dan cadeau 
krijgen via een novelle. Wi j hebben dat 
met dit wetsontwerp gezien. Toen 
werd het argument gebruikt, dat een 
structureel element was ingebracht, 
ofschoon dit element door de Rege-
ring in een zeer vroeg stadium was in-
gebracht. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dat was he-
lemaal geen argument. Het wets-
ontwerp werd in mei ingediend en 
moest voor het zomerreces van dat 
jaar worden behandeld. Ik geloof dat 
de Staatssecretaris de feiten is verge-
ten. 

Staatssecretaris Klein: Neen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik denk dat 
de Staatssecretaris de huishoudelijke 
vergadering van de commissie waarin 
hierover werd gesproken niet heeft bijge-
woond. Ik was daar wel aanwezig en 
heb toen de argumenten, onder ande-
re die van de heer Vermaat, mogen be-
luisteren. 

Staatssecretaris Klein: Mij bereikte het 
verzoek van de vaste commissie, om-
kleed met argumenten, een tussentijd-
se novelle in te dienen. De voorzitter 
van de vaste commissie kan nu zeggen 
op grond van welke argumenten de 
commissie meende dat wat rustiger 
aan moest worden gedaan en dat tus-
senti jdseen novelle moest worden in-
gediend. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik ga niet 
al die argumenten noemen. Men heeft 
vanuit de Kamer gevraagd om een 
fundamentele discussie. Daarvoor 
werd de t i jd te kort bevonden in het 
voorjaar van 1974. Vandaar dat de weg 
van de novelle is gekozen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik hoop, 
dat de Staatssecretaris ook in de rest 
van het debat van deze dagen de be-
grippen ' fundamenteel ' en 'structu-
reel' niet op dezelfde manier door el-
kaar heeft gehaald. 

Staatssecretaris Klein: Neen, die gis-
heid heb ik wel . 
Als wordt gezegd, dat de werkings-
duur twee jaar moet zijn, maar dat ik 
mag volstaan met een novelle, dan 
heb ik die vri jheid weer gekregen. Ik 
vind het echter een vreemde combina-
tie van uitspraken. De enige oplossing 
is: de werkingsduur in het wets-
ontwerp op drie jaar stellen. Ik wil dit 
bij de heer Kolthoff gaarne in overwe-
ging geven. 
Op een aantal door de heer Van der 
Spek aangeroerde punten ben ik bij de 
beantwoording van andere sprekers al 
ingegaan. Zijn opmerkingen over ont-
plooiing onderschrijf ik, maar hij zal 
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met mij van mening zijn, dat gegeven 
een beperkte hoeveelheid middelen de 
vertaling neerkomt op een beperkte 
hoeveelheid ontplooiingsmogelijkhe-
den. Dat er winst zit in die overgang 
door betere systemen en optimalise-
ring is juist, maar deze blijft beperkt. In 
alle fasen, in welke maatschappij dan 
ook, zal men op een gegeven ogenblik 
tot een afweging moeten komen van 
de ontplooiingskansen van de een ten 
opzichte van die van de ander, want 
wat men voor de een doet, reduceert 
de mogelijkheden van de ander. 
Ik meen, dat de heer Honig van den 
Bossche een tamelijk strakke uitleg 
geeft aan de universele verklaring over 
de rechten van de mens, want uiter-
aard staan niet alle beginvoorwaarden 
vermeld. Ook ten aanzien van het 
recht op onderwijs is er altijd aan ge-
dacht, dat voor bepaalde overgangen 
kwalificatie een bijvoorwaarde wordt. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): 
Er wordt uitdrukkelijk gesproken over: 
op grondslag van prestatie. Er is geen 
andere mogelijkheid opengelaten. Er 
wordt niet gesproken over andere mo-
gelijkheden buiten die grondslag van 
prestatie. 

Staatssecretaris Klein: Stel dat het er 
staat, dan rijst allereerst nog de vraag, 
of het begrip prestatie wel tot in fines-
ses wordt gemeten dan wel dat wordt 
bedoeld, dat iemand iets heeft gepres-
teerd op een bepaald niveau dan wel 
erboven is gekomen. Dat is natuurlijk 
de problematiek, waarover we het hier 
hebben gehad. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): 
Loting is geen kwestie van prestatie. 
Het is een kansspel. Dat wordt in die 
verklaring volkomen uitgesloten. Dat 
is het punt waar het om gaat. 

Staatssecretaris Klein: Wanneer nu 
blijkt, dat er meer mensen zijn die aan 
bepaalde eisen hebben voldaan dan er 
plaatsen zijn om die mensen te laten 
doen wat ze willen, dan zijn we in de 
situatie gekomen, dat er niets is. Zoals 
weet, verliest zelfs de keizer dan zijn 
recht. 

De heer Honig van den Bossche (B.P): 
Dan is het een kwestie van opnameca-
paciteit. Die is jaren verwaarloosd. Zo 
snel mogelijk moet die opnamecapaci-
teit worden verbeterd. Dat is het hele 
punt. Een loting blijft echter in strijd 
met artikel 26, lid 1. U kunt het draaien 
zoals u wilt maar dat blijft zo. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Ik zou van 
de Staatssecretaris nog graag iets wil-
len vernemen over de gedachte van 
een universitair toelatingsexamen. 

Staatssecretaris Klein: Op het ogenblik 
worden de eindexamens in de maand 
mei gegeven. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Die termijn 
van twee jaar begrijp ik. 

De Voorzitter: Ik moet toch bezwaar 
maken tegen de wijze van discussie 
over dit wetsontwerp. Men onder-
breekt elkaar midden in zinnen en geeft 
elkaar geen voorrang. 

Staatssecretaris Klein: In een bepaald 
onderwijsstelsel zijn naar mijn mening 
wel degelijk mogelijkheden om het 
universitair toelatingsexamen een be-
paalde rol te geven. Deze kwestie valt 
echter buiten de behandeling van dit 
wetsontwerp. Bij de behandeling van 
de beleidsnota hoger onderwijs kan 
beter op deze problematiek worden in-
gegaan. In het kader van dit wets-
ontwerp kan de gedachte van de heer 
Verbrugh bepaald niet in overweging 
worden genomen, omdat de eindexa-
mens in mei plaatsvinden. Voor de 
tussentijd kan geen adequate regeling 
worden getroffen. Waar moeten dege-
nen, die voor een bepaald toelatings-
examen zakken, heen? Al deze zaken la-
ten zich niet op korte termijn regelen. 

D 
Staatssecretaris Veerman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik neem aan, dat ik u zou 
verdrieten, wanneer ik ook twee uur 
van de Kamer zou vragen. Ik hoop niet 
te veel beslag te leggen op de tijd van 
deze Kamer. 
De heer Van Leijenhorst heeft gezegd 
- en daarmede ben ik het eens - dat bij 
dit wetsontwerp een uitputtende be-
handeling van de relatie tussen de nu-
merus fixus en het v.w.o. niet mogelijk 
is. Ik geloof, dat wij ook niet moeten 
proberen daartoe te komen. Wat tot 
nog toe is geweest, moet worden ge-
zien als een begin van een discussie. 
In de tweede termijn heeft de discussie 
zich duidelijk toegespitst op de centra-
Ie punten van het wetsontwerp, en te-
recht. Ik zal tegen deze stroom niet op-
roeien. Ik kan nu voorbij gaan aan een 
aantai beschouwingen van verschil-
lende geachte afgevaardigden, waarin 
zij nader hebben toegelicht, wat zij in 
eerste termijn hebben betoogd. Wel 
moet ik nog een antwoord geven op 
enkele vragen. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Leijenhorst heeft aangedrongen op 
nadere bezinning op de verhouding 
tussen het v.w.o. en w.o. In eerste ter-
mijn ben ik hierop inderdaad niet inge-
gaan. Zoals de geachte afgevaardigde 
wellicht weet, bestaat er een commis-
sie-v.w.o./w.o., de commissie Du pare. 

Zij is actief, hetgeen ik dezer dagen 
nog heb mogen constateren. 
Hij heeft ook nog in een ander opzicht 
gevraagd naar bezinning en onder-
zoek. Het gaat dan om de kwaliteit van 
het v.w.o. en over het punt van de de-
motivatie. Ik heb al gesproken over de 
nieuwe commissie-v.w.o./h.a.v.o./ 
m.a.v.o., die zich zal gaan bezighou-
den met de problemen ter zake van de 
uitvoering van de mammoetwet, de 
knelpunten. Ik ken het programma van 
deze commissie nog niet; zij moet nog 
worden samengesteld. Zij is boven-
dien autonoom. Ik kan mij niet voor-
stellen, dat die commissie zich niet zou 
bezighouden met de problemen en 
niet op een onderzoek zou aandringen. 
Mevrouw Ginjaar heeft mij gevraagd, 
of ik een gesprek had gehad met de 
studentendecanen en de schooldeca-
nen. Ik heb dat gesprek niet gehad. Ze 
zijn niet bij mij geweest en hebben niet 
om een gesprek gevraagd. Ik heb uiter-
aard allerlei reacties gezien, niet alleen 
in publikaties, maar ook in brieven. In 
de brieven wordt enerzijds gewezen 
op de demotivatie, die optreedt, en an-
derzijds op de ongezonde prestatie-
dwang, die het gevolg kan zijn van een 
cijfermatig criterium. Beide uitspraken 
waren - dit is tijdens een interruptie-
debat al gezegd - meningen, niet ge-
grond op harde gegevens. Ik meen, 
dat mevrouw Ginjaar-Maas opmerkte, 
dat men in de wetenschap alleen maar 
met harde feiten en niet met meningen 
rekening houdt. Ik zou willen zeggen, 
dat ook bij het te voeren beleid men 
wel eens rekening moet houden met 
meningen, maar dat het te voeren be-
leid er niet op gebaseerd moet zijn, 
aangezien daarvoor harde feiten en 
deugdelijke criteria nodig zijn. Ik meen 
dan ook, dat ik in dit opzicht niet tot 
een beleid kan komen en dat naar die 
harde feiten moet worden gezocht. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gezegd, 
dat ik in vijf minuten klaar zou zijn. Ik 
meen, dat ik mij daaraan heb gehou-
den. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De verdere behandeling van het wets-
ontwerp wordt geschorst. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten te stellen in handen van de vaste 
Commissie voor Financiën het voor-
stel van wet van de leden Van Amels-
voort, Vermaat en W. Scholten om 
voor 1975 de vennootschapsbelasting 
te verlagen en de tijdelijke zelfstandi-
genaftrek voor kleinere zelfstandigen 
te verhogen (13346). 
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Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de Wet 
uitkeringen vervolgingsslachtoffers 
1940-1945 (Stb. 1972,669) (13 299). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Voogd (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l beginnen meteen 
woord van grote waardering u i t te 
spreken voor de snelheid, waarmee dit 
wetsontwerp op de agenda is geko-
men. Dit woord van waardering geldt 
voor het Presidium, dat eraan heeft 
wil len meewerken en het geldt in het 
bijzonder voor de Staatsssecretaris en 
zijn ambtenaren, die door uitermate 
snel antwoord te geven op de schrifte-
lijke vragen, die vanuit de Kamer zijn 
gesteld, de behandeling op korte ter-
mijn mogelijk hebben gemaakt. De le-
den van de commissie hebben afge-
sproken, dat wi j ons juist vanwege een 
snelle behandeling enige beperkingen 
zullen opleggen en wat terughoudend 
zullen zijn in de breedte van behande-
ling van de onderwerpen. Mijn eerste 
opmerking is, dat mijn fractie uiterma-
te sympathiek staat tegenover de 
strekking van het wetsontwerp. Er is 
grote behoefte geconstateerd - de 
Staatssecretaris heeft het zelf kunnen 
doen; ik heb het door toevall ige om-
standigheden ook zelf kunnen doen -
bij voorbeeld bij mensen, wonende in 
de Verenigde Staten en Israël, om ook 
onder de wet te worden gebracht, 
mensen voor wie eveneens geldt dat-
gene wat een paar dagen geleden Em-
my van Overeem op ontroerende wijze 
heeft gesteld in een artikel in 
'NRC/Handelsblad', namelijk dat ook 
bij hen 'de portie gewoon menselijk le-
ven dertig jaar geleden al op was'. Het 
stemt ons tot grote voldoening, dat 
ook die categorie, die in grote nood 
kan verkeren, nu onder de wet wordt 
gebracht. 

Het was onontkoombaar - ook al gaat 
het het kader van het wetsontwerp wat 
te buiten - om na de besprekingen, die 
wij in het voorjaar van 1974 met de 
Staatssecretaris hebben gehad over 
een aantal knelpunten ten aanzien van 
vervolgden en verzetsmensen, te in-
formeren naar de stand van zaken met 
betrekking tot een aantal onderwer-
pen, die voor beide groepen van groot 
belang zijn. De bedoeling van het aan-
snijden van die onderwerpen is niet, 
dat daarop nu een fundamenteel ant-
woord wordt gegeven. Wi j begrijpen, 
dat dit nu niet kan, óók niet in de t i jd, 
die vandaag beschikbaar is. Wij wil len 
informeren in welk stadium deze pro-
blemen zich nu bevinden. 

Oorspronkelijk bestond de gedachte, 
dat wi j over die vraagstukken een nota 
zouden krijgen in het najaar van 1974. 
leder in de Kamer zal er begrip voor 
hebben, dat dit - mede door de snelle 
indiening van dit wetsontwerp en de 
voorbereiding daarvan èn door de ge-
weldige hoeveelheid werk, die is ont-
staan door de enorme toeloop van het 
aantal mensen, dat onder de wet valt -
niet kon gebeuren. De belanghebben-
den hebben er echter recht op, te we-
ten, dat die problemen niet in de ver-
getelheid zijn geraakt. Daarom heeft 
de commissie er prijs op gesteld, een 
aantal punten bij deze behandeling 
naar voren te brengen. 
De Staatssecretaris stelt nu opnieuw 
een nota in het vooruitzicht. Ik neem 
aan, dat dit op betrekkelijk korte ter-
mijn zal leiden tot overleg in de Minis-
terraad. Wij wi l len het verschijnen van 
de nota graag afwachten en wi j wil len 
toezeggen, dat wat ons betreft, dan 
een zo snel mogeli jke bespreking zal 
plaatsvinden in commissie of Kamer. 
Aansluitend op het antwoord van de 
bewindsman op de schriftelijk gestel-
de vragen van de commissie, wi l ik en-
kele door de betrokkenen als schrij-
nend ervaren punten aanstippen. 
In de eerste plaats is er de kwestie van 
het informatiebureau. Ik zal er niet 
diep op in gaan, maar wi l ter verduide-
lijking stellen, dat wat ons voor ogen 
heeft gestaan niet is, dat dit een bu-
reau zou zijn, dat zeer uitgebreid de 
begeleiding en het maatschappelijk 
werk zou verzorgen. Ik heb het gevoel, 
dat er wat dit betreft bij de desbetref-
fende organisatie enig misverstand is 
ontstaan. Ons staat voor ogen een bu-
reau, dat de eerste opvang en de des-
kundige verwijzing naar de desbetref-
fende organen verzorgt. Uit dit oog-
punt bezien, lijkt ons een dergelijk bu-
reau van grote betekenis te zijn. Dit is 
te verwezenlijken zonder dat daardoor 
het werk van de organisaties op eni-
gerlei wijze wordt aangetast. 
In de tweede plaats is er de kwestie 
van de gemiste promotiekansen. Dit is 
een zaak, die uitermate sterk leeft, het-
geen mij gisteren opnieuw bleek bij 
een vergadering van de Landelijke 
Kontaktgroep van Verzetsgepensio-
neerden waarbi j collega Wolff en ik 
aanwezig waren. Het gaat om het feit, 
dat men als jeugdige gepensioneerde 
de gemiste promotiekansen niet geho-
noreerd krijgt. 

De moeil i jkheden, die hieraan zijn ver-
bonden, zie ik duidelijk. Het is echter 
wellicht mogeli jk - ik verwacht wat dit 
betreft overigens geen definitief ant-
woord, maar vraag de Staatssecretaris 
er nog eens over na te denken - om 

een redelijk aanvaardbare praktische 
oplossing te vinden zonder dat elders 
weer onbil l i jkheden worden gescha-
pen. Dit kan natuurli jk niet de bedoe-
l ingzi jn . 
In de derde plaats noem ik de kwestie 
van de pensioenregeling. Het is de 
Staatssecretaris bekend, dat de ge-
dachte van deze regeling door de or-
ganisaties van de vervolgden niet is 
losgelaten. Ook door onze fractie is zij 
niet losgelaten. Wij hebben begrip 
voor een aantal praktische problemen, 
die hierbij kunnen ontstaan. Ik ver-
moed, dat die in de toegezegde nota 
met plussen en minnen naar voren zul-
len komen. Ik heb er begrip voor, dat 
een pensioenregeling, hoezeer in be-
ginsel ook begeerd, een snelle uitvoe-
ring van de huidige regeling niet in de 
weg mag staan, omdat dit aan alle be-
trokkenen ten nadele zou komen. Dit is 
zeker niet de bedoeling geweest van 
een pleidooi voor een dergelijke rege-
ling. Boven alles is het belang van de 
betrokkene nu, dat de huidige rege-
ling, die zo'n grote toeloop met zich 
heeft gebracht, ook zo snel mogeli jk 
goed wordt uitgevoerd. 
De vraag is of de Staatssecretaris w i l 
bezien of althans een aantal elemen-
ten uit een pensioenregeling - ik denk 
bij voorbeeld aan de positie van de ge-
huwde v r o u w - i n de huidige regeling 
zou kunnen worden ingebouwd. Op 
die manier zouden wi j alle drastische 
moeili jkheden en vertragingen kunnen 
vermijden en zou toch het rechtsge-
voel van de betrokkenen wat meer 
recht kunnen worden gedaan, omdat 
zij dan toch het gevoel hebben dat al-
thans een aantal elementen uit de pen-
sioenregeling in de huidige regeling 
zou worden overgenomen. 
Dan wi l ik aanstippen het vraagstuk 
van de verhoging van de zogenaamde 
minimumgrondslag, dat nog alti jd 
speelt. Ik stel mij eigenlijk voor, dat het 
wetsontwerpje tot wi jziging van de 
Wet buitengewoon pensioen ons de 
gelegenheid geeft, daarop terug te ko-
men. 

Is de Staatssecretaris bereid, met zijn 
ambtgenoot van Financiën nog eens 
de kwestie van de belastingheffing op 
het smartegeld op te nemen? Die be-
lasting wordt , als ik goed ben inge-
licht, niet geheven op het smartegeld 
naar aanleiding van verkeersongeval-
len. Het wordt in de kring van de ver-
volgden als pijnlijk ervaren, dat op hun 
smartegeld wel belastingheffing 
plaatsvind. Ik begrijp dat een moei-
lijkheid is, dat een wijziging van 
de belastingwetten noodzakelijk is, 
maar dat kunnen wi j misschien ont-
gaan door de hardheidsclausule, die 
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Voogd 

stellig in de belastingwetten is opge-
nomen, in algemene zin op een bepaal-
de groep van toepassing te verklaren. Ik 
vraag nu geen uitspraak hierover. Ik be-
gri jp dat dit een moeili jke materie is. Ik 
geff het de Staatssecretaris in overwe-
ging en vraag hem, of hij dit met zijn 
ambtgenoot van financiën wi l opne-
men. 
Ik eindig met twee concrete vragen. In 
de eerste plaats: Als dit wetsontwerp, 
wat ik aanneem, wordt aangenomen, 
hoe melden de betrokkenen zich dan? 
Zij kunnen zich bevinden in Indonesië, 
Israël en de Verenigde Staten. Hoe ge 
schiedt de afwerking daaar? Heeft men 
daarvoor al een bepaalde voorziening 
in gedachte of misschien wel in voor-
bereiding? Ik weet dat de Staatssecre-
taris als het ware een vooruitgescho-
ven post heeft in bij voorbeeld Israël in 
het bureau van mr. Gerard Polak. 
Wordt dat bureau ingeschakeld? Hoe 
geschiedt dat op andere plaatsen in 
het buitenland, waar misschien een 
groot aantal betrokkenen is geconcen-
treerd? Ik denk aan New York en Cali-
fornië. 
Een tweede vraag kan misschien niet 
nu worden beantwoord, want het is 
een wat moeili jke juridische vraag. 
Toch wi l ik haar graag in overweging 
geven, misschien voor een volgende 
keer. 
Men kan zich het geval voorstellen van 
een Joodse Nederlander die in de 
Spaanse Burgeroorlog tegen het fascis-
me heeft gevochten en daardoor zijn 
Nederlanderschap heeft verspeeld. Hij 
is vervolgens in Nederland terugge-
keerd als een soort stateloze. Als Jood-
se Nederlander kan hij onder de Duitse 
vervolging zijn gevallen. Na de oorlog 
is hij misschien geëmigreerd. Dit is 
een vrij ingewikkelde constructie, 
maar het is niet ondenkbaar dat het 
voorkomt. 
Ik vrees dat zo iemand op het ogenblik 
buiten de nu voorgestelde tekst valt. Ik 
weet niet of zo'n geval voorkomt en 
zo ja, hoeveel gevallen voorkomen. Het 
zou echter toch een onverdraaglijke 
gedachte zijn, dat een joodse vervolg-
de die al voor de oorlog tegen het fas-
cisme en nationaal-socialisme streed 
door het feit dat hij zijn Nederlander-
schap toen al, dus in de stri jd tegen het 
fascisme, heeft verloren, buiten de re-
geling valt. Ik begrijp dat dit enig uit-
zoeken vergt. Misschien vergt het ook 
een wetswijziging die nu niet tot stand 
zal kunnen komen. Er komen stellig in 
de toekomst nog meer wijzigingen van 
de Wet uitkeringen vervolgingsslacht-
offers 1940-1945. Wil de Staatssecre-

taris dat geval dan in het onderzoek 
betrekken? 
Hiertoe w i l ik mij beperken. Ik spreek 
nogmaals mijn erkentelijkheid uit, zo-
wel voor het wetsontwerp als voor de 
toewi jding waarmee de Staatssecre-
taris en zijn ambtenaren eraan hebben 
meegewerkt dat het wetsontwerp nu 
op de agenda kon komen en, naar ik 
hoop, afgehandeld. 

D 
Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
fractie kan zich van harte verenigen 
met de strekking van dit wetsontwerp, 
waarin de kring van de uitkeringsge-
rechtigden wordt uitgebreid tot ver-
volgden, die ten tijde van de vervol-
ging Nederlanders waren en nu niet 
meer. Daarmee is onze verlanglijst 
overigens niet uitgeput. Ik moge nog 
eens verwijzen naar ons standpunt bij 
de behandeling van deze wet, waarbi j 
ik het heb betreurd dat de vrouweli jke 
gehuwde oorlogsvervolgden eigenlijk 
worden achtergesteld bij de manneli j-
ke gehuwde oorlogsvervolgden. Ik 
hoop dat dit punt nog eens door de 
Staatssecretaris zal worden overwo-
gen bij een diepergaande herziening 
van deze wet. 

Wij hebben onlangs een brief ontvan-
gen van de Stichting Joods Maat-
schappelijk Werk met het verzoek, de 
uitbreiding met terugwerkende kracht 
op 1 januari 1973 inwerk ing te doen 
treden en niet op 1 juli 1975, de datum, 
die artikel II in het vooruitzicht stelt. De 
stichting had dit verzoek ook al ver-
meld in haar brief van 12 november 
1974, die als bijlage bij het wets-
ontwerp is gevoegd. Uit het feit dat het 
wetsontwerp niet zodanig is komen te 
luiden, kan worden afgeleid, dat de Re-
gering dit verzoek kennelijk heeft afge-
wezen. Enerzijds begrijp ik wel dat de 
Stichting Joods Maatschappelijk Werk 
vanuit haar bewogenheid met de ver-
volgden ervoor pleit dat de nieuwe 
groep ook materieel geheel gelijk 
wordt gesteld met degenen, die door 
het oorspronkelijke wetsontwerp wor-
den bestreken. Anderzijds heb ik ech-
ter toch grote aarzeling, als ik zie, welk 
een precedent dan in de techniek van 
de wetgeving zal worden geschapen. 
De wetgever maakt op een gegeven 
moment wetteli jke voorzieningen voor 
een bepaalde groep en na enige jaren 
komt de wetgever tot de conclusie, dat 
deze groep moet worden uitgebreid. 
Dat is dan een nieuw inzicht op dat 
moment. Gaat men nu als het ware 
een morele verplichting in het leven 
roepen om dat nieuwe inzicht in de 
praktijk zo uit te werken, alsof dit al in 

de oude wet opgenomen was ge-
weest, dan wordt daardoor de proce-
dure om een wet te verbeteren ernstig 
verzwaard. Misschien wordt deze pro-
cedure dan te zeer verzwaard, namelijk 
zodanig dat bij de definitieve afweging 
van de beoogde verbetering zou wor-
den afgezien. Dat kan een rol spelen bij 
de toekomstige wijzigingen van de 
wet, die wi j nu behandelen. Dat zou 
echter evenzeer kunnen gelden voor 
aanverwante materies. Ik noem dan de 
buitengewone pensioenwet en moge-
lijk ook het init iatief-wetsontwerp van 
mijn fractiegenoot de heer Koning be-
treffende de positie van de verzetsmili-
tairen. Het oorspronkeli jke wets-
ontwerp hebben wi j in grote haast be-
handeld, hetgeen begrijpelijk is. Het 
ligt daarom voor de hand dat ook het 
vervolg in grote snelheid door deze 
Kamer zal gaan. Het risico, daaraan 
verbonden, is dat misschien wel eens 
enige slordigheid kan optreden. Ik heb 
bij de behandeling van de wet inder-
t i jd, in oktober 1972, getracht op enke-
le van deze slordigheden te wijzen. Ik 
heb er nu ook een aangetroffen, name-
lijk in artikel 24, waarin het aantal le-
den van de uitkeringsraad wordt ver-
hoogd. Het zijn er nu niet meer vijf, 
maarten minste vijf. De verhoging 
wordt echter niet afgegrendeld door 
het stellen van een max imum. Het lijkt 
mij beter, dit wel te doen. Ik heb tegen 
de uitbreiding van het aantal leden van 
de uitkeringsraad geen enkel bezwaar. 
Ik kan mij voorstel len, dat gezien de 
werkzaamheden van deze raad men 
nu nog niet precies het aantal kan vast-
stellen op dit moment. Ik w i l echter 
toch de Staatssecretaris in overweging 
geven, bij voorbeeld in artikel 24 de 
woorden 'en ten hoogste 15' in te voe-
gen. 

D 
Mevrouw Gardeniers-Berendsen 
(K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
mede spreken namens de A.R.P. en 
C.H.U. Zoals in het verslag van de ka-
mercommissie is vermeld, onder-
schrijven wi j de intentie die geleid 
heeft tot indiening van de voorl iggen-
de wijziging van de Wet uitkeringen 
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 na-
melijk om het solidariteitsbeginsel ten 
aanzien van hen die in Nederland of 
Nederlands-Indië tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vervolgd werden, zoals 
in de wet vastgelegd, uit te strekken tot 
hen, die Nederlander zijnde, of Neder-
lands onderdaan, met daaropvolgend 
Nederlanderschap ook tot de groep 
vervolgden gerekend dienen te wor-
den, maar later de Nederlandse nati-
onaliteit hebben opgegeven. 

Tweede Kamer 
19 maart 1975 Oorlogsslachtoffers 3590 



Garden iers-Berendsen 

De slotconclusie vermeld in het advies 
van de Stichting 1940-1945 omvat ook 
die in de fracties waarvoor ik spreek 
namelijk dat de gegeven korte t i jd een 
diepgaande bestudering van dit wets-
ontwerp niet mogelijk maakt. Enige 
zorg waarvan de stichting spreekt ten 
aanzien van de uitvoering van het hart 
van dit wetsontwerp, te weten de wijzi-
ging van artikel lid 1 sub c, wordt door 
mij gedeeld. Deze zorg is gegrond me-
de op het door de stichting genoemde, 
dat niet te overzien is hoeveel perso-
nen respectievelijk om hoeveel aan-
vragen om periodieke uitkering en an-
dere tegemoetkomingen het zal gaan, 
alsmede het ontbreken van enige toe-
lichting hoe de informatie, de aanmel-
ding en verwerking van deze aanvra-
gen plaats gaat vinden. Kan de Staats-
secretaris de in de memorie van toe-
lichting genoemde 800 aanvragen wat 
nader specificeren? Hoeveel schat men 
het aantal van hen, die vanuit de Ver-
enigde Staten, Israël, andere landen 
en Indonesië een beroep op uitkering 
zullen doen? Is bij voorbaat rekening 
gehouden met het mogelijk groter zijn 
dan het thans gesignaleerde aantal? 
De ervaring bij de in werking treding 
van de WUV heeft geleerd, dat er vele 
verborgen gevallen bestaan, ook bij 
aanvragen door nabestaanden. Be-
staat een prognose van een mogelijk 
aantal aanvragen van nabestaanden? 
De schatting van het genoemde be-
drag van 7,5 min. is een zeer globale. 
Is dit een prognose volgens de gemid-
delde uitkering in Nederland? Is in de-
ze schatting naast periodieke uitkerin-
gen ook rekening gehouden met de 
vergoeding van de medische kosten 
en de z.g. preventieve medische kos-
ten? 

Daar wi j niet zoals de Stichting 
1940-1945 een advies moeten uitbren-
gen, maar een wet tot stand moeten 
brengen, is het noodzakelijk dat wi j al-
le complicaties voor zover mogelijk 
bezien. Juist doordat deze uitbreiding 
met zich meebrengt, dat in de uitkerin-
gen Nederlandse maatstaven moeten 
worden aangelegd op vervolgden, die 
in een ander land, dat ook vaak econo-
misch totaal anders gestructureerd is, 
zou ik graag nog antwoord krijgen op 
de volgende vragen. 
Hoe zal de uitvoering van deze uitbrei-
ding ter hand worden genomen? Hoe 
vindt in de door mij met naam ge-
noemde, en overige landen, de infor-
matie plaats naar de mogelijk uitke-
ringsgerechtigden? Artikel 30, lid 4, re-
gelt de aanvraag, maar niet de infor-
matie. Hebben de Nederlandse diplo-

matieke dan wel consulaire vertegen-
woordigingen daarvoor genoeg assi-
stentie? hoe vindt de registratie plaats 
van wijziging in omstandigheden, 
overli jden van vervolgden, verkleining 
of vergrot ing van gezin en vertrek naar 
elders? Zal het aantal te verwachten 
aanvragen in Nederland geen uitbrei-
ding van het administratieve apparaat 
noodzakelijk maken, want het regel-
matig inlopen van de verrekeningen 
van de voorschotten mag niet op-
nieuw vertraging ondergaan. 
Wat betreft de grondslag van de uitke-
ring, zoals vastgelegd in artikel 8, lid 2, 
rijst de vraag hoe de vaststelling van 
de grondslag zal plaatsvinden, welk in-
komen de aanvrager in Nederland zou 
hebben genoten wanneer dit vergele-
ken moet worden met een door hem 
uitgeoefend beroep of bedrijf in een 
ander land. Hoe zijn de ervaringen 
daarmee bij al eerder ingediende aan-
vragen van in het buitenland wonende 
uitkeringsgerechtigden? Dezelfde 
vraag wi l ik stellen ten aanzien van de 
vaststelling van de financiële draag-
kracht ex artikel 21 , zoals verder uitge-
werkt in het besluit van 21 juni 1973. 
Wat betreft de vergoeding van medi-
sche kosten, kan de Staatssecretaris 
met betrekking tot de met name ge-
noemde en overige landen aangeven 
hoe daar de medische verzorging 
plaatsvindt, en in hoeverre de medi-
sche kosten in financieel opzicht ver-
schillen vertonen met Nederland? Hoe 
zal de financiële controle op de inge-
diende nota's plaatsvinden? De wijzi-
ging van E van artikel 4, lijkt tekstueel 
iets verder te gaan dan de memorie 
van toelichting aangeeft. Ik zou graag 
vernemen of een eventuele wijziging 
noodzakelijk is. 

Ik begrijp, dat de door mij gestelde 
vragen well icht de oorzaak kunnen zijn 
van het niet als bijna hamerstuk af-
doen van deze wetswijziging. Dat is 
niet de bedoeling. Als mede-verant-
woordeli jke wetgever ontkom ik echter 
niet aan de noodzaak deze vragen te 
stellen, het is echter niet de bedoeling, 
de ingangsdatum van de wet daardoor 
te vertragen. 
Ten aanzien van de antwoorden naar 
aanleiding van het verslag verheugt 
het onze fracties op korte termijn zowel 
een inventarisatie van het totaal aan 
voorzieningen, in een nota ten aanzien 
van harmonisatie en mogelijke andere 
voorstellen, als een advies ten aanzien 
van de maatschappelijke begeleiding 
tegemoet te kunnen zien. Aan de hand 
van de inhoud van de nota en het ad-
vies zullen wi j graag de gehele proble-
matiek diepgaand bespreken. 

Met betrekking tot het verzoek door 
het Joods Maatschappelijk Werk tot de 
kamerleden gericht, om deze wetswi j -
ziging terugwerkende kracht te geven 
tot 1 januari 1973 merk ik op, dat een 
terugwerkende kracht ook niet bestaat 
voor de uitkeringsgerechtigden, die op 
grond van de huidige wet thans een 
aanvrage indienen. Uit het oogpunt 
van rechtsgelijkheid achten wi j de 
voorgestelde ingangsdatum van 1 jul i 
1975 de juiste. 

D 
De heer Van het Schip (C.P.N.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Onze fractie stelt er 
prijs op, ten aanzien van het onderha-
vige wetsontwerp als het ware een 
korte verklaring af te leggen. Wi j wen-
sen niets te doen, wat ook maar enige 
vertraging kan opleveren bij het leni-
gen van de nood, die heerst onder de-
genen, die ti jdens de Tweede Wereld-
oorlog door de nazi's werden ver-
volgd, in het bijzonder voor onze 
Joodse landgenoten die het aller-
zwaarst werden getroffen en die later 
een andere nationaliteit aannemen en 
zich in het buitenland bevinden. Hun 
nood is vaak groot en wi j voelen het 
als een plicht, op alle mogelijke manie-
ren te helpen, hun een uitweg uit deze 
nood te verschaffen. Onze plicht en 
ons gevoel van solidariteit met de 
daadwerkelijke anti-fascisten en als zo-
danig getroffenen gaan over de gren-
zen heen. De overweging, dat vooral 
snelheid is geboden is het, die ons be-
perkt in het maken van kanttekeningen 
bij het thans aan de orde zijnde wets-
ontwerp, waarvoor wi j onze waarde-
ring uitspreken. 

Doordenkend langs de lijn van de 
WUV, die indertijd deze Kamer eerst 
kon passeren, nadat de zogenaamde 
Indische slachtoffers in hetzelfde wet-
telijke kader waren geplaatst, afwij-
kend van de oorspronkelijke pleidooi-
en, die onzerzijds, maar ook van de 
kant van de P.v.d.A.-fractie voor een 
andere systematiek werden gehou-
den, is het huidige ontwerp ook lo-
gisch. De WUV in deze vorm is een feit. 
De uitbreiding van de werkingssfeer 
van de WUV gaat uit van een gegeven. 
Wi j voelen ons dus niet geroepen, nu 
opnieuw gedetailleerd op deze zaak in 
te gaan. 
Wij hopen intussen, dat de Staats-
secretaris over enige ti jd kan medede-
len, hoeveel vervolgden uit de jaren 
1940-1945, die de Indonesische nati-
onaliteit hebben aangenomen, voor 
een WUV-uitkering in aanmerking zul-
len komen en ook (na schatting) hoe-
veel van hen zich thans in de concen-
tratiekampen bevinden van het Soe-
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hartoregime, waarmee het Ministerie 
van CRM contacten onderhoudt. Wat 
dat betreft lopen de meningen over 
vervolging en stell ingname tegenover 
vervolging uiteen. 
Wat denkt de Staatssecretaris te doen 
om vervolgden uit de jaren 1940-1945, 
die in Indonesië of in Nederland heb-
ben geleden onder de Duitse of Japan-
se fascistische terreur en die de lndo-
nesische nationaliteit hebben aange-
nomen, nu op te sporen als gegadig-
den voor de WUV, in zoverre zij niet uit 
vri je wil bij gebrek aan informatie en 
door wederrechtelijke vri jheidsbero-
ving in het Indonesië van de generaals 
een aanvrage kunnen indienen? Wij 
hopen, dat de Staatssecretaris het pro-
bleem in ieder geval onderkent en 
daarover, zo het op dit moment niet 
mogelijk is, later mededelingen wi l 
doen. 

Gezien het feit, dat de Stichting 
1940-1945 zich niet meer, zoals oor-
spronkelijk, alleen bezighoudt met de 
uitvoering van de Bui tengewoon Pen-
sioenwet, maar ook met de WUV - en 
nu is het een WUV, die ook buiten de 
grenzen een grotere rol zal spelen is 
het duidelijk, dat de verzetsmensen uit 
de jaren 1940-1945 in alle levensbe-
schouwelijke schakeringen erop moe-
ten toezien, dat de oorspronkeli jke ta-
ken en het karakter van deze stichting 
niet steeds verder op de achtergrond 
raken. 

Wij stellen het op pri js, dat de Staats-
secretaris enkele belangrijke, waarde-
volle adviezen van de Uitkeringsraad, 
ondertekend door zijn voorzitter, de 
heer Van Namen, als bijlage bij de me-
morie van toelichting heeft gevoegd, 
en ook het advies op stuk nr. 4, bijlage 
II, van de Centrale Hoofdbestuurscom-
missie van de Stichting 1940-1945, on-
dertekend door de heer Van de Mee-
rendonk, aan de Kamer heeft overge-
legd. Wat het stuk onder bijlage II be-
treft, valt het ons op dat de functie van 
de ondertekenaar niet nader is gekwa-
lificeerd, zoals bij de andere bij lagen 
wel is gebeurd. Een dergelijke onhof-
feüjkheid en slordigheid moet het de-
partement toch vermijden bij het over-
leggen van adviezen, die bij een par-
lementaire behandeling een rol spe-
len en waaraan de Kamer op zich zelf 
zeer veel heeft. 
Gaarne vernemen wi j van de Staats-
secretaris, of hij ook advies heeft inge-
wonnen bij de Landelijke Contact-
groep Verzetsgepensioneerden en bij 
het Auschwitz-Comité, die zich, naar 
ons bekend is, intensief met de zaak 
hebben beziggehouden. 

De verandering van artikel 7, lid 2, die 
wat de formuler ing van de omgekeer-
de bewijslast betreft, de WUV gelijk-
trekt met de nieuwe formuler ing in de 
Buitengewoon Pensioenwet, zoals de-
ze is aangebracht via het amendement 
van de heer Wolff, medeondertekend 
door de heren Voogd en Koning en an-
dere leden uit deze Kamer, dat door de 
Staatssecretaris ti jdens de behande-
ling in mei 1974 is overgenomen, ach-
ten wi j volstrekt logisch en ook een 
verbetering. 

In het verslag en in de nota naar aan-
leiding van het verslag is onder meer 
geschreven over het informatiebureau 
en over de gemiste promotiekansen. 
Gezien het door de Staatssecretaris 
gegeven antwoord zouden wi j van on-
ze kant wi l len aandringen op spoed bij 
het realiseren van deze zaken, zeker 
wat de gemiste promotiekansen be-
treft. Wi j hopen dat het ontwerp, een-
maal tot wet verheven, snel de moeil i j -
ke positie zal oplossen, waarin vroege-
re landgenoten - v a n wie ook mijn 
fractie vooral uit de Verenigde Staten 
en Australië zulke roerende en sympa-
thieke brieven mocht ontvangen - op 
dit moment verkeren. Dat is het aller-
eerste en het belangrijkste, waar het 
bij dit wetsontwerp om gaat. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt te 15.38 uur ge-
schorst en te 15.55 uur hervat. 

De Voorzitter: Over de behandeling 
van het wetsontwerp Herstructurering 
Wetenschappelijk Onderwijs en van de 
structuurnota Gezondheidszorg heb ik 
nader overleg gepleegd met onder an-
dere de daarbij betrokken bewindslie-
den. Daarbij is mi j gebleken dat de Mi-
nister van Onderwijs van 5 t /m 9 mei 
a.s. verhinderd is wegens verbli jf in 
Suriname en dat de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Mil ieuhygië-
ne, die volgens onze inl ichtingen, nog 
van hedenmiddag, op 6 mei in Luxem-
burg zou moeten zijn, die dag toch in 
de Kamer kan verschijnen. 
Onder deze omstandigheden stel ik 
thans voor op 29 apri l , met voortzet-
t ing op 1 mei (uitsluitend overdag) de 
eerste termijn van de Kamer te doen 
plaatsvinden over wetsontwerp 11 281 
(Herstructurering Wetenschappelijk 
Onderwijs) en met de behandeling van 
de Structuurnota Gezondheidszorg te 
beginnen op 6 mei met voortzetting op 
7 mei. 

De eerste termijn van de zijde van de 
Regering over het wetsontwerp Her-
structurering Wetenschappelijk On-
derwijs zal dan kunnen geschieden op 
dinsdag 13 mei. 

Dit is geen voorstel, dat uitblinkt door 
logica. Met name de sterke verdeling 
in de t i jd vind ik zeer ongelukkig. In de 
gegeven omstandigheden wi l ik het 
echter toch aan de Kamer voorleggen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Ik ben het met 
u eens wat uw kwalificatie van het 
voorstel betreft. In de afgelopen peri-
ode hebben wi j hetzelfde gezien bij de 
behandeling van begrot ingshoofd-
stukken. Het is een bijzonder akelige 
manier van behandelen. Men blijft ge-
durende langere perioden bezig met 
hetzelfde werk. Als iedereen om prakti-
sche redenen achter uw voorstel staat, 
zullen wi j ons daartegen niet verzet-
ten. Een aaneengesloten periode van 
behandeling zou ons echter veel wel-
komer zijn. 

De Voorzitter: De heer Bakker spreekt 
taal naar mijn hart. Ik wijs erop, hoe 
ontstemd ik erover was op een zo laat 
t i jdstip van het voorstel te horen en zo 
weinig begrip te vinden voor de door 
mij gegeven overwegingen. Ik begrijp 
dat ook de heer Bakker - zij het, zeer 
node - zich bij mijn voorstel neerlegt. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Masman, die het heeft ge-
vraagd. 

D 
De heer Masman (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik hecht eraan te zeggen, 
dat ik vanmiddag namens de commis-
sie sprak. 
Ik heb gesproken over de mogelijk-
heid, de Kamer te verzoeken, stuk 
13 322 op de agenda van morgen te 
plaatsen, omdat de Minister hiertoe 
een aantal dwingende voorstellen had. 
Ik heb overleg met hem gepleegd en 
hij heeft mij verzocht, de vijf overwe-
gingen die hij had de Kamer te verzoe-
ken voor het Paasreces de brief te be-
handelen aan u mede te delen. De Ka-
mer moet dan zelf hierover beslissen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Als de Kamer 
het niet met een overweging eens is, 
vraagt u dan schorsing en loopt u dan 
naarde Minister? 

De heer Masman (P.v.d.A.): Dat zou op 
de weg liggen. Ik kan goed lopen, dus 
dat doe ik dan wel 
Vijf overwegingen gaf de Minister, 
mijnheer de Voorzitter: 
1. de rechtspositieregelingen, met de-
ze zaak verbonden, dienen 1 april be-
kend te zi jn; 
2. is men onbekend met de regelin-
gen, dan zal well icht een aantal men-
sen - in verband met de bestaande on-
zekerheid - het werk verlaten; 
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3. met de bonden is reeds afgespro-
ken dat, als vandaag - gelet op het 
mondel ing overleg dat w i j vanmorgen 
hebben gehad - een afwijzend oordeel 
van de Kamer zou zijn gekomen, er 
dan afvloeiingsregelingen tot stand 
dienen te komen, waarover aanstaan-
de vrijdag overleg zou worden ge-
pleegd; 
4. de faciliteiten die aan de instell in-
gen beschikbaar worden gesteld, die-
nen deze maand toch wel bekend te 
zijn en zullen het departement dus in 
geschrift hebben moeten verlaten; 
5. detwee-dagenprogramma's, in het 
bijzonder voor de vormingsinst i tuten 
en het beroepsbegeleidend onderwijs, 
moeten door de Minister worden 
goedgekeurd. Gevreesd wordt dat, als 
wi j er na Pasen over spreken, er dan 
een vertragingselement ontstaat. 
Deze vijf overwegingen hebben de Mi -
nister er vanochtend toe gebracht om 
te zeggen: Als de Kamer de brief wi l 
behandelen, dan wi l ik dat graag vóór 
het Paasreces hebben. De Minister 
maakt nu deze overwegingen door 
middel van mij uitdrukkelijk aan de Ka-
mer kenbaar, maar laat het verder aan 
de Kamer over te beslissen, of zij de 
brief vóór dan wel na het Paasreces wi l 
behandelen. Voor het geval de Kamer 
besluit tot na het Paasreces, zal de Mi-
nister alle werkzaamheden die in de 
punten 1 tot en met 5 zijn vervat, onder 
alle voorbehoud voortzetten, wat ook 
wi l zeggen dat hij ook met de bonden 
onder voorbehoud afvloeiingsregelin-
gen zal maken e.d. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer 
voor, in afwijking van de door de Mi-
nister van Onderwijs bij monde van de 
heer Masman gegeven motieven voor 
behandeling vóór Pasen, de Brief van 
de Ministers van Onderwijs en Weten-
schappen en van Sociale Zaken over 
de invoering van de tweede dag 
gedeeltelijke leerplicht enz. (13 322) na 
het Paasreces te doen behandelen. 

De heer Hermes (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik loop het risico mij het on-
genoegen van de hele Kamer op de 
hals te halen, maar ik vind de door de 
Minister genoemde motieven dermate 
zwaarwegend, dat naar mi jn mening 
de behandeling niet na het Paasreces 
kan plaatsvinden. 

MevrouwSmit-Kroes (V.V.D.): Hoe 
kan je voor een aantal van de genoenv 
de punten onder voorbehoud de Mi-
nister de ruimte geven om aan de 
gang te gaan? 

De Voorzitter: Die vraag moet u beant-
woorden en niet ik; gelukkig. 

Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): Ik be-
antwoord die vraag ontkennend en 
daarom sluit ik mij gaarne aan bij de 
heer Hermes. 

De heer Worrell (P.v.d.A.): Wi j hebben 
niet zulke overwegende bezwaren te-
gen de maatregelen van de Minister. 
Wi j zien goede redenen waarom de 
Minister onder voorbehoud alvast met 
de regelingen kan gaan werken. De 
brief kan na het Paasreces op de agen-
da worden geplaatst. Het zal het voor-
deel hebben, dat bij de behandeling na 
het Paasreces meer evaluatiegege-
vens beschikbaar kunnen zijn, zodat 
w i j tot een behoorlijk eindoordeel kun-
nen komen. 

Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): Dat is 
speculeren op een bepaalde uitslag. 

De heer Masman (P.v.d.A.): De inter-
pretatie van mevrouw Smit, dat wi j 
onder voorbehoud de Minister de 
ruimte geven, is niet juist. Als wi j be-
sluiten de behandeling na het Paasre-
ces te doen plaatsvinden, zal de Minis-
ter zijn werkzaamheden met derden 
onder voorbehoud verrichten. Dat is 
dus iets anders. 

Mevrouw Smit-Kroes (V.V.D.): Dan 
vraag ik mij af, hoe de Minister over-
weging nr. 1 onder voorbehoud kan 
benaderen. 

De Voorzitter: Wi j kunnen over derge-
lijke regelingen van werkzaamheden 
niet met 150 man uit de losse hand dis-
cussiëren. Ik stel mij voor na afloop 
van de hedenmiddag te houden stern-
mingen een beslissing te nemen. Ik 
hoop dat de commissie mi j dan kan 
meedelen hoe in de commissie over 
het voorstel wordt gedacht. 
Mocht de Kamer besluiten morgen de 
briefte behandelen, dan zal ik voor-
stellen de vergadering morgenavond 
niet om 11 uur te doen ophouden en 
na de afhandeling van de voorstellen, 
die betrekking hebben op de wijziging 
van het B.W., de betreffende briefte 
behandelen. Het zal dan wèl nacht-
werk worden. 
Ik constateer dat de Kamer ermee ak-
koord gaat nog vandaag op een later 
ti jdstip hierover een beslissing te ne-
men, na het oordeel van de commissie 
te hebben vernomen. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Dat oor-
deel van de commissie is er. 

De Voorzitter: Ik heb van u geen voor-
stel namens de commissie gehoord. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik heb van-
morgen gezegd — het blijkt mij dat 
daarin geen wijziging is gekomen - dat 
de meerderheid van de commissie van 

oordeel is, dat de brief vóór het Paas-
reces moet worden behandeld. 

De Voorzitter: Is dit ook nog het geval 
na de mededeling die u zoeven hebt 
gedaan? 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik zie de-
zelfde meerderheid van vanmorgen nu 
knikken. Die meerderheid is dus bli j-
ven bestaan. 

De Voorzitter: Ik stel toch aan de Ka-
mervoo r hierover te beslissen na af-
handeling van het wetsontwerp Ver-
lenging en wijziging van de Machti-
gingswet inschrijving studenten en na 
het officiële oordeel van de commissie 
te hebben vernomen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Verlenging en wi jz ig ing van de Mach-
t ig ingswet inschrijving studenten 
(12929) en de daarbij voorgestelde 
moties. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
de op het wetsontwerp voorgestelde 
amendementen en subamendemen-
ten, voor zover zij niet voldoende zijn 
ondertekend, voldoende ondersteund. 

In behandeling komt artikel I. 

De Voorzitter: Ik stel voor dit artikel te 
behandelen volgens de met hoofdlet-
ters aangeduide onderdelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De aanhef van artikel I en de onderde-
len A, B en C worden zonder beraad-
slaging en zonder stemming aangeno-
men. 

Beraadslaging over onderdeel D, 
waarop zijn voorgesteld de volgende 
amendementen: 
een, van het lid Ginjaar-Maas c.s. (stuk 
nr. 16); 
een, van het lid Ter Woorst c.s. (stuk 
nr.21). 

D 
De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou een opmerking 
wil len maken over de tweede volzin 
van artikel 3ter, derde lid. Staatssecre-
taris Klein was naar mijn gevoelen dui-
delijk in zijn dupliek. Hij heeft zich ook 
nog gedistantieerd van het toelatings-
stelsel in sommige oosterse landen, 
zodat ik bij hem van de bewuste volzin 
geen moeili jkheden verwacht. Ik heb 
echter een vraag; misschien kan hij die 
beantwoorden. Hij heeft nu het woord 
'arbeidsmarkt' gebruikt. Dat is een an-
der woord dan staat in de toelichting 
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Verbrugh 

op de begroting. Op een gegeven mo-
ment heeft hij in de discussie gezegd: 
Zou dat misschien beter zijn? Toen is 
dat echter weer verzand. Ik moet zeg-
gen, dat ik het wel beter vind. Vandaar 
mi jn vraag of de Staatssecretaris be-
reid is in een korte nota van wijziging 
de woorden: 'Onze Minister kan bij 
een besluit, als bedoeld in de vorige 
volzin, tevens in zijn overwegingen be-
trekken de ontwikkeling op de arbeids-
markt ten aanzien van die maatschap-
pelijke betrekkingen', te vervangen 
door: 'Onze minister kan bij een be-
sluit, als bedoeld in de vorige volzin, 
tevens in zijn overwegingen betrekken 
de ontwikkeling van de behoefte ten 
aanzien van die maatschappelijke be-
trekkingen! ' . 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Tegen het amendement-
Ginjaar heb ik geen bezwaar. Wij ach-
ten het alleen lichtelijk overbodig. Het 
oordeel erover laten wi j gaarne aan de 
Kamer over. 
Wat betreft het amendement van de 
heer Ter Woorst ben ik het eens met 
de heer Verbrugh. Zijn formuler ing 
spreekt mij meer aan. De Kamer moet 
zich nu echter over dit amendement 
uitspreken. Naar ik aanneem is het de 
bedoeling van de heer Ter Woorst, 
datgene wat later dezerzijds is inge-
bracht ten aanzien van de arbeids-
markt weer te schrappen. Daarbij heeft 
hij enkele zaken over het hoofd gezien. 
Bij aanvaarding van dit amendement 
blijft de 30-dagenperiode staan. Wordt 
zij gehandhaafd, dan slaat zij op de 
hoofdprocedure vanuit de instell in-
gen. Wij hadden 30 dagen uitgetrok-
ken om met het parlement te gaan pra-
ten over de arbeidsmarktfactor. Het is 
onmogeli jk de 30 dagen te laten gel-
den voor het hoofdproces. Wi j kunnen 
onmogeli jk met het parlement in over-
leg treden voor een beslissing valt. Dat 
is ook nooit het voorstel geweest. Naar 
ik aanneem heeft de indiener van het 
amendement daaraan ook geen be-
hoefte. Het zou betekenen, dat de hele 
procedure een maand in de ti jd wordt 
teruggebracht. Het verzwaart de pro-
cedure. Door het terugbrengen in de 
t i jd kom ik in een onmogeli jke situatie 
ten aanzien van de instellingen of de 
studenten. Wi j moeten dan nog vroe-
ger met de procedure beginnen dan 1 
december. Wordt het amendement-
Ter Woorst aangenomen, dan zal ik 
om heropening van de beraadslaging 
vragen, ten einde in de gelegenheid te 
zijn een nota van wijziging in te dienen 

om de 30-dagenpassage en het 'met 
redenen omkleed' te wijzigen. Die nota 
van wijzigingen zou dan luiden: 
In de eerste volzin wordt in plaats van 
'een met redenen omkleed besluit ' ge-
lezen: een besluit. 
De tweede volzin vervalt. '. 
In de tweede volzin wordt namelijk de 
30-dagenproblematiek aan de orde 
gesteld. Op die manier verdwijnen alle 
effecten die waren voorgesteld ten 
aanzien van de arbeidsmarktprocedu-
re vol ledig. Het lijkt mi j overigens juis-
ter, dat deze wijziging in het amende-
ment van de heer Ter Woorst wordt 
verwerkt. 

D 
De heer Ter Woorst (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! De opmerkingen van de 
Staatssecretaris lijken mij juist. Ik heb 
geen andere bedoeling gehad dan het 
criterium van de arbeidsmarkt eruit te 
halen. De andere punten die erin zijn 
gekomen slaan juist op dat cri terium. 
Voor zover zij daarop betrekking heb-
ben ben ik graag bereid mijn amende-
ment te wi jz igen. De Staatssecretaris 
kan dat eventueel ook bij nota van wi j -
ziging doen. 

De Voorzitter: Het lijkt mi j bijzonder 
moeilijk om nadat het amendement is 
aangenomen, nog met wijzigingen in 
dat lid te komen. Het lijkt mij de beste 
procedure, dat de heer Ter Woorst zijn 
amendement wijzigt. 

De heer Ter Woorst (K.V.P.): Ja, mijn-
heer de Voorzitter. 

D 
Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik wi l de Staats-
secretaris dan toch vragen, of het in 
zijn bedoeling ligt, het parlement niet 
op de hoogte te stellen van de geno-
men beslissingen. Kan hij ermee in-
stemmen, bij voorbeeld alleen die 
term 'dertig dagen' te laten vervallen? 
Dan heeft hij de vri jheid om op het mo-
ment, dat het hem schikt het parle-
ment in te l ichten. Ik meen, dat die in-
formatie aan het parlement toch be-
langrijk is. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat er nu om, dat ik in 
deze procedure besluiten neem. Uiter-
aard zullen daarbij redenen worden 
vermeld. Ik heb verantwoording aan 
het parlement af te leggen. Dat is een 
iets andere procedure dat in een ander 
kader kan plaatsvinden dan wanneer 
er in dit wetsontwerp wordt gesproken 
over een met redenen omkleed be-
sluit. Het laat verder onverlet wat ik 

aan rapportage moet doen. Ik zou wi l -
len voorstellen alles wat er over de ar-
beidsmarkt in is gekomen te schrap-
pen. Dat lijkt mi j de eenvoudigste pro-
cedure. Ik zie echt geen reden om nier-
in te zetten: een met redenen omkleed 
besluit. 

D 
De heer Ter Woorst (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het amendement moet 
komen te luiden: 
' in artikel 1, onderdeel D, vervallen in 
artikel 3ter, derde lid, de tweede en de 
derde volzin'. 

Het amendement-Ginjaar-Maas c.s. 
(stuk nr. 16) wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over onderdeel Dbis, 
waarop zijn voorgesteld de volgende 
amendementen: 
een, van het lid Ginjaar-Maas c.s. (stuk 
nr. 17), en een, van het lid Vermaat c.s. 
(stuk nr. 23), waarop zijn voorgesteld 
de volgende subamendementen: 
een, van het lid Van Leijenhorst c.s. 
(stuk nr. 24), waarop is voorgesteld 
een subamendement van het lid Van 
der Spek c.s. (stuk nr. 26); 
een, van het lid Van der Spek c.s. (stuk 
nr. 25); 
een, van het lid Verburgh c.s. (stuk 
nr. 29). 

D 
De heer Vermaat (A.R.P.) verkrijgt het 
woord tot toelichting van zijn amende-
ment en zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
De hoofdgedachte van dit amende-
ment is zozeer tijdens dit debat aan de 
orde geweest, dat ik die niet meer be-
hoef toe te lichten. De bedoeli ng van 
dit amendement was om een aantal 
duidelijke concrete elementen wette-
lijk te verankeren, opdat zij in de selec-
t iemethode opgenomen zullen wor-
den. Het is niet de bedoeling daarmee 
een compleet selectiesysteem op te 
bouwen, en ook niet om de bewinds-
lieden geen enkele speelruimte te la-
ten. Vandaar, dat ik in het amende-
ment - onder 2 - een drietal woorden, 
te weten 'in elk geval' heb toegevoegd. 
Het onder punt c gestelde - het verla-
gen van de kans bij het doubleren -
heb ik geschrapt, gezien de argumen-
ten die de Staatssecretaris op dit punt 
naar voren heeft gebracht: grote admi-
nistratieve en technische problemen 
bij de uitvoering van deze gedachte. 

De Voorzitter: Het lid Vermaat heeft 
zijn amendement, voorkomende op 
stuk nr. 23, vervangen door een gewij-
zigd amendement, voorkomende op 
stuk nr. 33. 
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D 
De heer Van Leijenhorst (C.H.U.) ver-
krijgt het woord tot toelichting van zijn 
sub-amendementen zegt: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb al vaker gezegd, dat 
de kwestie van de numerus fixus een 
drama op zich zelf is. Als gevolg daar-
van heeft ieder voorstel, dat in deze 
Kamer wordt gedaan, een ambivalent 
karakter. Kansvergroting voor de ene 
groep betekent in feite kansverkleining 
voor andere groepen. Wij zijn natuur-
lijk niet geheel ongevoelig voor de ar-
gumenten, die de Minister op tafel 
heeft gelegd. Ons voorstel om uitgelo-
tenen een grotere kans te geven, heefl 
dan ook in zekere zin een compromis-
karakter. Ik wil erop wijzen dat de uit-
gelote studenten reeds een deel van 
de tol van de numerus fixus-ellende 
hebben betaald. Vele malen is al ge-
sproken over de belangrijke motivatie 
van deze groep. Wij menen dat dit al-
les een reden ervoor is, deze groep 
een grotere kans te bieden. Als daar-
enboven alles wordt gedaan om de ca-
paciteit zo groot mogelijk te maken, en 
alle herstructureringsmaatregelen 
snel worden uitgevoerd, dan lijkt ons 
tegen die achtergrond ons voorstel al-
leszins redelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
ons sub-amendement aangepast aan 
de wijziging van het amendement van 
collega Vermaat. 

D 
De heer Verbrugh (G.P.V.) verkrijgt het 
woord tot toelichting van zijn amende-
ment en zegt: Mijnheer de Voorzitter! 
De Staatssecretaris heeft gewezen op 
de moeilijkheden ter zake van het ont-
dekken van tweemaal doubleren. Ik 
acht het criterium, dat in mijn sub-
amendement, voorkomende op stuk 
nr. 29, is vermeld, zwaarder dan het 
gesteldein het nu weggevallen puntc. 
van het amendement-Vermaat. Ik ge-
loof ook niet, dat het constateren van 
mijn criterium een moeilijke opgave is. 
Als men voor de tweede maal een eind-
examen aflegt, is dat niet te verdon-
keremanen. Ik meen bovendien dat 
de invloed daarvan erg groot is. Dege-
ne, die het examen de eerste keer 
heeft afgelegd, heeft precies kunnen 
zien hoe het gaat op een eindexamen. 
Ik wil mijn subamendement daarom 
handhaven. Ik moet er alleen enkele 
veranderingen in aanbrengen. In 
plaats van de woorden: 'In plaats van 
het in het amendement op stuk nr. 23 
voorgestelde artikel 4, onder c, wordt 
gelezen: 'moet worden gelezen: Aan 
het in het amendement op stuk nr. 33 
voorgestelde artikel 4, onder 2, wordt 
na b gelezen: 

De Voorzitter: Het lid Verbrugh heeft 
zijn amendement, voorkomende op 
stuk nr. 29, vervangen door een gewij-
zigd amendement, voorkomende op 
stuk nr. 36. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ben blij, dat de 
heer Vermaat op de valreep nog zijn 
amendement heeft gewijzigd in die zin 
dat het tweede gedeelte, waarin een 
negatief effect ten gevolge van het 
doubleren was opgenomen, eruit is 
gelaten, omdat ik dat niet zo verstan-
digvond. 
Wat de rest van het amendement be-
treft, meen ik dat de strekking juist is. 
De verhoudingsgetallen vind ik echter 
nogal willekeurig. Als ik het amende-
ment had gemaakt, zou ik zeker niet 
deze verhoudingsgetallen en zeker 
niet in de absolute grootte, zoals aan-
gegeven, hebben vermeld. 
De Staatssecretaris heeft eerder op de 
dag gezegd, dat het in feite in de huidi-
ge situatie erop neer komt - in het on-
gunstigste geval waarin maar onge-
veer 40 % van de gegadigden een 
plaats kan vinden - dat de eerste klas-
se in ieder geval geheel wordt ge-
plaatst. Ik meen, dat dit afhangt van de 
frequentieverdeling van de cijfers. 
Wanneer men een redelijke frequen-
tieverdeling aanneemt, acht ik het zeer 
denkbaar, dat bij de lotingskansver-
houding van 3 voor de allerhoogste 
cijfergroep tot 1 voor de allerlaagste 
cijfergroep van degenen, die geslaagd 
zijn, bij voorbeeld 30% van de laagste 
en 90 % van de eerste groep eruit ko-
men, met andere percentages voor de 
tussenliggende groepen en dat dat in 
totaal een percentage van 40 oplevert. 
In ieder geval is er geen garantie dat 
het leidt tot het zeker plaatsen van de 
hoogste groep. Bovendien slaat dit al-
leen maar op de huidige situatie. De 
zaken ontwikkelen zich. Het kan wel de-
gelijk zo worden, dat zich nog lagere 
plaatsingspercentages voordoen en 
dan is de eerste groep zeker vrij ver ver-
wijderd van een kans 1. Dit betekent, dat 
ik het zinnig vind, mijn sub-amende-
ment te handhaven, waarbij ik zeg, dat 
de allerhoogste groep - nogmaals hoe 
arbitrair dat alles ook is - een lotings-
kans 1 moet hebben. Ik heb dit liever 
dan de suggestie van de heer Vermaat, 
waarbij de kans, dat men dicht bij 1 zit 
in ieder geval groot is en in bepaalde 
gevallen het wel zeker is, dat die kans 
ook werkelijk 1 wordt. 
Ik meen, dat het niet erg juist is, dat in 
de tekst van het amendement"Vermaat 
het woord 'klassegrens' wordt gehan-
teerd en dat ervoor wordt ingevuld: 
groter of gelijk aan 8,5 en andere aan-

duidingen, die de term 'grens' nooit 
kunnen dekken. Ik meen, dat nog enige 
verfraaiing van de tekst van het amen-
dement nodig is. 
Ten aanzien van het sub-amendement 
van de heer Van Leijenhorst waarbij 
wordt gesteld, dat men bij meer keren 
meedoen steeds een klasse hoger 
komt - voor zover dit dan nog mogelijk 
is - merk ik op, dat bij deze opstelling 
ieder die volhoudt, in de hoogste klas-
se zal komen. Dit komt wel overeen 
met mijn visie, maar ik meen, dat het 
zinvol is, deze gedachte wat te verster-
ken door de aanvaarding van het sub-
amendement, dat ik handhaaf, waarbij 
iemand, die voor de derde maal mee-
doet, gegarandeerd geplaatst wordt in 
de door hem gewenste studierichting. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mijn-
heer de Voorzitter! De opmerkingen, die 
ik wil maken ten aanzien van de amen-
dementen van de heer Van der Spek 
kunnen tevens gelden als stemverkla-
ring. 
Gelet op onze inbreng in eerste termijn 
over een topgroep, die rechtstreeks 
toegelaten zou moeten worden, zullen 
wij het amendement, voorkomend op 
stuk nr. 25, steunen. 
Wij hebben grote sympathie voor het 
idee, neergelegd in het amendement, 
voorkomend op stuk nr. 26, maar wij 
zijn onder de indruk gekomen van de 
problematiek, die op ons afkomt als er 
een groot stuwmeer komt. Daarom 
hebben wij gekozen voor de situatie, 
waarbij voor uitgeloten een grotere 
inlotingskans ontstaat. Wij kunnen 
daarom dit amendement niet steunen. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Na ongeveer vier-en-een-
half-uur inbreng over deze problema-
tiek onzerzijds zal het wel duidelijk zijn 
dat wij ten aanzien van amendemen-
ten en sub-amendementen het advies 
geven, deze niet te aanvaarden. Als er 
sprake is van een gradatie, wil ik wel 
zeggen, dat de voorstellen, waarbij 
weer extra kansen worden gegeven 
aan uitgeloten en waarbij een nega-
tief effect wordt voorzien voor double-
ren, nog sterker worden afgeraden 
dan het hoofdamendement. 
Gegeven dit standpunt, wil ik mijn er-
kentelijkheid betuigen aan de heer 
Vermaat voor de wijze, waarop hij het 
amendement in zijn definitieve versie 
heeft gegoten. Bij aanvaarding ervan 
is er nu in elk geval voor gezorgd, dat 
de nodige flexibiliteit ontstaat bij de 
hantering door het apparaat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
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Voorzitter 

Beraadslaging over het gewijzigde 
amendement-Ginjaar-Maas c.s. tot in-
voeging van een nieuw onderdeel Dter 
(stuk nr. 22). 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ons inziens is dit amende-
ment overbodig, aangezien een juiste 
gelegenheid wordt geboden bij de be-
grotingsbehandeling en bij het overleg 
met de vaste Commissie. Ik wi l de Ka-
mer ontraden, dit amendement aan te 
nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over onderdeel E, waar-
op zijn voorgesteld de volgende amen-
dementen: 
een, van het lid Kolthoff c.s. (stuk nr. 
19); 
een, van het lid De Leeuw c.s. (stuk nr. 
20). 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Mede namens de me-
de-ondertekenaars kan ik nog ter na-
dere toelichting stellen, dat wi j er van 
meet af aan van zijn uitgegaan, dat de 
wet in de meest beperkte vorm en wer-
kingsduur zal moeten worden aange-
nomen. Dit neemt echter niet weg , dat 
- wanneer de onvermijdel i jkheid zich 
voordoet dat, na twee jaar, een verlen-
ging noodzakelijk is - wi j ons gehou-
den achten, daarvoor de meest vlotte 
vorm van medewerking van de Kamer 
te vragen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De verdere behandeling van artikel I 
wordt geschorst. 

De artikelen II tot en met IV worden 
zonder beraadslaging en zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Het lid Ter Woorst heeft 
zijn amendement, voorkomende op 
stuk nr. 21, vervangen door een gewij-
zigd amendement, voorkomende op 
stuk nr. 37. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij maken nog steeds be-
zwaar tegen dit amendement. Als het 
echter wordt aanvaard, is dit de goede 
vorm. 

De vergadering wordt te 16.39 uur ge-
schorst en te 17.00 uur hervat. 

De Voorzitter: Ik geef thans gelegen-
heid tot het afleggen van stemverkla-
ringen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou graag een stern-
verklaring wil len afleggen over stuk nr 

Tweede Kamer 
19 maart 1975 

37, het amendement van de heer Ter 
Woorst c.s. Wij wil len verklaren dat wi j 
niet principieel tegenstander zijn van 
het opnemen van het arbeidsmarktcri-
ter ium in een wet, die de toeloop naar 
de universiteiten zou moeten regelen. 
Wij vinden dat daarvoor op dit mo-
ment een onvoldoende basis bestaat. 
Ten slotte zijn wi j er huiverig voor om 
door het opnemen van een dergelijke 
bevoegdheid wellicht vooruit te lopen 
op een toekomstig systeem van hoger 
onderwijs, waarover in de Kamer de 
discussie nog moet worden gevoerd. 
Derhalve zullen wi j voor het amende-
ment van de heer Ter Woorst stern-
men. 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens wi l 
ik een stemverklaring afleggen over 
stuk nr. 33, het amendement van het 
lid Vermaat en de zijnen. Zoals reeds 
ti jdens de behandeling is gebleken, 
zijn wi j op statistische gronden, op for-
meel-juridische gronden, op materiële 
rechtvaardigheidsoverwegingen en 
bovendien vanwege het wil lekeurige 
element dat de weging, die de heer 
Vermaat voorstelt, invoert en vanwege 
de problemen op het gebied van de 
praktische uitvoerbaarheid, in grote 
meerderheid tegen dit amendement. 

De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Wi j hebben onze moti-
vering met betrekking tot het amen-
dement op stuk nr. 37 reeds in eerste 
termijn gegeven. Ik behoef deze dus 
niet te herhalen. 
Wi j zullen met grote aarzeling voor het 
amendement op stuk nr. 33 stemmen. 
Wij zouden de voorkeur geven aan een 
wat andere verwerking van de onder-
havige problematiek, maar dit voorstel 
is minder eenzijdig dan de quasi puur-
heid die het kenmerk van de oorspron-
kelijke voorstellen lijkt te zijn. De 
Staatssecretaris was niet bereid toe te 
zeggen op andere wijze tegemoet te 
komen aan het feit, dat ook de getrof-
fenen in meerderheid het rekening-
houden met examencijfers niet als on-
rechtvaardiger beschouwen dan inte-
grale loting. Dit amendement komt nu 
een beetje in die richting. 
Wat het amendement op stuk nr. 35 
betreft, moet ik opmerken dat het 
stuwmeer voor ons minder afschrik-
wekkend is omdat wi j suggesties 
hebben gedaan over de wijze waarop 
men de t i jd in dat stuwmeer kan door-
brengen. Well icht wordt door die voor 
stellen ook de aanmeldingsdrift gema-
t igd. 
Wij zullen tegen het amendement op 
stuk nr. 36 stemmen om dezelfde rede 
nen als die welke de heer Vermaat 
hebben gebracht tot het intrekken van 
zijn oorspronkelijke tekst op dit punt. 

Studentenstop 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik meen dat mijn 
standpunt ten aanzien van alle inge-
diende voorstellen wel duidelijk uit 
mijn bijdragen aan de algemene be-
raadslaging en aan die over de artike-
len is gebleken. Het zal goede luiste-
raars echter zijn opgevallen dat ik en-
kele malen, over het lotingssysteem 
sprekende, heb gezegd dat ik mijn per-
soonlijke mening gaf. Omdat de heer 
Van der Lek meer voordelen ziet in het 
systeem van de a-selecte loting dan in 
enig systeem van gewogen loting zal 
hij anders dan ik zelf, stemmen tegen 
het amendement-Vermaat op stuk nr. 
33 en a fort iori om dezelfde reden 
stemmen tegen het sub-amende-
ment-Van der Spek op het amende-
ment-Vermaat voorkomende op stuk 
nr. 25. 

Het gewijzigde amendement-Ter 
Woorst c.s. (stuk nr. 37) wordt bij zitten 
en opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Ginjaar-Maas c.s. (stuk nr. 16) en 
het gewijzigde amendement-Ter 
Woorst c.s. (stuk nr. 37) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het subamendement-Van der Spek c.s. 
(stuk nr. 25) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het lid 
Van der Spek en de aanwezige leden 
van de fracties van de C.P.N., DS'70, 
D'66, de V.V.D., de B.P., de R.K.P.N., de 
S.G.P., het G.P.V. en de C.H.U., vóór dit 
subamendement hebben gestemd. 

Het gewijzigd subamendement-Ver-
brugh c.s. (stuk nr. 36) wordt bij zitten 
en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het G.P.V., de S.G.P., de B.P., de 
R.K.P.N, en DS'70 voor dit gewijzigde 
subamendement hebben gestemd. 

Het gewijzigde subamendement-Van 
der Spek c.s. (stuk nr. 35) wordt bij zit-
ten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de P.S.P., de C.P.N, en D'66 voor dit 
gewijzigde subamendement hebben 
gestemd. 

Het gewijzigde subamendement-Van 
Leijenhorst c.s. (stuk nr. 34) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.H.U., het G.P.V., de S.G.P., de 

3596 



Voorzitter 

R.K.P.N., de B.P., de V.V.D., D'66, de 
P.S.P. en de C.P.N, voor dit gewijzigde 
subamendement hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Vermaat 
c.s. (stuk nr. 33) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.P.N., de P.P.R. en de P.v.d.A. (met 
uitzondering van de leden Dolman, 
Giebels, De Boois en Nagel), alsmede 
de leden Van der Sanden, Du Chati-
nier, Kleisterlee, Krosse en Van der Lek 
tegen dit gewijzigde amendement 
hebben gestemd. 

Ik constateer voorts, dat door de aan-
vaarding van dit gewijzigd amende-
ment het amendement van het lid Gin-
jaar-Maas c.s. (stuk nr. 17) is vervallen. 

Onderdeel Dbis, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Vermaat (stuk nr. 33) 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Ginjaar-
Maas (stuk nr. 22) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

Het amendement-De Leeuw c.s. (stuk 
nr. 20) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.P.N, en de P.S.P. voor dit amen-
dement hebben gestemd. 

Het amendement-Kolthoff c.s. (stuk nr. 
19) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 
Onderdeel E, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Kolthoff c.s. (stuknr. 19) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de B.P., de P.S.P. 
en de C.P.N, zal aantekening worden 
verleend, dat zij geacht wensen te wor-
den tegen dit wetsontwerp te hebben 
gestemd. 

Ik geef het woord aan het lid Noote-
boom, die het heeft gevraagd. 

De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Onze motie op stuk nr. 
31 is van vele kanten genoemd als be-
langwekkend en sympathiek etc. Dat is 

erg verheugend, maar zij is in deze 
vorm in de schriftelijke voorbehande-
ling eigenlijk niet aan de orde geko-
men, zodat zij well icht nog niet hele-
maal rijp is. Wij achten de motie nau-
weli jks passen bij de tekst, zoals die 
zojuist is aangenomen inclusief het 
amendement van de heer Vermaat. Ik 
acht het dan ook juist, voor deze fase 
van de behandeling van de problema-
tiek de motie in te trekken. 

Aangezien de motie-Nooteboom c.s. 
(12929, nr. 31) is ingetrokken, maakt zij 
geen onderwerp van behandeling 
meer uit. 

De Voorzitter: Ik geef thans gelegen-
heid tot het afleggen van stemverkla-
ringen over de moties. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l een stemverkla-
ring afleggen over de motie van de heer 
Kolthoff op stuk nr. 32. Ondanks het 
feit, dat voor ons de hoofdnoodzaak ligt 
bij de verruiming van de middelen, zijn 
wi j toch niet tegen een onderzoek naar 
capaciteitsverruimendeonderwijsme-
thoden. De laatste alinea van de mot ie 
betekent voor ons een diskwalificatie 
van de huidige ramingen van aanbod 
en behoefte van de heer Klein. Dat ach-
ten wi j nuttig en daarom zullen wi j aan 
deze motie onze stem niet onthouden. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l beginnen met de 
motivering van onze stem ten aanzien 
van de motie op stuk nr. 27 van me-
vrouw Ginjaar en de haren, waarin 
wordt aangedrongen op het ontwer-
pen van een selectiesysteem dat dan 
binnen uiterlijk twee jaar aan de Ka-
merzal worden voorgelegd. Naast dat-
gene, wat er op dat gebied ligt - het 
selectierapport De Groot en de rappor-
ten van de commissie-Wiegersma -
kan naar onze mening niet los van een 
nieuw onderwijssysteem voor het ho-
ger onderwijs in redelijkheid worden 
gevraagd om een dergelijk selectiesy-
steem. Wij zullen derhalve tegen deze 
motie stemmen. 
Vervolgens wi l ik een motivering ge-
ven ten aanzien van de motie op stuk 
nr. 28 van mevrouw Ginjaar en de ha-
ren. Wij zijn van mening dat hetgeen zij 
daarin vraagt in strijd is met artikel 26 
van de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs en voelen ons derhalve ge-
noodzaakt, tegen deze motie te stern-
men. 
De motie van de heer De Leeuw c.s. op 
stuk nr. 30 vraagt, in het volgende cur-
susjaar zonder meer de uitgelote stu-
denten te plaatsen. Wi j hebben ons er-
van laten overtuigen, dat dit een stuw-
meer tot gevolg heeft, of je dat nu wil t 

of niet. Vervolgens heeft hij gevraagd 
om, wat de medische opleidingen be-
treft, een wachtli jstensysteem in te 
voeren. Wi j menen dat dit alleen zou 
kunnen geschieden, indien er voo rde 
komende jaren een duidelijk perspec-
tief kon worden geboden. Waar dat 
niet het geval is, menen wi j om deze 
beide redenen de motie te moeten af-
wijzen. 

De motie-Ginjaar-Maas c.s. (12 929, nr. 
27) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

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

De leden Bakker, Van Dijk, Aantjes en 
Stoffelen hebben mij medegedeeld, dat 
zij de vergadering moesten verlaten. 

De motie-Ginjaar-Maas c.s. (12 929, nr. 
28) word t met 57 tegen 47 stemmen 
aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de leden G. M. 
P. Cornelissen, Van Dam, Dees, Drees, 
Evenhuis, Fiévez, Gardeniers-Berend-
sen, Geurtsen, Ginjaar-Maas, Van der 
Gun, Hermes, Hermsen, Honig van 
den Bossche, Van Houwelingen, Hut-
schemaekers, Joekes, Kappeyne van 
de Coppello, Kleisterlee, Koning, De 
Koning (B.P.), Kraaijeveld-Wouters, 
Krosse, De Kwaadsteniet, Van Leeu-
wen, Van der Lek, Van Leijenhorst, Lüc-
kers-Bergmans, Van der Mei, Peijnen-
burg, Portheine, Rietkerk, Roolvink, 
Van der Sanden, Schakel, Scherpen-
huizen, W. Scholten, Smit-Kroes, Van 
der Spek, Tilanus, Tolman, Veder-
Smit, Vermaat, Weijters, Wiegel, Wis-
selink, Ter Woorst, Van Zeil, Van Aar-
denne, Van Amelsvoort, Andriessen, 
De Beer, De Bekker, Berger, Berkhou-
wer. Beumer, Bremen en Du Chatinier. 

Tegen hebben gestemd de leden Van 
Dis, Van der Doef, Dolman, Dragstra, 
Drenth, Epema-Brugman, Franssen, 
Giebels, Hartmeijer, Van der Heenv 
Wagemakers, Van der Hek, Imkamp, 
Jansen, Jongel ing, Jurgens, K. A. Keu-
ning, S. Keuning, Knot, Kolthoff, Kom-
brink, Konings, Kosto, De Leeuw, Mas-
man, Nagel, Nooteboom, Nypels, Pa-
t i jn, Poppe, Rienks, Roels, Salomons, 
Van het Schip, Terlouw, Van Thi jn, Vel-
lenga, Verbrugh, Voogd, De Vries, 
Waltmans, Wierenga, Worrel l , Abma, 
Barendregt, Beuker, De Boois en de 
Voorzitter. 

De motie-De Leeuw c.s. (stuk nr. 30) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 
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Voorzitter 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de C.P.N., de P.S.P. en de B.P. vóór de-
ze motie hebben gestemd. 

De motie-Kolthoff c.s. (stuk nr. 32) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De Voorzitter: Thans is aan de orde de 
beslissing over het tijdstip van behan-
deling van de Brief van de Ministers 
van Onderwijs en Wetenschappen en 
van Sociale Zaken (nr. 13 322) over de 
invoering van de tweede dag gedeelte-
lijke leerplicht voor zestienjarigen met 
ingang van augustus 1975 en de ver-
lenging van de algemene leerplicht 
van tien jaar. 
Ik stel overeenkomstig het verzoek van 
de Commissie voor Onderwijs en We-
tenschappen voor de behandeling te 
doen plaatsvinden morgen na afhan-
deling, op de eventuele stemming na, 
van de wetsontwerpen tot wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor de spreek-
tijd te bepalen op ten hoogste vijf minu-
ten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik wijs de Kamer er ten 
slotte nog op, dat er in verband met 
deze beslissing rekening mee dient te 
worden gehouden, dat morgen na 
middernacht nog stemmingen zullen 
worden gehouden. 

handeld en in behandeling gebracht. Ik 
verheug mij ten zeerste over de in-
stemming , die uit verschillende rich-
tingen in deze Kamer aan het voorge-
stelde wijzigingsontwerp is gegeven. 
Mevrouw Gardeniers heeft er terecht 
aan herinnerd dat het parlement in de 
Nederlandse verhoudingen geen advi-

serende instantie is, maar een mede-
wetgever. Ik hoop straks weer te kun-
nen illustreren hoe ik daarvan ander-
maal weer overtuigd ben geworden 
door op een paar onderdelen nadere 
wijzigingen ten opzichte van het oor-
spronkelijk wetsontwerp te introduce-
ren. 
Bij de indiening, de hele behandeling 
en de uiteindelijke vaststelling van het 
wetsvoorstel, strekkende tot uitkerin-
gen voor vervolgingsslachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog, heeft het 
Nederlandse volk een solidariteitsbe-
ginsel tot uitdrukking willen brengen 
ten opzichte van degenen, die als ge-
volg van vervolging in de Tweede 
Wereldoorlog op dit moment maat-
schappelijk en geestelijk gehandicapt 
worden, waardoor hun normaal maat-
schappelijk functioneren grote proble-
men oplevert. Dat solidariteitsbeginsel 
ligt ten grondslag aan de hele opbouw 
en structuur van de wet en ook aan de 
hele uitvoeringsorganisatie. Wat ge-
beurd is in de Tweede Wereldoorlog 
staat centraal in de wet. Het is nadat de 
wet in werking is getreden en werd 
toegepast steeds duidelijker geworden 
- men heeft er al aan herinnerd dat het 
wetsontwerp met grote snelheid tot 
stand is gekomen - dat er categorieën 
van mensen, die in de Tweede Wereld-
oorlog zijn vervolgd, zijn die op grond 
van deze wet niet tot hun recht komen 
op de wijze, waarop het door het parle-
ment in 1971 is bedoeld, toen het 
wetsontwerp werd aangenomen. Tot 
die groep behoren de ex-landgenoten. 
Het is een categorie van mensen, die 
zijn vervolgd in Europese kampen -
ten dele heeft het ook betrekking op de 
vervolgden in de Indonesische kam-
pen - en die vaak heel duidelijke per-
soonlijke redenen hebben gehad om 
direct na de oorlog niet hier een toe-
komstig bestaan op te bouwen, maar 
te vertrekken. Niet zelden heeft dat 
vertrek iets in zich gehad van een po-
ging om te ontkomen aan herinnerin-
gen van mensen, die na beëindiging 
van de Tweede Wereldoorlog niet 
meer in hun omgeving waren. Men 
heeft gepoogd in de Verenigde Staten, 
Canada en vooral Israël een nieuw be-
staan op te bouwen, ten einde te kun-
nen vergeten wat er was gebeurd. 
Daar wilde men proberen een nieuwe 
maatschappelijke toekomst te verwer-
ven. 

Bij die categorie van ex-landgenoten 
kan men globaal twee groepen onder-
scheiden. In de eerste plaats is er de 
groep die zich gevestigd heeft in een 
ander land, maar toch de Nederlandse 
nationaliteit heeft behouden. Bij mijn 
oriëntatie in Israël en de Verenigde 

Staten is mij opgevallen, dat er een 
zeer sterke stroming aanwezig is on-
der juist deze categorie van mensen 
om - en daar is men ook vaak in ge-
slaagd - de Nederlandse nationaliteit 
vast te houden. Bij de behandeling van 
dit wetsontwerp gaat het te ver achter 
alle motieven te willen kijken die daar-
toe hebben geleid. Het moeten vaak 
heel duidelijk formele motieven zijn 
geweest voor de meesten onder hen 
om een nationaliteitswijziging aan te 
vragen. In de Verenigde Staten en ook 
in Israël moet men daarbij denken aan 
overheidsfuncties en in sommige ge-
vallen het lidmaatschap van een be-
paalde organisatie of vakbond. Criteri-
um daarbij is, dat men de Amerikaan-
se resp. Israëlische nationaliteit heeft. 
In andere gevallen, vaak in de sfeer 
van de vrije beroepen, heeft men niet 
voor die keuze gestaan. 
Over de groep van hen, die de Neder-
landse nationaliteit hebben kunnen 
behouden, spreken wij vandaag niet. 
Bij de behandeling van het wets-
ontwerp destijds en bij de uitvoering is 
nadukkelijk bepaald dat deze groep 
valt onder de toepassing van de wet. 
Daarnaast - soms zijn het ook werke-
lijk buren - kennen wij de groep van 
ex-landgenoten die niet meer over de 
Nederlandse nationaliteit beschikken 
en niet onder de toepassing van de 
wet vallen.Deze categorie heeft zich 
sedert 1973 zeer duidelijk gemanifes-
teerd, onder meer in adressen aan het 
parlement. Ik beweer niet, dat het niet 
is onderkend bij de behandeling van 
het wetsontwerp - de Handelingen 
spreken erover - maar pas na afslui-
ting van de gehele parlementaire peri-
ode is het een ieder duidelijk gewor-
den wat hier precies aan de hand is. De 
kern is, of de solidariteitsplicht van het 
Nederlandse volk die ten grondslag 
ligt aan het wetsontwerp zich uitstrekt 
tot al degenen die als Nederlands 
staatsburger in de Tweede Wereld-
oorlog zijn vervolgd, ongeacht hun 
huidige situatie. 

Ik zal niet op alle vragen ingaan. Mis-
schien vindt mevrouw Gardeniers het 
goed als ik zeg dat ik de opmerkingen 
die hier zijn gemaakt bij de uitvoering 
zwaar zal laten wegen. Ik kan opeen 
aantal opmerkingen niet ingaan, om-
dat ik mij daarop niet heb kunnen 
voorbereiden. 
De heer Voogd heeft gezegd, dat zijn 
fractie het beginsel van het pensioen-
karakter van een regeling voor de oor-
logsgevolgen niet loslaat. Hij is van 
mening dat voor de vervolgden een 
soort van pensioenregeling moet wor-
den getroffen die een grote mate van 
overeenkomst vertoont met de Wet 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Wij-
ziging van de Wet uitkeringen vervol-
gingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 
1972,6691(13 299). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris Meijer: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit mij graag aan bij de 
opmerkingen die van verschillende 
kanten zijn gemaakt, waarin waarde-
ring doorklonk voor de snelheid waar-
mee het ingediende wetsontwerp tot 
wijziging van de uitkering voor vervol-
gingsslachtoffers door de Kamer is be-
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Meijer 

buitengewoon pensioen. Ik merk op, 
dat die wet geen zuivere pensioenre-
geling is maar een pensioenregeling 
met een verzorgingskarakter, onder 
meer omdat bij de vaststelling van 
grondslag een zekere degressie plaats-
vindt en eigen inkomsten worden ver-
rekend. Deze elementen vindt men in 
een ander opzicht eigenlijk ook terug 
in de Wet uitkering vervolgingsslacht-
offers. Daarin is namelijk de grond-
slag aan een maximum gebonden. Kor-
ting van eigen inkomsten vindt ook 
hier plaats. In feite kan men stellen dat, 
toen voorzieningen voor vervolgden 
werden losgekoppeld van de Algeme-
ne Bijstandswet en werden neergelegd 
in de WUV, een regeling is ontstaan 
die qua karakter niet veel verschilt van 
de Wet buitengewoon pensioen. Vin-
den wij in de komende periode een 
moment om daarover nog eens uit-
voeriger te discussiëren, dan zal ons 
duidelijk worden dat er tussen pensi-
oenen en pensioenen een aanzienlijk 
verschil is. In de strikte zin van het 
woord is de Wet buitengewoon pensi-
oen echter geen pensioenregeling. Het 
is er een variant op. Dat geldt in zekere 
zin ook voor de WUV. 
Natuurlijk blijven er wensen over voor 
materiële verbetering van de thans 
functionerende Wet uitkering vervol-
gingsslachtoffers en ten aanzien van 
zaken die niet zijn geregeld. Mevrouw 
Kappeyne van de Coppello heeft nog 
eens herinnerd aan het verlangen van 
haar fractie, ook een regeling te treffen 
voor de gehuwde vrouwen. Enkele van 
de wensen die zijn geregistreerd zijn 
duidelijk afgeleid uit een aantal ver-
worvenheden in het recht op buitenge-
woon pensioen. Het is echter niet 
noodzakelijk, bij de honorering van al 
die wensen, zo wij daartoe op korte 
termijn over de financiële mogelijkhe-
den beschikten, het karakter van de Wet 
uitkering vervolgingsslachtofferste 
veranderen. Er moeten mijns inziens 
mogelijkheden zijn - wij moeten daar-
over echter eerst nader beraad voeren 
en het rapport van de heer Van Namen 
afwachten - een aantal elementen die 
verwant zijn aan de Wet buitengewoon 
pensioen en die met name te maken 
hebben met een aantal regelingen die 
wij wensen en die op dit moment niet 
mogelijk zijn voor categorieën waar-
voor wij deze regeling net zozeer van 
toepassing willen verklaren, in de 
WUV op te nemen. Zoals ik al heb ge-
zegd en geschreven wordt die inventa-
risatie van wensen gemaakt. Die zal 
worden gevoegd bij de nota van de heer 
Van Namen. Dat advies is geen een-

voudige zaak. De heer Voogd toonde 
er begripvoor, dat het nog niet isinge-
diend, maar hij drong wel aan op snel-
heid. Door alle betrokkenen, niet in de 
laatste plaats door de heer Van Na-
men, wordt zeer veel energie en tijd 
besteed aan de samenstelling van het 
betrokken rapport maar ook aan over-
leg met een zo groot mogelijke groep 
van betrokkenen om deze zaak zo 
overwogen mogelijk voor te leggen. Ik 
moet erop wijzen, dat het geen een-
voudige zaak is harmonisatie aan te 
brengen in een elftal regelingen van 
oorlogsslachtoffers en daarbij te ver-
werken een groot aantal opvattingen 
en inzichten. 
In die nota zal worden ingegaan op de 
mogelijkheid van harmonisatie en 
coördinatie van onderscheiden wetten 
en regelingen. Bij de uitwerking hier-
van - daarvoor bestaat een procedure-
afspraak met de Kamer - kan worden 
nagegaan, of gelijktrekking op bepaal-
de onderdelen tot de mogelijkheden 
behoort. Ik wil er andermaal op wijzen, 
dat de uitwerking van een advies, voor 
zover het uitbreiding van de voorzie-
ningen met zich meebrengt, zeker ook 
wat de financiële kant betreft zeer 
zwaar zal moeten worden gewogen 
met betrekking tot datgene wat wij 
kunnen realiseren. 
Vooruitlopend hierop kan ik zeggen, 
dat indien mocht worden besloten de 
WUV om te zetten in een pensioenre-
geling, zoals bijvoorbeeld de Wet bui-
tengewoon pensioen, het onvermijde-
lijk zal zijn, alsdan over te gaan tot 
vaststelling van de uitkeringen aan de 
invalide vervolgden aan de hand van 
invaliditeitspercentages. Nu heb ik be-
grepen, dat dit in de kringen van de 
vervolgden niet zo op prijs wordt 
gesteld. Ik wil hier niet terugvallen op 
een algemeen vastgestelde indruk, 
maar ik ga af op eerste, voorlopige in-
drukken.Thans wordt aan de invalide 
vervolgde een volledige uitkering ge-
geven, ongeacht de mate van invalidi-
teit. Pas nadat deze uitkering istoege-
kend, dient te worden nagegaan, of de 
vervolgde in staat is arbeid te verrich-
ten. Het is duidelijk, dat het invoeren 
van invaliditeitspercentages voor een 
aantal vervolgden geen materiële ver-
betering betekent. Bovendien wordt 
het dan noodzakelijk alle reeds toege-
kende uitkeringen aan invalide ver-
volgden te herzien. Er dienen dan keu-
ringen plaatste vinden om de mate 
van invaliditeit vast te stellen, hetgeen 
ook voor toekomstige gevallen een 
vertraging zal betekenen in de afdoe-
ning van de aanvragen. Naar mijn op-
vatting is een verdere vertraging in dit 
stadium van de afwerking van aanvra-
gen beslist ongewenst. 

Ik zou wat de voortzetting van deze 
discussie betreft willen verwijzen naar 
het uitkomen van het rapport, waarin 
het advies van de heer Van Namen zal 
zijn opgenomen. Ik hoop bij die gele-
genheid over dit onderwerp uitvoeri-
ger met de Kamer te kunnen discussië-
ren. Ik meende deze opmerkingen al 
naar aanleiding van wat de heer 
Voogd heeft gezegd te moeten maken. 
De heer Voogd heeft ook gesproken 
over het informatiebureau. Het initia-
tief is voornamelijk tot stand gekomen 
vanuit de kringen van vervolgden en 
verzetsorganisaties zelf. Op hun ver-
zoek heeft de organisatieafdeling van 
het Ministerie van CRM een idee ont-
wikkeld om de eerste opvang te rege-
len van iemand uit de kringen van de 
oorlogsslachtoffers en «vervolgden, 
die toegang zoekt tot een regeling, een 
instelling en dergelijke. Er is nu een 
ontwerp-voorstel. Wij overleggen met 
alle betrokkenen en de organisaties 
over de vraag, of men de wenselijk-
heid onderschrijft van de instelling van 
zulk een informatiebureau en of men er 
ook praktisch mee denkt te kunnen 
werken. Nadat dat overleg is afgesloten, 
zullen beslissingen worden voorbe-
reid. Hetzelfde geldt ten aanzien van 
het hele vraagstuk van de maatschap-
pelijke begeleiding. Niet zelden is er 
ook vanuit de Kamer op aangedron-
gen, ook dat onderdeel beter te ont-
wikkelen. Ik heb verleden jaar toege-
zegd, dat te willen doen, maar eerst al-
le energie te willen richten op de ver-
dere uitvoering en uitwerking van de 
WUV. Ik meen, dat we thans in het sta-
dium zijn gekomen, dat de maatschap-
pelijke dienstverlening een veel cen-
tralere plaats in het beleid moet krij-
gen. Ik stel mij voor - pas nadat ik op 
dat punt een duidelijk advies heb ont-
vangen van een aantal departementen 
en een aantal begeleidingsorganisa-
ties - dat wordt overgegaan tot de in-
stelling van een adviesgroep, die aan 
de diverse departementen, maar ook 
aan de diverse particuliere organisa-
ties aanwijzingen zal geven, op welke 
wijze de maatschappelijke begeleiding 
in brede zin tot stand moet worden ge-
bracht. Ik denk daarbij vooral aan de 
inschakeling van deskundigen en be-
trokkenenen uit de particuliere sector. 
Er is een vraag gesteld over de fiscale 
belasting van het smartegeld. Het be-
treft hier een zaak, die vooral aan de 
orde is in de Wet buitengewoon pensi-
oen. Ik kan de geachte afgevaardigde 
meedelen, dat het overleg hierover 
met het Ministerie van Financiën dat 
deze zaak in eerste instantie aangaat, 
op dit moment gaande is. Ik zeg toe, 
dat wij hierover nadere informatie zul-
len verstrekken. 
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Meerdere geachte afgevaardigden 
hebben gesproken over de gemiste 
promotiekansen. Ik w i l hen graag ver-
wijzen naar het rapport van de heer Van 
Namen. Het is mij opgevallen, dat di-
verse sprekers van mening zijn, dat 
hiervoor op een eenvoudige wijze re-
gelingen getroffen kunnen worden. Ik 
heb er begrip voor, dat de oorlogs-
slachtoffers zich thans realiseren, dat zij 
een aantal dingen niet hebben kunnen 
bereiken of tot ontplooi ing hebben 
kunnen brengen in vergeli jking met 
generatiegenoten. 
Het zal moeil i jk zijn een regeling te vin-
den, die aan die subjectieve gevoelens 
recht zal doen. Op voorhand zie ik niet, 
dat hiervoor een regeling kan worden 
geïntroduceerd. Ook objectiverende 
regelingen in de vorm van algemene 
toelagen zullen naar mijn gevoel - af-
gezien van de financiële complicaties -
geen recht doen aan het individu, die 
voor zich zelf bepaalde verwachtingen 
niet heeft kunnen realiseren. Ik blijf op 
dit punt openstaan voor iedere sugges-
tie. Een goede oplossing voor dit 
vraagstuk heb ik eigenlijk nog niet ge-
hoord. Indien men echter meent, dat 
hiervoor mogeli jkheden zijn, dan sta ik 
daarvoor open. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte af-
gevaardigde de heer Voogd heeft het 
volgende voorbeeld naar voren ge-
bracht: De Nederlandse jood, deelne-
mer aan de Spaanse burgeroorlog, die 
op grond daarvan zijn Nederlandse na-
tionaliteit verliest; in de oorlog wordt 
deze in de Nederlandse situatie als sta-
tenloze vervolgd en na de oorlog ver-
laat hij Nederland. Het is een schrij-
nend en curieus voorbeeld. Met name 
in Israël ben ik gevallen tegengeko-
men, die hiermede vr i jwel identiek 
zijn. Ik denk dan aan degenen, die vlak 
voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog uit de Oosteuropese 
landen naar Nederland zijn gevlucht, 
statenloos waren en vanuit de Neder-
landse situatie zijn vervolgd en na de 
oorlog naar Israël zijn gegaan. Zij zijn 
daar of nog statenloos of Israëliër. Zo 
zullen er nog voorbeelden kunnen 
worden gegeven, die dicht in de buurt 
liggen van dat van de heer Voogd. Het 
gehele probleem met de statenlozen is 
eigenlijk met dit voorbeeld aan de or-
de gesteld. Het is buitengewoon pijn-
lijk en moeili jk met vaak allerlei psy-
chologische kanten eraan inzake er-
kenning en plaatsbepaling van de be-
trokkenen. Ik zeg niet toe, dat het mo-
gelijk is met de huidige wet alle voor-
beelden, die hiermee verband houden 
in de vorm, zoals de heer Voogd heeft 

aangegeven, te helpen. Ik meen ech-
ter, dat wi j aan de Uitkeringsraad ad-
vies moeten vragen over het vraagstuk 
van de statenlozen en dan wat meer 
toegespitst op de gegeven voorbeel-
den. Ik zal in het bijzonder ook de 
vraag stellen in welk opzicht de anti-
hardheidsclausule voor dit soort van 
gevallen van toepassing zou moeten 
worden verklaard. 
Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
en mevrouw Gardeniers-Berendsen 
hebben erop gewezen, dat zij van me-
ning zijn, dat de regeling geen terug-
werkende kracht zou moeten hebben 
tot het moment , waarop de wet is in-
gevoerd. Ik deel hun opvattingen en 
argumenten in dit opzicht. Ik meen 
ook, dat juist u i teen oogpunt van pre-
cedentswerking de gekozen procedure 
de mogeli jkheid open laat, in de toe-
komst wetswijzigingen tot stand te 
brengen. 
Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
heeft enige slordigheid geconstateerd 
en daarbij het recht aan haarzi jde, 
denk ik. Ik heb een nota van wijziging 
uitgebracht om wat wi j beogen, name-
lijk de Uitkeringsraad in meer kamers 
te laten vergaderen, gepaard te laten 
gaan met behoorli jke wetgevingstech-
niek. Daarop heeft zij ons gewezen. 
Mevrouw Gardeniers heeft een serie 
vragen gesteld die met name betrek-
king hebben op de bepaling van het 
aantal en de kosten. Ik w i l graag in-
gaan op deze kwestie. Detotstandko-
ming van het wetsontwerp lag in de 
maanden oktober en november van 
het vorig jaar. Het is ingediend bij de 
Kamer in het begin van het jaar, nadat 
het de Kroonprocedure had doorlo-
pen. 
Ik w i l vooropstel len, dat ik andermaal 
- het was ook zo bij de totstandkoming 
van de wet - niet beschik over harde 
prognoses. Wi j weten niet hoeveel 
vervolgden na de Tweede Wereld-
oorlog uit Nederland zijn geëmigreerd. 
Wij weten niet hoe groot de groep is, 
waarover de wet gaat, hoewel wi j in-
tussen wel wat ervaringsgegevens 
over de toepassing hebben verzameld. 
Na combinat ie zijn wi j tot enkele cijfers 
gekomen. Wi j hebben ons natuurlijk 
georiënteerd in de landen, waarin, zo-
als wi j kunnen weten, het probleem 
zich het meeste voordoet. De concen-
tratielanden, waarin het vraagstuk zich 
voordoet van de ex-Nederlandse ver-
volgden, waarop dit onderdeel van het 
wetsontwerp van toepassing is, z i jnde 
Verenigde Staten - in de streek Wash-
ington-New York en in Californië - , ls-
raël en in zekere zin Indonesië. Wat ln-
donesië betreft, is er de beperkende 
voorwaarde, dat de betrokkenen het 

Nederlanderschap bezeten moeten 
hebben. Het aantal schatten wi j op 
grond van zeer globale oriëntaties en 
op grond van het aantal dat zich onder 
de vigerende wet daar heeft aange-
diend en wat uiteindelijk gehonoreerd 
zal worden. Ik verwacht grotere aantal-
len aanvragen. Ik verwacht zelfs in be-
paalde situaties, mede op grond van 
een zekere onbekendheid omtrent de 
wet, dat allerlei categorieën een aan-
vraag zullen indienen, die zelfs niet on-
der de termen van de wet vallen. Ik 
schat de honorer ing in eerste instantie 
voor de eerste periode wat Indonesië 
betreft op ongeveer 200. 
Ten aanzien van Israël hebben wi j een 
wat exactere oriëntatie kunnen ver-
richten. Ik verwacht een aantal aanvra-
gen tussen de 300 en de 400, met een 
honorering van ongeveer 200. Ik 
spreek over een aantal aanvragen tus-
sen de 300 en 400 voor Israël, omdat 
dit aantal kan worden afgestemd op 
het aantal aanvragen, zoals tot op dit 
moment door de thans onder de wet 
vallende categorie is ingediend. 
Wat Amerika betreft, verwacht ik 500 
tot 600 aanvragen met een honorering 
van ongeveer 300. 
Voor de overige landen heb ik geen 
duidelijk beeld voor ogen. Als ik echter 
zie naar het spreidingsbeeld van de 
circa 1800 tot 1900 personen, die thans 
onder de Wet uitkeringen vervolgin-
gen vallen en die als Nederlander in 
het buitenland wonen, heb ik de in-
druk, dat het om zeer incidentele ge-
vallen zal gaan. Ik heb daarom aange-
nomen, dat het om een honderdtal uit-
keringen zou gaan. Ik voeg er echter 
aan toe, dat w i j het aantal 800 hebben 
genomen als een voor ons in deze situ-
atie en onder deze omstandigheden 
reëel uitgangspunt. Ik ben ervan uit-
gegaan, dat het aantal vervolgden in 
het buitenland, dat het Nederlander-
schap nog bezit, groter is dan het aan-
tal, dat het Nederlanderschap niet 
meer bezit. Zo kom ik op 800, maar 
hierbij moet worden bedacht, dat dit 
getal meer het karakter van een stel-
post heeft dan dat ik er mi jn hand voor 
in het vuur steek. Ik sluit niet uit, dat 
wi j in de toekomst, op grond van in-
zichten en ervaringen, zullen moeten 
bijstellen. 

Wat het bedrag van 7,5 min. betreft, 
kan ik zeggen, dat dit een schatting is, 
die te maken heeft met de gemiddelde 
uitkering voor Nederlanders in het bui-
tenland. Dit bedrag is inclusief de ver-
goedingen voor medische kosten. 
Mijnheer de Voorzitter! Hoe zal het nu 
straks lopen per 1 ju l i , wanneer het 
wetsontwerp zal worden aanvaard? 
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Met de gehele opbouw van de organi-
satie kunnen wi j pas starten nadat de 
parlementaire behandeling is afge-
rond. De eerste oriëntaties zijn er ech-
ter al. Op mijn verzoek wordt door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken bij 
de diplomatieke vertegenwoordigin-
gen een onderzoek ingesteld naar de 
te treffen personele voorzieningen. 
Men zal begri jpen, dat wi j daarbij met 
name het oog hebben op de concen-
tratiegebieden. Zo er voorzieningen 
moeten komen, zullen zij er in ieder 
geval moeten komen in de Verenigde 
Staten. Er zal slechts uitbreiding van 
beperkte omvang nodig zijn in Israël, 
omdat de eerste stroom van aanvra-
gen daar toch wat terugloopt en de be-
staande capaciteit van het CRM-bu-
reau, verbonden aan de ambassade in 
Israël toestaat om zich nu op deze 
kwestie te richten. Ook zal er een zeke-
re voorziening in Indonesië moeten 
worden getroffen. 

Het hoofd van de afdeling organisatie 
en efficiency van het Ministerie van 
CRM zal in de komende periode de 
desbetreffende gebieden bezoeken en 
overleggen met de ambassadeurs en 
anderen omtrent de omvang van de 
organisatie en administratie. Wij ho-
pen daarbij met betrekking tot de situ-
atie in de Verenigde Staten gebruik te 
kunnen maken van de ervaringen van 
personeelsleden van de emigratie-
dienst, waarvan de taken zijn terugge-
lopen. Zij hebben bij uitstek de erva-
ring om dit soort zaken te organiseren. 
Ik kan mi j voorstellen, dat een zekere 
parallel wordt gezocht met het voor-
beeld Israël, zeker voor de lndonesi-
sche en de Amerikaanse situatie, zodat 
bij de ambassade een kleine deskun-
digheid aanwezig is, zoals ook gebeur-
de met het bureau onder leiding van 
de heer Polak, waarop ook de geachte 
afgevaardigde de heer Voogd wees. 
Het is een klein administratief appa-
raat, dat zoveel mogelijk met recht-
streekse contacten met de uitkerings-
raad in Den Haag de gevallen voorbe-
reidt. Hierdoor behoeft voor bepaalde 
werkzaamheden geen beslag gelegd 
te worden op de administratieve 
krachten van de Uitkeringsraad. 
Uiteraard gaat het om een tijdelijke si-
tuatie. Het geheel functioneert onder 
verantwoordeli jkheid van de ambassa-
deurof van de consulaire vertegen-
woordiger. Het is niet de bedoeling om 
er een hele bureaucratie voor op te 
bouwen. Op het moment dat de aan-
vragen zijn verwerkt, zal het apparaat 
moeten worden afgebouwd, hetgeen 
in rechtstreeks contact met de desbe-

treffende consulaire vertegenwoordi-
gingen behoort plaatste v inden. 
Wat betreft de voorl ichting geldt, dat 
wi j op vri j grote schaal via bij voor-
beeld de dagbladen in de desbetref-
fende gebieden - en rechtstreeks via 
de Nederlandse organisaties en ver-
enigingen - voorl ichting zullen geven. 
Daarvoor worden een Nederlandstali-
ge en een Engelstalige brochure opge-
steld. Die zullen in een ruime oplage 
beschikbaar worden gesteld. Er zal ook 
zeer veel aandacht worden gegeven 
aan de informatie van de diplomatieke 
en consulaire vertegenwoordiging, 
opdat men zo goed mogelijk in staat 
zal zijn, de vragen die ongetwij feld zul-
len komen op te vangen. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Gardeniers heeft gevraagd naar de 
registratie. De betrokkenen zijn ver-
plicht, zich maandelijks schriftelijk te 
melden. Zij moeten ook iedere wijzi-
ging in de gezinssituatie opgeven, zo-
als overigens ook in Nederland het ge-
val is. De melding moet gebeuren via 
een aanvrage die wordt ingediend bij 
de Nederlandse diplomatieke of con-
sulaire vertegenwoordiging. 
Ik voorzie niet dat er een grote - wat is 
eigenlijk groot in dit verband? - uit-
breiding van de administratie in Ne-
derland zal moeten plaatsvinden. Wij 
streven er juist naar, de opbouw zo-
veel mogelijk ter plaatse te laten af-
werken. Wi j hebben voor Israël een si-
tuatie gecreëerd waarin een college 
van advies de Uitkeringsraad advi-
seert, zodat de Uitkeringsraad zo min 
mogelijk wordt belast met uitwerking 
van administratieve zaken. 
Mocht bij de periodieke doorl ichting 
van de organisatie-afdeling, het functi-
oneren en de voortgangsrapportage 
inzake de uitkeringen ingevolge de wet 
bli jken, dat mede op grond hiervan 
personele uitbreiding gewenst is, dan 
hebben wi j dat te bezien. Ik wi js er ech-
ter op, dat wi j in de afgelopen jaren de 
personele samenstelling van de Uitke-
ringsraad en de sociale begeleidings-
organen een aantal malen hebben 
moeten uitbreiden. 
Er is een vraag gesteld over de uitke-
ringsgrondslag. Die wordt vastgesteld 
naar Nederlandse maatstaven. De er-
varing leert ons, dat voor degenen die 
in het buitenland verbli jven op dit punt 
weinig moeili jkheden zijn ontstaan. 
Het is echter een vraag in antwoord 
waarop ik op dit moment weinig in-
zicht kan geven. Ik ben bereid, de vaste 
commissie nader te informeren. 
Het draagkrachtprincipe wordt be-
paald aan de hand van het inkomen 
dat in het buitenland wordt genoten. 

De periodieke uitkeringen worden 
vastgesteld naarde Nederlandse 
maatstaven. De bijzondere uitkeringen 
worden vastgesteld aan de hand van 
de maatstaven die gelden in het ande-
re land. De draagkracht wordt bepaald 
naar het inkomen dat in het buitenland 
wordt genoten, omdat ook de voorzie-
ningen worden vastgesteld op basis 
van de in het buitenland te maken kos-
ten. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Gardeniers heeft ook gevraagd naar 
de medische verzorging in het buiten-
land. Ik moet daarop tamelijk alge-
meen antwoorden, omdat ik onvol-
doende geïnformeerd ben in hoeverre 
deze groep daarvan gebruik kan ma-
ken en maakt. Dat is natuurli jk sterk af-
hankelijk van het niveau, de organisa-
tie en de omvang van de medische 
voorzieningen. Wi j moeten ons ook 
sterk daarbij bepalen. 
De verschillen in financieel opzicht tus-
sen de medische behandeling in het 
buitenland en in Nederland laten zich 
ook niet gemakkelijk beoordelen. Er is 
natuurlijk een grote mate van verschil 
tussen de situatie in Amerika, lndone-
sië of Israël. Het uitgangspunt is dat 
degene die medische verzorging no-
dig heeft die ook ontvangt en wel in 
het land waar die behandeling nodig 
is, dus het land waarin hij op dat mo-
ment verblijft. Ik wi l de kostenverschil-
len niet weg poetsen. Ik stel mi j voor 
dat w i j , zeker voor de concentratielan-
den, de procedure volgen die wi j voor 
Israël hebben. Daar is een coördine-
rend arts aangewezen, die juist bij de 
rapportages en de afweging of de uit-
kering zal worden toegewezen, maar 
ook in geval het komt tot een bijzonde-
re uitkering voor medische voorzienin-
gen, een soort coördinerende en con-
trolerende taak heeft. Na verloop van 
ti jd zal hij kunnen aangeven, dat be-
paalde declaraties of medische voor-
zieningen op een andere wijze in het 
betreffende land kunnen worden gere-
aliseerd. 

Wij wil len twee dingen combineren. 
Wij beogen een goede medische voor-
ziening, maar menen dat die moet 
worden gegeven op een wijze die naar 
de maatstaven van het betreffende 
land redelijk is, ook wat betreft de f i -
nanciële consequenties. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Gardeniers heeft ten aanzien van on-
derdeel E van het ontwerp gezegd, het 
onjuist te vinden dat de nabestaanden 
van de vervolgde wel onder de wet 
wordt gebracht, terwij l de vervolgde 
zelf door diens vertrek naar het buiten-
land niet onder de wet zou vallen. Ik 
ben het daarmee eens. Het is ook niet 
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de bedoeling geweest, zoals men dit in 
de toelichting op onderdeel E heeft 
kunnen lezen, omdat het hier in eerste 
instantie toch gaat om de nabestaande 
die als nabestaande voor 1 april 1964 
naar Nederland is gekomen. De toe-
lichting op dit artikel vermeldt dat ook 
duidelijk. Nu heeft de geachte afge-
vaardigde er terecht op gewezen, dat 
hier ook een slordigheidje aan de hand 
is, omdat de toelichting duidelijker is 
dan het artikel zelf. Vandaar dan ook 
de aan de Kamer voorgelegde gewij-
zigde tekst, waarin naar mi jn mening 
precies tot uitdrukking wordt gebracht 
met de woorden 'als zodanig', wat er 
wordt bedoeld. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
het Schip heeft de vraag gesteld wat er 
zal gebeuren ten aanzien van de ex-
Nederlanders, die momenteel in de 
kampen in Indonesië gevangen zou-
den worden gehouden. Ik w i l deze 
zaak best nog eens bekijken. Ik heb 
daarvoor in de komende maanden ook 
de gelegenheid, als deze organisatie 
verder aan de orde is. Wanneer de hier 
bedoelde betrokkenen voldoen aan de 
bepalingen van de wet en van dewi jz i -
gingsvoorstellen, zoals deze nu aan de 
wet ten grondslag zijn gelegd, kunnen 
zij ook een beroep doen op de WUV. 
De geachte afgevaardigde heeft ook 
de vraag gesteld, hoe dat materieel ge-
organiseerd zou kunnen worden. Men 
zal begrijpen dat ik daarop op dit mo-
ment geen antwoord kan geven. 
Ten aanzien van de vraag, waarom 
niet een aantal andere organisaties, 
die zich ook zeer inspannen voor de 
belangen van de oorlogsvervolgden, 
zijn gehoord, wi js ik erop dat artikel 29 
van de WUV aangeeft, welke instanties 
over de ontwerpen tot wijziging van de 
wet dienen te worden gehoord. Dat is 
in de eerste plaats de Uitkeringsraad, 
vervolgens de Stichting Joods Maat-
schappelijk Werk, de Stichting Pelita 
en de Stichting 1940-1945, de in de 
wet genoemde organisaties. Wij moe-
ten er ook wat voorzichtig mee zijn, de 
adviseringsprocedures al te uitgebreid 
te maken. Men zal dan namelijk altijd 
weereen of andere instantie vergeten; 
voorts maakt men de adviseringspro-
ceduresdan erg lang. Voorzover mi j 
dit bekend is, brengt de Stichting 
1940-1945 pas dan advies uit nadat de 
raad van overleg is gehoord. In deze 
raad zijn verschillende groepen uit het 
verzet en uit de vervolgingssituatie 
vertegenwoordigd. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Het wetsontwerp wordt , na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van: 
de wetsontwerpen: 
Vaststelling van hoofdstuk IXB (Finan 
ciën) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1975 (13 100); 
Vaststelling van hoofdstuk XVIII (On-
voorziene Uitgaven) van de rijksbegro 
ting voor het dienstjaar 1975 (13 100); 
Vaststelling van hoofdstuk IXA (Nati-
onale schuld) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1975 (13 100); 
Vaststelling van de begroting van het 
Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1975(13 100H); 

het Verslag van de Algemene Re 
kenkamer betreffende haar werk 
zaamheden over het jaar 1973 (12 940). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Joekes (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verheugt ons zeer, de 
Minister van Financiën persoonlijk in 
ons midden te zien. Wi j zouden verle-
den week niet dit voorrecht hebben 
gehad. Ik hoop dat hij geheel hersteld 
is van zijn indispositie en dat hij ge-
reed is voor de politieke stri jd. Aan dat 
laatste twijfel ik niet. 
Ik zal in ruim 20 minuten 10 onderwer-
pen bespreken. Ik begin bij de groot-
ste kring en werk naar binnen toe. Ik 
kom dan eerst op het wereldgeldwe-
zen, het probleem van de ol ieopbreng-
sten - zelfs een probleem voor de olie-
producerende landen - en het pro-
bleem van de investeringen door de 
olielanden in de industrielanden. 
Op het gebied van het geldverkeer tus-
sen landen heeft de scherpe stijging 
van de olieprijzen, nu ruim een jaar ge-
leden en ook van een aantal andere 
grondstoffenprijzen aan de toen al be-
staande moeil i jkheden een aantal 
nieuwe toegevoegd. De weerslag 
daarvan is nog altijd levensgroot 
merkbaar. De armoe van de arme lan-
den is vergeleken met de plotselinge 
welvaart van de olielanden nog schrij-
nender geworden. Aan de andere kant 
weten de olielanden nauwelijks waar 
zij met hun geld naar toe moeten. Dr. 
Post van de Algemene Bank Neder-
land heeft onlangs betoogd dat dit 
laatste probleem kortstondiger en van 
kleiner omvang zou zijn dan wi j aan-
vankelijk dachten. Heeft de Minister 
daar een oordeel over? Ik kom op dit 
element overigens straks nog even te-
rug. Ik wijs alleen op het voortdurende 
en nu soms versterkte vraagstuk van 
de betalingsbalanstekorten van allerlei 

soorten landen - het is bepaald niet 
een probleem dat aan de arme landen 
is voorbehouden - op de aanhouden-
de wisselkoersproblemen en op de 
nog steeds voortwoekerende inflatie 
ook hier, maar sterker nog in sommige 
andere landen. 
Het probleem van de wisselkoersen is 
de laatste weken ook bij de ol ieprodu-
cerende landen een rol gaan spelen. 
Deze landen wensen niet - ik v ind dat 
heel begrijpelijk - in de monetaire on-
zekerheden en vooral in de inflatie van 
Amerika en West-Europa te worden 
meegesleept. Begin februari heeft Iran 
de koers van zijn Rial al losgekoppeld 
van de dollar en vastgeknoopt aan de 
16 valuta's waarop de speciale trek-
kingsrechten, de s.d.r.'s, zijn geba-
seerd. Saoedi Arabië heeft verleden 
week hetzelfde gedaan. Het ziet ernaar 
uit dat Koeweit een overeenkomstige 
operatie nu aan het uitvoeren is. De 
emiraten hebben dezer dagen hun dir-
ham iets gerevalueerd. Ik zou graag 
wil len weten hoe de Minister van Fi-
nanciën deze ontwikkelingen beoor-
deelt en met name hoe zij onze econo-
mie beïnvloeden, in het bijzonder onze 
betalingsbalans. Zie ik het goed dat 
onze olie-invoer daar, helemaal afge-
zien van de pri jsverhogingen, eerder 
nog duurder dan goedkoper door 
wordt? Hoe beïnvloeden zulke ontwik-
kelingen onze gasprijzen? 
Ik heb alle respect voor de methoden 
die internationaal worden bedacht en 
uitgewerkt om het geldverkeer weer in 
goede banen te leiden na de sterke 
ontwricht ing die het heeft meege-
maakt in de afgelopen 18 maanden. 
Wi j als liberalen zijn er een beetje trots 
op dat een geestverwant en landge-
n o o t - d i e trots kunnen wi j dus alle-
maal delen - bij het Internationaal Mo-
netair Fonds in Washington daarbij 
een actieve en inventieve rol speelt. De 
vrees bekruipt mij toch nog wel eens -
Minister Duisenberg weet dat ook wel 
uit een recent mondeling overleg - dat 
een te verbrokkeld stelsel de plaats 
gaat innemen van de letterlijk globale 
stelsels van voorheen, het stelsel van 
Bretton Woods dat ons sinds de oor-
log zulke enorme diensten heeft bewe-
zen en, veel langer geleden, ook even 
het stelsel van de gouden standaard. 
Het economische verkeer tussen men-
sen en landen is met niets zozeer ge-
baat, althans naar onze mening, als 
met een gezonde bloedsomloop van 
geldmiddelen. Die klassiek-liberale 
stelling is volgens ons nog alti jd gel-
dig. Zou de Minister onze vrees voor te 
grote fragmentatie kunnen wegne-
men? 
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Thans kom ik op de besteding van de 
oliegelden. In sommige opzichten 
heeft deze nogal wat opschudding in 
het westen verwekt. Ik denk hierbij aan 
Daimler-Benz. Daarover is een dezer 
dagen van Arabische zijde gezegd, dat 
men er al weer spijt van zou hebben. Ik 
denk ook aan de IBM-paniek in het af-
gelopen najaar, toen het er even op 
leek, alsof het gehele IBM-concern met 
oliedollars zou worden opgekocht via 
de markt. Ook denk ik aan het drukke 
reisverkeer naar Iran van Fransen, En-
gelsen, Nederlanders en anderen. Ik 
weet van ten minste één grote Neder-
landse groep, die een joint-venture 
met een groep Arabische regeringen is 
aangegaan. 

Nu is Nederland alti jd open geweest 
voor buitenlandse investeringen. Ne-
derland is ook alti jd open geweest 
voor buitenlanders. Wij vinden dit een 
goed beginsel. Wi j hebben er veel bij 
gewonnen en er weinig bij verloren. 
Maar mijn vriend Van Aardenne heeft 
er bij de meest recente behandeling 
van de begroting van Economische 
Zaken al op gewezen, dat er nu een 
hoeveelheid potentieel investeringska-
pitaal boven de westelijke markten, 
dus ook boven onze markt, hangt dat 
zijn weerga niet heeft in de geschie-
denis. 

Bovendien zou onze houding ten op-
zichte van Amerikaanse of Engelse in-
vesteringen, die wi j in vri j ruime om-
vang sinds de oorlog hebben geaccep-
teerd, gezien de overeenkomsten in 
maatschappelijke stelsels, wel eens 
anders kunnen zijn dan die ten op-
zichte van Arabische, Iranese of ande-
re olielanden. 
Minister Duisenberg heeft mij korte 
tijd geleden in een vergadering van de 
betrokken vaste commissie desge-
vraagd meegedeeld, dat een beleids-
nota over het onderwerp van de bui-
tenlandse investeringen onder de hui-
dige omstandigheden in voorberei-
ding is. Ruim 16 maanden na de okto-
beroorlog wordt dat volgens ons ook 
wel t i jd ook. Zullen wi j nog lang op die 
nota moeten wachten? Zullen w i j , ka-
merleden, haar überhaupt onder ogen 
krijgen? Zal hij deze nota publiceren en 
zal er in deze Kamer over worden ge-
debatteerd? Het laatste zullen wi j na-
tuurli jk graag zien. 
In dit verband wi l ik nog een punt aan 
de orde stellen. Dit is voor ons een 
zeer belangrijk punt van politieke aard. 
Gesteund door hun nieuwe ri jkdom 
proberen sommige Arabische landen 
over de gehele wereld Joodse bedrij-
ven, met name banken, te boycotten 

en te laten boycotten. Daarover is de 
Nederlandse Regering tot dusverre in 
z'n algemeenheid merkwaardig stille-
tjes geweest. Wi j kennen de reactie van 
Minister Van der Stoel op een bepaal-
de situatie, een reactie, die hem naar 
onze mening sierde, maar als alge-
meen standpunt hebben wi j er van de-
ze Regering nog niets over gehoord. Ik 
wi l de Minister van Financiën met al 
het gezag, dat hij draagt, bij deze uit-
nodigen, straks in zijn antwoord het 
standpunt van de Nederlandse Rege-
ring ten aanzien van dit soort boycot-
praktijken in klare taal uiteen te zetten. 
Ons standpunt zal duidelijk zijn. Ik ben 
oud genoeg om mij de Kristallnacht en 
de gele sterren levendig te herinneren. 
Wij wensen evenmin gele sterren te 
zien op banken en eventueel op fabrie-
ken, als destijds op japonnen en over-
jassen. 

Thans kom ik bij het volgende onder-
werp. Een dezer dagen trof mi j bij het 
bladeren in de bundel, die circa 15 jaar 
geleden aan professor Oud werd aan-
geboden, de volgende passage: 
'Om te beginnen erkende men zeer 
duidelijk, dat de geldvoorziening in-
vloed op het economisch leven kan 
hebben, en dat hierbij geenszins har-
monie behoeft te bestaan tussen het 
algemeen belang en het belang van 
particuliere banken, die geld in circula-
tie brengen. Adam Smith stelt uitdruk-
kelijk, dat zekere overheidsregelingen, 
die de vri jheid van het bankwezen be-
perken, dus gerechtvaardigd zijn.'. 
En nu komt het: 
'Van hieruit kan één lijn worden ge-
trokken naarde moderne conjunctuur-
politiek.'. 
Die woorden van de liberaal Witteveen 
in de bundel-Oud zullen de Minister in 
sommige opzichten waarschijnlijk wel 
goed l iggen. Ik hoop zelfs, dat ze hem 
in meer opzichten goed zullen liggen. 
Minister Duisenberg heeft zelf o ver de 
geldschepping een heel interessant 
stukje college gegeven, toen hij aan de 
vooravond van Prinsjesdag de jarige 
Bankiersvereniging toesprak, maar 
zijn woorden hebben toch mijn indruk 
niet weggenomen, dat tegenwoordig -
en daarom gaat het - de regulering 
van de binnenlandse geldhoeveelheid 
- eens hèt instrument om de conjunc-
tuur bij te sturen - wel een erg onder-
geschikte rol is gaan spelen. Voor ons 
is de inflatie, met de werkloosheid, 
nog alti jd het grote sociaal-economi-
sche probleem. Wi j vrezen, dat deze 
Regering aan de inflatiebestrijding in 
haar zorg om de werkgelegenheid te 
weinig aandacht geeft. Ik zie met name 
niet, welke rol de regulering van de 
geldhoeveelheid nu in de bestrijding 
van de inflatie speelt. 

Ik hoop dat de Minister mij tot andere 
gedachten kan brengen. Als hij dan te-
vens een woord van commentaar zou 
kunnen leveren op het zeer interessan-
te artikel van prof. Vlak in een recent 
nummer van 'RABO-bank' - de bank 
waarvan prof. Vlak directeur is - waar-
in hij vraagt om een norm voor de ver-
deling van de ruimte voor de geld-
schepping tussen overheid, buiten-
land en banken, ben ik hem dubbel er-
kentelijk. 
Hierop aansluitend wi l ik nog een en-
kel woord zeggen over de jongste 
staatslening. Mi jn vriend Portheine en 
ik hebben daarover direct schriftelijke 
vragen gesteld - de geachte afgevaar-
digde de heer Scholten was ons nog 
enkele uren voor -

De heer Scholten (C.H.U.): De C.H.U. is 
alti jd alert op zulke dingen! 

De heer Joekes (V.V.D.): De C.H.U. is 
alti jd alert op zulke dingen, wi j ook op 
andere! Ik wi l nu op het uitvoerige ant-
woord van de Minister niet nader in-
gaan, maar alleen duidelijk vaststellen 
dat deze lening, zowel door haar voor-
waarden als door haar systeem van 
toewi jz ing, grote opschudding heeft 
veroorzaakt - laat ik het maar vriende-
lijk zeggen - in die wereld, die geen 
minister van financiën kan missen bij 
het kanaliseren van leengeld naar de 
schatkist, namelijk de bankwereld. Bo-
vendien is die lening daardoor onno-
dig duur uitgevallen voor het Rijk. Er 
zitten geen mil jarden tussen, maar zij 
is toch onnodig duur. Wi j hebben dit 
soort situaties eerder meegemaakt, en 
wel onder verschillende ministers. Er 
zijn oplossingen als tenderen - ook al 
eerder toegepast - of het zeer laat be-
kendmaken van de voorwaarden, 
waardoor opschuddingen als deze te 
voorkomen zijn. 

Ik onderschat de problemen in dit op-
zicht echt niet. Het is altijd veel gemak-
kelijker om achteraf te zeggen hoe 
men het had moeten doen, dan op dat 
momen t te beslissen hoe men het 
moet doen. Ik wi l ook niet beweren dat 
de Minister het in dit opzicht slechter 
doet dan sommigen van zijn voorgan-
gers. Ik weet bovendien dat hij van 
buiten de kring van zijn departement 
ook door een groep knappe en zeer er-
varen mensen op dit gebied wordt ge-
adviseerd. Toch zou ik hem wil len ver-
zoeken, - nog steeds hand-in-hand 
met de C.H.U. - opnieuw en nu minder 
ontwi jkend te antwoorden - op vraag 
5 van de geachte afgevaardigde de 
heer Scholten, luidende: Wilt u het 
systeem opnieuw kritisch bezien? De 
voorzitter van de Vereeniging voor 
den Effectenhandel vindt dat in ieder 
geval wèl nodig. 
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Vervolgens kom ik bij een bank, die er 
nog niet is, en wel de Postbank, de fu-
sie van Girodienst en RPS. U weet, 
mijnheer de Voorzitter, dat wi j daar-
voor ook veel belangstell ing hebben. 
Ook daarover heeft Minister Duisen-
berg voor de Bankiersvereniging ge-
sproken. Dat was een krachtig stukje 
propaganda; ik heb het laatst nog eens 
overgelezen. Vergeleken bij een jaar 
geleden, in deze Kamer, neem ik een 
duidelijke beleidszwaai waar, want 
toen vroeg ik de Minister: Kunt u zich 
in een eventuele combinatie van 
spaarbanken met RPS en Giro ook de 
vorm van een niet-overheidsbedrijf 
voorstellen? Ja, zei de Minister toen. Ik 
heb hem daarvoor, geloof ik, nog be-
dankt. Daarvan is nu geen spoor meer 
te vinden in het verhaal dat hij daar-
over heeft gehouden. Misschien kan 
de Minister nu zeggen, dat hij zich die 
vorm nog altijd wel kan voorstellen. 
Misschien ook is hij door een van zijn 
ambtenaren aan Keerpunt herinnerd. 
Ik weet dat niet. Zo ja, misschien was 
het dan de thesaurier-generaal. Dat 
weet ik nog minder. 
Wanneer is de voltooi ing en de publi-
katie van diens rapport over deze za-
ken te verwachten? Was het eigenlijk 
niet erg onzorgvuldig om daarop voor-
uit te lopen met de uitbreiding van hy-
potheken aan particulieren door de 
RPS en met de indiening van het ont-
werp tot wijziging van de Beleggings-
wet, dat het de twee rijksinstellingen 
mogelijk moet maken persoonlijke le-
ningen te verstrekken? Dit geldt te 
meer, omdat in de plannen voor een 
fusie met de bondsspaarbanken nog 
geen enkele tekening is gekomen. Ik 
vraag mij af, of de Minister over dat 
laatste element nog nieuwe medede-
lingen kan doen. 

Hij heeft, blijkens zijn rede voor de 
Bankiersvereniging, de neiging om de 
PTT-gelddiensten uitsluitend - en ei-
genlijk ook bij uitsluiting - t e zien als 
volkse instellingen in concurrentie met 
het kapitalistische bankwezen. Zou hij 
bij de afweging van deze zaken wil len 
bedenken, dat de zogenaamde particu-
liere geldschietbanken - een mooie, 
ouderwetse term - zoals zij zijn ver-
enigd in de Vereniging van Financie-
ringsondernemingen in Nederland (en 
dat zijn echte geldschieters voor de 
kleine man) samen aanzienlijk grotere 
sommen aan particulieren uitlenen dan 
alle handelsbanken bij elkaar? Wij zul-
len de ontwikkelingen rondom de 
PTT-gelddiensten uiterst kritisch blij-
ven bekijken. Ik volsta hier verder met 
een verwijzing naar onze scherp afwij-
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zende inbreng in het voorlopig verslag 
bij het desbetreffende wetsontwerp. 
Bovendien nemen wi j aan, dat de Mi-
nister met ons goede nota heeft geno-
men van de nesten waarin enkele lage-
re overheden nog onlangs zijn geraakt 
(Utrecht met name) doordat de giro-
dienst zo nodig met het bankwezen 
moest concurreren, waardoor het be-
slag op de rekeningen van wanbeta-
lers aanzienlijk werd bemoeili jkt. 
Mijnheer de Voorzitter! Verleden jaar 
heb ik Staatssecretaris De Goede uit-
voerig - niet hartelijk - toegesproken 
over het Rijksinkoopbureau. Ik weet 
niet, of ik mi j ten aanzien van het doen 
en laten van dit bureau tot hem moet 
wenden of tot de heer Minister van 
Ontwikkel ingssamenwerking, of mis-
schien tot de Regering van Noord-
Vietnam. Als dit zo is, hoor ik het wel. 
Ik bepaal mij nu maar tot de Staats-
secretaris. Twee zaken: in de eerste 
plaats zijn de klachten over de wijze 
van opereren van het bureau sinds 
verleden jaar onverminderd bli jven 
bestaan. Ik heb opnieuw twee recente 
voorbeelden. Het bureau verlangt 
technische informatie van Nederland-
se bedrijven en plaatst vervolgens -
gebruik makend van deze technische 
voorl icht ing - orders bij vaak buiten-
landse ondernemingen, die bovendien 
geen service kunnen verlenen. 
Tweede voorbeeld: Nederlandse uni-
versiteiten betrekken via het Rijksin-
koopbureau tandheelkundige beno-
digdheden tegen redelijke kortingen. 
Een deel van deze artikelen wordt ech-
ter ook met korting doorgeleverd aan 
tandartsen, die weliswaar gedeeltelijk 
aan de universiteit verbonden zijn, 
maar waarbi j dit ook geschiedt ten 
dienste van hun particuliere praktijken. 
De betreffende brieven krijgt de 
Staatssecretaris van mij . Wij blijven 
van mening - ik heb dit verleden jaar 
ook al gezegd - dat in de raad van toe-
zicht het bedrijfsleven sterker verte-
genwoordigd behoort te zijn. Het de-
pa r t emen t - i k zeg dit dreigend! -
krijgt nog één jaar de ti jd van ons. Zo 
nodig komen wi j de volgende keer met 
een motie ter zake. Wij beseffen, dat 
dit soort zaken niet zo heel snel te her-
stellen is. 

Wij vinden het een goede zaak, dat het 
Rijksinkoopbureau prijsbewust is, dat 
het hard onderhandelt en dat het -
waar aangewezen - ook in het buiten-
land koopt, maar naar onze mening 
moet in de huidige omstandigheden 
terdege rekening worden gehouden 
met de belangen van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Zowel de werkgelegen-
heid als de rentabiliteit vereist dit. Ook 
op deze stelling verneem ik graag de 
reactie van de Staatssecretaris. 

Rijksbegroting 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom van het 
Rijksinkoopbureau naar een rijksver-
koopbureau, onder het hoofd 'verzeke-
ringen'. In de assurantiewereld is de 
laatste weken nogal wat opschudding 
ontstaan - naar onze mening volstrekt 
terecht - omdat er een 'Stichting Col-
lectieve Verzekeringen bij het Ministe-
rie van Justit ie' is gevormd, die - in 
dienstenveloppen - aan duizenden 
ambtenaren van dit ministerie formu-
lieren voor het aangaan van een WA-
verzekering en een ongevallenverzeke-
ring heeft toegezonden, een en ander 
- v o o r z o v e r z ichtbaar- kennelijk in 
dienstti jd georganiseerd. De heer Krui-
singa heeft hierover reeds schriftelijk 
vragen gesteld. Ik zou er nu nog iets 
over wil len zeggen. 
Wij weten, dat ook bij andere departe-
menten deze zaken al geruime tijd aan 
de gang zijn. Over deze, nogal vreem-
de ambtelijke operatie hebben wi j de 
laatste weken een stapel boze brieven 
ontvangen. Uit een ervan citeer ik: 
'Is deze actie gevoerd met het motief, 
dat de gemiddelde ambtenaar een der-
mate stuk imbeciel is, dat hij niet in 
staat geacht wordt, zijn eigen verzeke-
ringen te sluiten en dat ter bescher-
ming van deze sullige figuren vadertje 
staat deze zaak moet regelen?'. 
Het is niet geheel mijn formuler ing, 
mijnheer de Voorzitter, maar het is wel 
een uiting van wat men in het land 
hierover voelt. Voor ons is dit een vol-
strekt ontoelaatbare concurrentiever-
valsing, ten koste van de belastingbe-
taler. Wij weten uiteraard, dat zowel de 
eigenlijke bemiddeling als de verzeke-
ringen door particuliere ondernemin-
gen wordt verzorgd. Ik wil niets ten 
nadele van deze ondernemingen zeg-
gen. Wij tasten alleen het systeem aan 
en vragen de betrokken bewindsman 
in de eerste plaats, uit te leggen hoe 
deze onzin is ontstaan en in de tweede 
plaats, hoe hij hieraan een einde zal 
maken. 

Vervolgens wil ik nogmaals de aan-
dacht van het departement vragen - ik 
kom hiermee tot Staatssecretaris Van 
Rooijen - voor de kwestie van het fis-
caal winstbegrip. 
Wi j hebben over dit en dergelijke on-
derwerpen onlangs een brief ontvan-
gen, waaruit blijkt dat de afronding 
van de studie van de heer Hofstra en 
enige anderen nog geruime t i jd, twee 
a drie jaar, zal vergen. Wij hebben daar 
alle begrip voor. Het is een zeer inge-
wikkelde en diepingrijpende zaak, 
maar juist omdat zij zo diep ingrijpt, is 
zij ook zo belangrijk. Wij zijn van me-
ning dat er op korte termijn ten minste 
overgangsmaatregelen zouden moe-
ten worden beraamd. Ik zeg dat ook in 
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het licht van een aantal maatregelen 
en suggesties in de jongste werkgele-
genheidsnota. 
Ik zou mij in dit stadium ertoe willen 
beperken het dwingende karakter van 
deze materie - fiscaal winstbegrip en 
alles wat ermee samenhangt - nog 
eens bij de Staatssecretaris op tafel te 
leggen. Ik zou hem eraan willen herin-
neren dat ieder punt inflatie de fiscale 
winst verder uitholt. 
Een ander fiscaal onderwerp dat zor-
gen baart, is dat van de belastingresti-
tutie, teruggave van onverschuldigd 
betaalde belasting. Zou de Staats-
secretaris kans zien de teruggave te 
versnellen? Ik heb het niet eens in de 
eerste plaats over de particuliere con-
tribuabelen, die over het algemeen via 
het bekende zwarte driehoekje op het 
aangiftebiljet vlot geholpen worden, 
maar over de ondernemingen. Daar zit 
het probleem van de belastingterug-
gave in de eerste plaats, in het bijzon-
der in een neergaande conjunctuur, 
wanneer de liquiditeit extra kan gaan 
nijpen. Ik zou Staatssecretaris Van 
Rooijen willen vragen of er, juist ge-
zien de huidige conjunctuursituatie, 
geen aanleiding zou zijn de invorde-
ring die enkele jaren geleden ver-
vroegd is, nu weer wat te vertragen, al 
was het maar tijdelijk. Dat zou dan 
complementair moeten zijn aan de zo 
juist door mij gevraagde versnelde te-
ruggave, die volgens ons overigens 
blijvend zou moeten zijn. 
Men zal zich herinneren dat mijn 
vriend Koning bij het jongste dekkings-
plan uitvoerig en zeer beeldend is in-
gegaan op de kwestie van de verzie-
king van ons belastingklimaat. Sinds-
dien is in de 'Haagse Post' van 1 febru-
ari een lang en onthullend artikel ver-
schenen, dat zijn conclusies volledig 
bevestigde en waarin tevens werd 
aangetoond, dat de belastingvlucht 
niet alleen een vlucht is naar andere 
landen, maar vooral een vlucht in al-
lerhande constructies. Het was een uit-
stekend artikel en wat een genoegen 
om dat van de 'Haagse Post' te kunnen 
zeggen! 

Toch ontbraken er de conclusies aan, 
die wij zouden trekken. Ten eerste, de 
wetgever werkt dergelijke constructies 
in de hand door het belastingpeil bo-
ven het maatschappelijk aanvaardbare 
minimum op te schroeven. De Minis-
ter heeft zelfs over de hoogte van het 
belastingpeil vroeger wel eens woor-
den ongeveer in die richting gespro-
ken. Ten tweede, belastingmaatrege-
len werken in de praktijk wel eens an-
ders uit dan de wetgever mei name bij 

een socialistische meerderheid be-
oogt. Wij horen graag commentaar 
van de bewindsman of bewindslieden 
op deze stellingen. Wij vragen hoe zij 
het steeds verder verziekende belas-
tingklimaat in Nederland denken te 
gaan genezen. 
Mijn voorlaatste punt, zeer geschikt 
naar ik meen voor 1975, niet alleen het 
jaar voor de monumenten, maar ook 
het jaar van de vrouw, namelijk de rol-
wisseling tussen de echtgenoten in de 
inkomstenbelasting. Wij hebben daar 
geloof ik vrijwel allemaal als behande-
laars van dit hoofdstuk verleden jaar 
nogal wat tijd aan besteed. Naar aan-
leiding van hetgeen daarover in dit 
huis en aan de overkant is gezegd en 
is bepleit, heeft de Staatssecretaris op 
19 juni een resolutie doen uitgaan, die 
bedoeld is om de ergste pijn van de 
niet-volledige rolwisseling weg te ne-
men. 
Ik geef in de eerste plaats gaarne ui-
ting aan mijn erkentelijkheid voor die 
resolutie. Wij vinden het een goede 
zaak, dat de Staatssecretaris dat heeft 
gedaan. 
In de tweede plaats zou ik graag van 
hem horen, hoe die nu in de praktijk 
uitwerkt. Is inderdaad de ergste pijn 
daarmee weggenomen? 
In de derde plaats heeft de Staats-
secretaris in die resolutie gekozen de 
constructie van de hardheidsclausule. 
Wij vinden dat toch een oneigenlijk ge-
bruik van de hardheidsclausule. Is hij 
dat niet met ons eens? Moet een der-
gelijke constructie, die op zeer veel ge-
vallen van toepassing is en vrij diep in-
grijpt, toch niet zo spoedig mogelijk in 
de wet worden verwerkt? 
Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, het 
onderhoud van de eigen woning. U 
zult zich herinneren, dat mijn fractiege-
noot De Beer daarover een motie heeft 
ingediend bij het jongste dekkings-
plan. Daar is toen vrij uitvoerig over 
gedebatteerd, en van andere zijde uit 
de Kamer is toen onder meer de op-
merking gemaakt: neen, dat onder-
werp hoort thuis bij de begroting van 
Financiën. Welnu, bij die begroting zijn 
wij vandaag aangeland ook al heeft 
dat erg lang geduurd. De motie zelf, 
mede-ondertekend door vertegen-
woordigers van D'66, DS'70 en S.G.P., 
behoeft na alles wat er al over gezegd 
is, geen nadere toelichting meer. Wij 
weten allen exact waar het over gaat. 
Het is mij een eer en een genoegen -
wetend dat er in brede kring steun 
voor bestaat - haar mede namens de 
leden De Beer, Nypels, Drees, Van Dis 
en Koning, opnieuw via u aan de Ka-
meraan te bieden. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Joekes, 
De Beer, Nypels, Drees, Van Dis en Ko-
ning wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over hoofd-
stuk IX B (Financiën) van de Rijksbe-
groting 1975; 

overwegende, dat de mogelijkheid, de 
onderhoudskosten van de eigen wo-
ning geheel of ten dele aftrekbaar te 
maken, de beunhazerij in de onder-
houdssector zal doen afnemen, het-
geen een gunstige invloed heeft op de 
werkgelegenheid; 

overwegende, dat een dergelijke ver-
ruiming tot beter onderhoud van met 
name de oudere eigen woning zal lei-
den, hetgeen in het belang van de 
volkshuisvesting is; 

overwegende, dat de snelle stijging 
van de onderhoudskosten vooral de 
eigenaren-bewoners van oudere wo-
ningen extra heeft belast; 

verzoekt de Regering: 
- om de verruiming van de mogelijk-
heid, de onderhoudslasten van de ei-
gen woning aftrekbaar te maken voor 
de loon- en inkomstenbelasting alsnog 
in studie te nemen; 
- haar bevindingen voor het einde 
van dit parlementaire jaar kenbaar te 
maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

D 
De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Niet het vele is goed 
maar het goede is veel. Onder onze 
stukken zijn de brieven van Financiën 
de langste noch de slechtste. Zo be-
reikten ons kort vóór deze gedachten-
wisseling twee notities, een omtrent 
het begrotingsbeeld 1974 en een over 
de invloed van inflatie op de belasting-
heffing, dat wil zeggen een over reële 
en een over nominale verhoudingen. 
Te zamen roepen zij het beeld op van 
de stagflatie die ons land evenals vele 
andere plaagt. Stagnatie is voor wat 
betreft Nederland niet geconcentreerd 
bij de overheid. Integendeel, de Rege-
ring spant zich in om tegenwicht te 
bieden tegen wegvallende vraag uit 
het buitenland en van particuliere be-
leggers. Toch geeft ook de brief inzake 
het begrotingsbeeld 1974 te denken. 
De belangrijkste afwijking immers van 
de miljoenennota heeft betrekking op 
de zogenaamde overloop naar 1975, 
die meer dan 1 mld. uitgaat boven die 
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van een jaar tevoren. Men wilde wel 
een heleboel, maar heeft het gewenste 
tempo niet geheel kunnen aanhouden. 
Het aandeel van deze overloop in het 
uitgaventotaal is gestegen van 7,9 
naar 9,4%. Dat valt te meer op nu ook 
de werkloosheid toeneemt. Bij het on-
derzoek van de commissie rijksuitga-
ven drie jaar geleden zijn berekenin-
gen gemaakt die kunnen wijzen op een 
zeker verband tussen spanning op de 
arbeidsmarkt en ontspanning in de 
rijksuitgaven: als het aanbesteden van 
werken door een tekortschietend po-
tentieel moeizamer verloopt, gaat het 
geld langzamer rollen. Op dit moment 
echter zien wij het omgekeerde: een 
zorgwekkend arbeidsoverschot en 
toch vertraging van de geldstroom. Ik 
kan mij vier verklarende factoren voor-
stellen. Ten eerste is het tempo waarin 
de overheidsbestedingen kunnen uit-
dijen wellicht iets overschat. Het keer-
punt is onmiskenbaar maar de draai-
cirkel is wijd, hetgeen er overigens toe 
noodzaakt, nu het stuur stevig vast te 
houden. Zouden wij het met deV.V.D. 
omgooien, omdat het zogenaamd toch 
allemaal niet lukt, dan raken wij in een 
lelijke slip. In de tweede plaats laat zich 
een complementair verband denken 
tussen sommige particuliere investe-
ringen en die van de overheid. De 
overloop is extra groot bij Economi-
sche Zaken en Volkshuisvesting. Ten 
derde kan een dalende bevolkings-
groei ook tot autonome heroverwe-
ging van overheidsplannen nopen. De 
enorme aanpassingsproblemen waar-
toe een verandering van het groeipad 
moet leiden, heb ik uitvoeriger bespro-
ken tijdens de algemene beschouwin-
gen. In de vierde plaats: ook een klei-
ner aantal zuigelingen en immigranten 
maken het land steeds voller, de ruim-
te kleiner, de onderlinge invloed van 
maatschappelijke activiteiten gecorrv 
pliceerder. Zorgvuldig omspringen 
met onze natuurlijke omgeving is las-
tig, duur, vertragend, maar zeer nood-
zakelijk. Wettelijke voorschriften groei-
en kwadratisch met de bevolking mee. 
En zo rijzen de procedurele moeilijkhe-
den waarover de Koningin zich de 
tong en de Regering zich het hoofd 
breekt. Collega De Beer zou ergraag de 
nek van Minister Gruijters bij zien, 
maar dat feest gaat natuurlijk niet 
door. Zo verschijnt een beeld van 
spanning in de ruimtelijke ordening, 
ontspanning op de arbeidsmarkt, in de 
rijksfinanciën en de kapitaalvoorzie-
ning. Er is geld zat, om het maar eens 
heel eenvoudig te zeggen. Als het 
maar niet voortduurt. Men behoort 

niet in het geld te zwemmen, men 
moet er iets nuttigs mee doen, at was 
het maar steun aan armere landen. 
Trouwens, de Minister heeft twee we-
ken geleden met alle voorbehoud een 
opleving van de conjunctuur en dus 
toeneming van economische spannin-
gen later dit jaar voor mogelijk gehou-
den. Zijn baan is niet ontbloot van 
schizofrenie. Hij verdedigt de begro-
ting voor 1975, geeft informatie over 
de conjunctuur in 1974 en zit ondertus-
sen diep in de zorg met betrekking tot 
1976. Ik zou over dit laatste geen vra-
gen stellen want ik krijg toch geen ant-
woord. Aan de hand echter van kran-
tenpublikaties krijgt men de indruk dat 
de tijd nader komt om de bestedingen 
te beheersen: niet alleen naar aard en 
plaats maar ook naar omvang. Mijn 
fractie hecht grote waarde aan sturing 
van kapitaalstromen door de gemeen-
schap. De aangekondigde wettelijke 
vermogensaanwasdeling kan daartoe 
bijdragen, het komende nationale pen-
sioenstelsel eveneens. Enkele weken 
geleden ontvingen wij de memorie 
van antwoord op wetsontwerp 10679 
van de leden Vondeling c.s. tot wijzi-
ging van de Wet kapitaaluitgaven pu-
bliekrechtelijke lichamen. De Minister 
verdient lof om de oprichting van een 
postbank, waarover hij wel het laatste 
nieuws zal willen vertellen. Ik zou inza-
ke de organisatie van de kapitaalmarkt 
nog een ander onderwerp ter sprake 
willen brengen. Zoeven noemde ik de 
beïnvloeding van aard, plaatsen om-
vang der bestedingen. Daarmee is in 
zeer algemene termen een groot deel 
van de financiële overheidsactiviteit 
aangeduid. Eén doelstelling verdient, 
dunkt mij, afzonderlijke vermelding: 
minimalisering van de offers bij een 
gegeven program. Toegespitst op de 
kapitaalmarkt betekent dat een zo laag 
mogelijke rente. Het is prachtig dat de 
collega's Scholten, Joekes en Portheine 
zich zo bezorgd maken over de kosten 
van staatsleningen. Ik verwacht dan 
ook geheel in hun geest te spreken, 
wanneer ik aandacht vraag voor een 
leningtype dat bij voortduring duur-
der is dan de kapitaalmarkttransacties 
van rijk en gemeenten. Ik bedoel de 
ziekenhuisfinanciering. 
Een instrumentarium tot beheersing 
van de bestedingen is in de gezond-
heidszorg ten dele voorhanden, ten 
dele in ontwikkeling. Ingevolge de Wet 
ziekenhuisvoorzieningen kan de over-
heid de investeringen nauwkeurig be-
palen. Bovendien worden de exploita-
tie-uitgaven vrijwel geheel door verze-
keringen gedekt, binnenkort zelfs door 
een algemene volksverzekering. Toch 
is de kapitaalverschaffing in deze sec-

tor volledig vrij en dus, in verband met 
de betrekkelijk kleine emissies, duur. 
Ik vind dat een maatschappelijk achter-
haalde toestand. Niemand is ermee 
gebaat, behalve particuliere banken en 
hun dochterinstellingen. De patiënten 
en hun verzekeringen betalen te veel, 
de ziekenhuisbesturen zal het een zorg 
zijn waar het kapitaal vandaan komt, 
als de investeringen toch niet vrij zijn. 
De gemeenten hebben hun gezamenlij-
ke bank. De scholenbouw wordt sinds 
enige tijd a fonds perdu gefinancierd. 
Waarom polst men niet ook de kapi-
taalverschaffing aan instellingen van 
gezondheidszorg? Het kan binnen eni-
ge jaren tientallen miljoenen guldens 
in de verpleegprijzen en dus in de pre-
mies schelen. Zou deze Minister de 
zaak in het kabinet aan de orde willen 
stellen? Ik hoop zeer dat hij en zijn col-
lega's tijd kunnen vinden voorzo'n 
praktische kwestie en niet alle uren op-
soeperen met de zoveelste nota. 
Apropos, binnenkort kunnen wij weer 
een lange en zeer belangrijke nota ver-
wachten, naar ik aanneem ook door de 
Ministervan Financiën ondertekend: 
de nota inkomensbeleid. Ik wil deze 
gelegenheid niet laten voorbijgaan 
zondereen blijk van belangstelling. In-
komenspolitiek is een zaak van lange 
adem, van veel overleg, van duizen-
den normen, samenhangen en rege-
lingen. Een ingewikkelde maatschap-
pij met een ingewikkelde inkomens-
structuur is niet met een paar eenvou-
dige kreten om te turnen. Toch willen 
velen in en buiten deze Kamer niet 
wachten totdat alle complexiteiten 
glashelder zijn uitgeplozen. Zij ver-
moeden, om niet te zeggen weten, dat 
tal van ongelijkheden kunnen en moe-
ten worden verminderd of opgeheven. 
Mijn fractie hoopt en verwacht dat de 
Regering zich niet zal laten verlammen 
door een embarras du choix. Laat zij 
praktische voorstellen doen waarvan 
betrekkelijk snel en duidelijk resultaat 
mag worden verwacht. Ik zou mij bui-
ten de orde begeven wanneer ik wen-
selijke maatregelen nu zou gaan op-
sommen. Één wens echter mag ik ui-
ten, die om informatie. Daarvoor ben 
ik hier bij uitstek aan het juiste adres. 
Een van de aardigste lapidaire zinne-
tjesin Keerpunt is te vinden onder IV 
3c: Inkomens en vermogens zijn 
openbaar. Ik laat de vermogens nu 
even daar - wij krijgen immers een 
apart stuk over desbetreffende belas-
tingen - en bepaal mij tot de inko-
mens. Welke inkomens moeten open-
baar worden? Vele zijn het al, bij voor-
beeld het minimumloon, het AOW-
pensioen of de emolumenten van de 
burgemeester van Rotterdam waarvan 
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de kranten wekenlang hebben ge-
smuld. Andere verkeren nog in diep 
duister. Er zijn heel wat directeuren die 
zelfs hun eigen ondernemingsraad 
niet informeren maar wel klagen over 
het dalende rendement. Alle inkomens 
uit arbeid naar functie open baar zou al 
een stap vooruit betekenen. Echter 
niet voor wat betreft zelfstandigen, 
vermogensbezitters en vri je beroepen. 
Bovendien geeft een lijst van functies 
met bijbehorende salarissen en tantiè-
mes geen inzicht in cumulaties. 
Dezer dagen heeft de voorzitter van 
een regeringspartij een opmerkeli jke 
daad gesteld door een dubbel inko-
men te weigeren. Welke haan had ge-
kraaid als De Zeeuw zelf had gezwe-
gen? 

De heer Joekes (V.V.D.): de Rooie 
Haan. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Zelfs de 
Rooie Haan niet. Overigens is de heer 
De Zeeuw een van de beste gasten in 
de Rooie Haan naar uit een enquête is 
gebleken. Ik hoop, dat hi j nog eens te-
rugkomt. 
Ten aanzien van vrije beroepen geldt 
een soortgelijke moeili jkheid.. Tarie-
ven van artsen bij voorbeeld zijn open-
baar, maar niemand kan goed contro-
leren met welke hoeveelheidsfactor 
die prijzen worden vermenigvuldigd. 
Er is ten aanzien van deinkomensver-
houdingen maar één heldere bron en 
dat is de belastingdienst. Belastbare 
inkomens moeten openbaar worden, 
althans de hoogste. 

De heer Scholten (C.H.U.): Waarom 
alleen de hoogste? 

De heer Dolman (P.v.d. A.) : Althans de 
hoogste. Wat mij betreft, mogen alle 
inkomens openbaar worden. Ik weet 
dat er mensen zijn, die vinden, dat 
maar eens met de hoogste moet wor-
den begonnen. 

De heer Nooteboom (D'66): Waarom 
het belastbare inkomen, waarbij dan 
de verschillen in secundaire arbeids-
voorwaarden over het hoofd worden 
gezien? Die secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn soms meer waard dan 
het gehele belastbare inkomen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ook dat 
kan openbaar worden gemaakt; ik 
vind het voortreffelijk. Het is natuurlijk 
het paard achter de wagen spannen 
door eerst de moeili jkheden op te 
sommen en vervolgens te zeggen, dat 
de hoofdzaak ook niet door kan gaan. 

De heer Nooteboom (D'66): Het is het 
paard achter de wagen spannen om 
het kleinste onderdeel van sommige 

inkomens openbaar te maken, en het 
hoofdonderdeel onder de tafel te la-
ten. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Nu u, mi jn-
heer Joekes. 

De heer Joekes (V.V.D.): U geeft mij 
niet het woord. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ik vroeg, of 
u nog iets te zeggen had. 

De heer Joekes (V.V.D.): Ik zal inter-
rumperen op een moment, dat het mij 
past. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Nu i smen 
één keer beleefd en dan is het weer 
niet goed. 

De Voorzitter: Ik zal de heer Joekes 
graag toestaan de heer Dolman te on-
derbreken. 

De heer Joekes (V.V.D.): Krachtens het 
Reglement van Orde komt u die be-
voegdheid ook toe. 
De laatste opmerking van de heer Dol-
man onderschrijf ik geheel: hij is nu 
eens een keer beleefd. Waarom wi l de 
heer Dolman die inkomens eigenlijk 
weten? Dat de belastingdienst w i l we-
ten, wat de inkomens zijn, is volstrekt 
begrijpelijk en goed. Waarom wi l len 
de heer Dolman en al degenen, na-
mens wie hij spreekt, weten, wat Jan, 
Piet en Klaas in Nederland verdienen? 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Dat heb ik 
zoeven uitgelegd, Er wordt schande 
van gesproken, dat de burgemeester 
van Rotterdam f220000 verdient, ter-
wi j l wordt verzwegen, wat andere 
mensen verdienen. Daar gaat het om. 
Sommige functies zijn zogenaamd pu-
bliek en andere vermeien zich in het 
genoegen van het geheim. Dat is het 
punt. 

De heer Joekes (V.V.D.): Ik sta sprake-
loos! 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Dan bent u 
ook eens een keer beleefd. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot de 
conclusie. Het is een volstrekt verou-
derde opvatt ing dergelijke materiële 
gegevens tot de heilige privacy te re-
kenen. Het geeft te denken, dat men 
dat zo graag geheim wi l houden. An-
dere landen gingen ons trouwens 
voor. 

De heer Scholten (C.H.U.): Het geeft te 
denken over uw begrip over privacy. 

De heer Dolman (P.v.d. A.):Het is niets 
nieuws, dat in Nederland dergelijke za-
ken openbaar worden gemaakt, zij het 
dan vele jaren later. Blijft de vraag, hoe 
helder die genoemde bron van de be-
lastingdienst in feite is. De heer Noote-
boom heeft al aangeduid, dat de ge-

gevens niet vol ledig zijn. Hieraan kan 
worden toegevoegd, dat zij niet altijd 
juiste gegevens behoeven te verschaf-
fen. Hieraan kunnen bepaalde fouten 
kleven. Collega Koning - tot mi jn spijt 
is hij thans niet aanwezig, maar de 
heer Joekes zal wel zo beleefd zijn om 
mijn opmerking door te geven - ziet de 
helderheid van die bron zwart in. Zijn 
oplossing - de heer Joekes heeft er 
zoeven ook over gesproken - is blank 
van eenvoud: Verlaag de tarieven en 
de fraudeurs zondigen niet meer. Ik 
vind het een naïef recept, Hieronymus 
van Alphen waardig. Zou men om een 
tweetal punten minder fraude plegen? 
Neen. 

De heer Joekes (V.V.D.): Het is een na-
ief recept, even naïef als de hele oude 
debaterstruc om iemand woorden in 
de mond te leggen en die vervolgens 
af te kraken. Ik heb de woorden, die u 
heeft geciteerd, helemaal niet uitge-
sproken. Ik ben graag bereid aan u nog 
eens voor te lezen, wat ik wel heb ge-
zegd. Ik heb niet gezegd: Verlaag de 
tarieven en het aantal fraudeurs zal af-
nemen. Ik heb wel een relatie gelegd -
en iedereen, die van de zaken wat af-
weet, kan dit bevestigen - tussen de 
belastingmoraal en het peil van de be-
lastingdruk. Als u dat wilt ontkennen, 
dan ben ik wel bereid om op die toer te 
gaan. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Is een 
slechte belastingmoraal iets anders 
dan fraude? 

De heer Joekes (V.V.D.): Dat hoeft be-
paald niet hetzelfde te zijn. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Dat heb ik 
al vaker van de V.V.D. begrepen. Be-
lastingontduiking behoeft niet zonder 
meer fraude te betekenen; dan had die 
overheid maar niet zo raar moeten 
doen en hoge tarieven moeten vast-
stellen. 
Mijnheer de Voorzitter! Wanneer men 
de geldende tarieven niet betaalt, frau-
deert men. Zo eenvoudig is dat. 

De heer Joekes (V.V.D.): Ik geloof dat 
de heer Dolman nu weer van zijn be-
faamde beleefdheid iets aan het afwij-
ken is. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ten aan-
zien van de V.V.D. op dit punt ben ik 
graag zeer onbeleefd, zo onbeleefd als 
de duideli jkheid dat van mij vergt. 
Met de Regering geef ik de voorkeur 
aan een andere beleidsli jn: betere 
controle, waar mogelijk ondersteund 
door grotere eenvoud en doelmatig-
heid van de wet. Een jaar geleden aan-
schouwden wi j op deze plaats het stuk 
'Mijnheer gaat op jacht', als iemand de 
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woordspeling begrijpt. Heeft mijnheer 
nu nog iets te melden? De in gang ge-
zette versterking van het controle-ap-
paraat is natuurlijk onontbeerlijk. Ik 
vraag mij daarnaast af, of de inspectie 
niet gebaat zou zijn met meer deskun-
digen in de maatschappij, die op voet 
van wetenschappelijke en morele ge-
lijkheid met haar van gedachten kunnen 
wisselen. Ik bedoel natuurlijk de goede 
consulenten. Het wordt, dunkt mij, tijd 
dat hun beroep, evenals dat van de ac-
countant, wettelijk wordt geregeld. Fi-
nanciën zit toch niet op Economische 
Zaken te wachten? Men behoeft belas-
tingplichtigen niet een bepaalde groep 
adviseurs op te dringen. Onbevoegde 
kruidendokters zijn ook niet uit te roei-
en. Maar een register op grond van 
aangetoonde deskundigheid en met 
bijbehorende tuchtrechtspraak zou 
een uitstekende reclame voor het be-
roep betekenen. 
Wat fiscale wetgeving en wetstoepas-
sing betreft wil ik drie onderwerpen 
aansnijden. Het eerste is de woekering 
van de besloten vennootschap in de 
vrije beroepen. Met genoegen heb ik 
twee weken geleden beluisterd dat 
ook collega Koning - ik noem hem op-
nieuw; ik vond het opmerkelijk - daar-
tegen bezwaar heeft. Zelf heb ik verle-
den jaar het woord 'geldwolven' in de 
mond genomen. Berust de Regering in 
de maatschappelijke werkelijkheid? 
Een tweede idee betreft de vennoot-
schapsbelasting in het algemeen. Zou-
den de mogelijkheden voor controle 
en navordering niet verbeteren, wan-
neer wij overgingen tot een stelsel van 
afdracht op aangifte? Wil de Regering 
daar eens ernstig over nadenken? 
Een derde punt hangt ten nauwste sa-
men met het ook door de heer Joekes 
genoemde sappige artikel in de 'Haag-
se Post' van 1 februari jl. waarin een 
serie praktijken van geflipte scharre-
laars is uitgekamd. Vraag: Heeft de Re-
gering enig idee wat het schijnbare uit-
wijken naar belastingparadijzen ons 
land per jaar ongeveer kost? Ik zeg: het 
schijnbare uitwijken, Nederland mag 
geen gevangenis worden. Wie beslist 
geboortegrond en familie wil verlaten 
om aan het Meer van Genève te gaan 
zitten kniezen, hij knieze. Het zal hem 
opluchten. Oplichten is een andere 
zaak. Heeft de Regering voldoende 
mogelijkheden om brievenbusmaat-
schappijen in landen met lagetarie-
ven, voorop het dierbare ontwikke-
lingsland Curacao, na te trekken? Gaan 
zich wel eens ambtenaren ter plaatse 
op de hoogte stellen? Is dit geen dank-
baar thema voor de internationale fis-
cale samenwerking, die op gang be-
gintte komen? 

Ik verlaat de grote jongens en wend 
mij tot de kleine man, zonder het mo-
tief van eenvoudige en doelmatige 
wetgeving loste laten. In het bijzon-
der denk ik aan de kleine man met de 
grote vrouw, die zoals bekend in be-
ginsel zijn achtergesteld bij de grote 
man met de kleine vrouw. Voordefis-
cus leeft de vrouw immers letterlijk 
op een kleine voet. Met grote inventivi-
teit is die voet vorig jaar geschoeid en 
gezwachteld. Een andere studie is on-
derweg. Wij wachten die met belang-
stelling af, maar zien vooralsnog geen 
reden om niet tot de mogelijkheid van 
integrale rolwisseling te besluiten. 
Overigens, mocht het zover komen, 
dan is de Staatssecretaris nog niet van 
ons af. In het Jaar van de vrouw wil ik 
wel gezegd hebben dat ongehuwde 
samenwonenden ernstiger worden 
gediscrimineerd: broers en zusters, 
vrienden en vriendinnen. Bij de struc-
tuurwijziging-1972 heeft een desbe-
treffend progressief amendement het 
niet gehaald. Wie weet zullen binnen-
kort inventiviteit en tolerantie elkaar 
ook hier vinden. 

Nog kleiner zijn de bedragen, wellicht 
nog groter de kopzorgen voor de over-
heid, gemoeid met de heffingen water-
verontreiniging voor gezinshuishou-
dingen. In een rapport van mijn partij 
is gepleit voor financiering uit de alge-
mene middelen een jaar vóórdat wei-
geraars zich ten onrechte aandienden. 
Drie hoofdbezwaren zijn aan te voe-
ren: de heffing, ook indien verzacht 
voor alleenstaanden, is niet te koppe-
len aan de mate van vervuiling; van 
de heffing gaat tóch geen remmende 
werking uit; de perceptie is kostbaar. 
Wat zegt de Minister kortgeleden in de 
'Haagse Post'? 'Dan zeg ik: goed, laten 
wij 't eens bekijken. Wil je dat goed 
doen, dan kost je dat 300 ambtenaren 
en ' t levert op 22 min. Als ik die 300 
ambtenaren kan inzetten vooreen 
scherpere controle op het terrein van 
de bestaande belastingen, dan moet ik 
misschien wel in honderden miljoenen 
rekenen'. Heeft de Minister in het mi-
lieu van de Kamer aan deze verheffen-
de uitspraak iets toe te voegen? 
Mijnheer de Voorzitter, aan het begin 
van dit betoog noemde ik twee recente 
brieven: één over het begrotings-
beeld, één over belasting en inflatie. 
Tot ons genoegen blijft de heer Hof-
stra doorstomen als was de foto, die in 
sommige kranten verscheen, nog van 
toepassing. Met onze instemming zal 
hij ook aandacht schenken aan kapi-
taalmarkten verzekeringswezen. 
Dit laatste brengt mij ertoe, nog eens 
terug te komen op het doorgeven van 
voordelen van de hoge rentestand aan 

polishouders van levensverzekeringen, 
waaromtrent Staatssecretaris De Goe-
de ons ruim een jaar geleden een trot-
se brief toezond. Sindsdien is de infla-
tie alleen maar verscherpt. Het belang 
van polishouders en ook van rechtheb-
benden op in guldens luidende pensi-
oenen bij een zekere vorm van back 
service, is slechts toegenomen. In ver-
band met de kortgeleden goedgekeur-
de belastingmaatregelen heb ik na-
mens hen gepleit voor premiereductie 
in de ziekenfondsverzekering. Back ser-
vice op hun spaargelden zou de waar-
dedaling van hun inkomen in de kern 
bestrijden. 
De Staatssecretaris herinnert zich in-
middels, dat wij in 1974 het langst van 
gedachten hebben gewisseld niet over 
de levens- maar over de schadeverze-
kering. Als direct uitvloeisel daarvan 
bevat de memorie van toelichting de 
volgende passage: 'Met het oogmerk 
de belangen van de verkeersslachtof-
fers beter te waarborgen en de effi-
ciency te bevorderen bij de uitvoering 
van de verplichte w.a.•motorrijtuigen-
verzekering is de vraag ter discussie 
gesteld, of een centrale onafhankelijke 
schaderegelingsinstantie in het leven 
kan worden geroepen en de inning 
van de verzekeringspremie kan worden 
gekoppeld aan de inning van de mo-
torrijtuigenbelasting. De mogelijkheid 
tot verwezenlijking hiervan is momen-
teel in studie. Het resultaat zal zo spoe-
dig mogelijk worden medegedeeld.'. 
Kan de bewindsman al een tipje van 
de sluier oplichten? 
Mijnheer de Voorzitter! Wie inkomen 
en macht wil spreiden, weet zich ge-
dreven door twee motieven: de ver-
standelijke overweging dat de maat-
schappelijke inrichting aan redelijk-
heid en doelmatigheid zou kunnen 
winnen en de meer emotionele impuls, 
dat er onrecht geschiedt. Wan-
neer de gedachten van dit betoog mo-
gen leiden tot daden, dan zal de ziek-
tekostenpremie wat lager worden en 
de lastenverdeling tussen gehuwden 
en ongehuwde samenwonenden wat 
gelijkmatiger. De inning van publieke 
middelen zal goedkoper zijn en het in-
zicht in personele inkomensverhou-
dingen eenvoudiger. De fiscale vlucht 
bijvoorbeeld in de BV en van C. & A. 
naar Curacao en Aruba zal worden be-
streden. De grote jongens zullen het 
een tikkeltje moeilijker krijgen. Op al 
deze terreinen, overeen breed veld 
van activiteiten, zijn verstandige ideeën 
uit te denken. Maar het hart gaat spre-
ken waarde kleine jongens eerst let-
terlijk en vervolgens figuurlijk onder 
de wielen raken. Uit de gevallen die de 
laatste tijd in de pers verschenen citeer 

Tweede Kamer 
19maart1975 Rijksbegroting 3608 



Dolman 

ik dat van Pieter van Buytene in het 
'Utrechts Nieuwsblad' van 18 januari 

'Een controlerend geneesheer van de 
verzekering, waarvan Van Buytene 
overigens nooit een rapport heeft ge-
zien, zei tegen hem: 't Is net koeien-
handel, die verzekering. Een v rouw be-
talen ze nooit en een man te ziiner t i id 
wel eens.". 
Hij verklaarde Van Buytene voor 100% 
arbeidsongeschikt en zei dat hij dit zou 
doorgeven aan de verzekering. Mi jn-
heer de Voorzitter, de rug van deze 
tuinder zit al acht jaar in elkaar door 
een ongeluk geheel buiten zijn schuld 
en er is nog vri jwel niets uitbetaald. De 
gieren vliegen boven de autobaan. 
Maar de hemel zij dank voor de buiten-
parlementaire actie. Ook deze groep 
van zwakken, van gedesoriënteerden, 
van onwetenden over hun eigen lot, 
van het kastje naar de muur gestuur-
den heeft zich aaneen geschaard, na-
melijk tot de werkgroep van verkeers-
en ongevalsslachtoffers. Met even 
grote waardigheid als verontwaardi-
ging hun zaak bepleitend verdienen zij 
dat de Regering niet alleen onder de 
indruk raakt van dossiers - zoals bij 
voorbeeld de Minister-President 
schrijft - maar dat zij recht doet. 'Ik heb 
leren vloeken en ik heb leren bidden' , 
zegt Pieter van Buytene. Mijnheer de 
Voorzitter, er is in onze welvaartstaat 
minder reden tot vloeken dan in de be-
ginperiode van sociaal-democratische 
arbeid. Maar soms kan men het moei-
lijk laten. 

De vergadering wordt te 19.10 uur ge-
schorst en te 20.30 uur hervat. 

D 
De heer Van der Hek (P.v.d.A.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik w i l graag enkele 
opmerkingen maken en vragen stellen 
met betrekking tot het onderdeel bui-
tenlandse financiële betrekkingen van 
Hoofdstuk IXB. Ik kom dan allereerst 
aan de monetaire gevolgen van de 
energiecrisis. 
Wij hebben allen kunnen constateren 
dat de plotselinge ol iepri jsverhoging 
de monetaire crisis weliswaar niet 
heeft veroorzaakt - wi j spreken al jaren 
over een monetaire crisis - maar wel 
heeft verergerd. Wi j hebben ook kun-
nen constateren dat de Verenigde Sta-
ten er blijkbaar van uitgaan dat de 
olieprijs op korte termijn niet naar be-
neden gaat en dat daarom de terug-
koppeling van de oliedollars naar de 
landen met betalingsbalanstekorten, 
die samengaan met onderbezetting 
van de produktiecapaciteit, met name 

in de ontwikkelde landen, en het ach-
ter bli jven van de netto-investeringen, 
met name in de ontwikkelingslanden, 
de grootste urgentie heeft. 
Mijn eerste vraag aan de Minister is, of 
inderdaad de oliepri js op het huidige 
hoge niveau zal worden gehandhaafd 
door de OPEC-landen. Er zouden teke-
nen zijn, die wijzen op het tegendeel. 
Well icht kan de Minister ons daarover 
meer vertellen, omdat een en ander 
toch wel van belang is om iets naders 
te kunnen zeggen over de ontwikke-
ling van de Nederlandse betalingsba-
lans. Naar mijn mening - ik zou daarop 
ook graag het commentaar van de Mi-
nister wil len hebben - is het voor de 
Nederlandse betalingsbalans well icht 
gunstig, wanneer de olieprijs gaat da-
len beneden het huidige zeer hoge ni-
veau. Ik wi js daarbij op een aantal fac-
toren. In de eerste plaats constateren 
wi j dat in de komende tien jaren de im-
portbehoefte van Nederland aan ruwe 
olie eerder zal toenemen dan af ne-
men, hetgeen een extra last voor de 
betalingsbalans betekent. In de twee-
de plaats hebben wi j een olieverwer-
kende industrie, die het ruwe produkt 
de grondstof ruwe olie invoert, dat 
verwerkt, de daaraan toegevoegde 
waarde geeft, welke vermoedeli jk 
meer zal toenemen dan de ruwe olie-
prijs en dus vooral bestemd voor de 
export van gereed produkt naar derde 
landen. 

Verder zullen ongetwi j feld minder be-
talingsbalansproblemen bestaan voor 
de traditionele afnemers van het Ne-
derlandse produkt als de ruwe olieprijs 
zal dalen. Dit zou dan resulteren in een 
sneller herstel van de buitenlandse 
vraag. Binnenlands zou dat stellig kun-
nen bijdragen tot een geringere stij-
ging van het binnenlandse prijspeil 
dan die welke is voorzien. 
Er is ook een negatieve kant aan het 
dalen van de oliepri js verbonden, om-
dat deze ook zal doorwerken in de prijs 
voor aardgas, ook in die van export-
aardgas, maar het tempo, waarin dat 
gebeurt zal well icht trager zijn gezien 
alle factoren, die ik eerder heb ge-
noemd, al was dit alleen maar omdat 
wi j nu kunnen constateren dat de stij-
ging van de olieprijs ook trager door-
werkt in de gasprijs. 
Mijn tweede vraag is - en deze lijkt dan 
een beetje met de voorafgaande be-
schouwingen en vraag in strijd - of de 
Nederlandse Regering en andere in-
dustrieel ontwikkelde landen nog wel 
een daling van de olieprijs werkelijk 
wensen, nu er reeds programma's 
worden geformuleerd en reeds uitge-
voerd om energiebronnen te explore-
ren en te exploiteren met een aanmer-

kelijk hogere kostprijs dan voorheen 
het geval was. Ik wi js op de energie-
voorstellen van de Europese Commis-
sie, en op de discussie, die thans 
wordt gevoerd om in de olieprijsont-
wikkeling een vloer te leggen. Men 
doelt dan op een in internationale 
overeenstemming vastgestelde refe-
rentieprijs, waar beneden de oliepri js 
niet zou kunnen dalen. 
Gegeven de Nederlandse betalingsba-
lansposit ieen onze positie in deener-
gievoorziening wi l ik de Minister vra-
gen, hoe hij tegen een dergelijke prijs-
regeling aankijkt, die naar mijn me-
ning voor de Nederlandse ontwikke-
ling naar een groeiende olie-afhanke-
lijkheid niet zonder meer gunstig te 
noemen is. 

Mijn derde vraag is, of de terugkoppe-
ling van de oliedollar niet zal leiden tot 
een verdere scheeftrekking van de in-
ternationale inkomensverdeling. Hoe 
wordt ervoor gewaakt dat de l iquidi-
teitspositie van ontwikkelingslanden 
niet verslechterd, maar eerder verbe-
terd wordt? Wij kunnen constateren 
dat op dit moment de ol iedol larstroom 
meer wordt teruggekoppeld via de 
ontwikkelde landen dan via de ontwik-
kelingslanden. Welke maatregelen wi l 
de Nederlandse Regering in internati-
onaal verband bevorderen om deze 
ontwikkeling die naar mijn smaak 
vooral ten nadele van de ontwikke-
lingslanden werkt, tegen te gaan en 
om te buigen in een meer gewenste 
richting? 

Hoe wordt vermeden dat de terugkop-
peling van oliedollars ondergeschikt 
wordt gemaakt aan het Amerikaanse 
streven, een consumentenblok te vor-
men tegenover de OPEC? Naar mi jn 
mening raakt deze vraag heel concreet 
de verhouding tussen de IMF-oliefaci-
liteit en de OESO-kredietfaciliteit. Wel-
iswaar wordt de OESO-kredietfaciliteit 
niet direct door oliedollars gevoed, 
maar wi l deze OESO-faciliteit f inanci-
eel gezien handen en voeten hebben, 
dan moeten die landen die daarin con-
tribueren de beschikking hebben over 
voldoende liquiditeit. Die landen heb-
ben er op hun beurt belang bij dat zij 
voldoende de beschikking kunnen krij-
gen over deze oliedollars om deze OE-
SO-oliefaciliteit te kunnen laten functi-
oneren. Waar geeft de Nederlandse 
Regering de voorkeur aan? Aan een re-
geling via het IMF waarbij alle betrok-
ken landen met hun problemen, ener-
zijds betalingsbalanstekorten en an-
derzijds de landen met overschotten, 
betrokken zijn of aan de OESO-faciliteit 
die slechts functioneert met een be-
perkte groep landen uitgerekend ook 
die groep landen - op één na, namelijk 
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Frankrijk - welke gezamenlijk met de 
Verenigde Staten getracht hebben, 
een stukje energiesolidariteit aan de 
kant van de afnemende landen te be-
werkstelligen? 
In dit verband wil ik nog een opmer-
king maken over de Nederlandse posi-
tie. Naar onze mening heeft Nederland 
een relatief gunstige positie vooral te 
danken aan het feit dat de Nederland-
se overheid een aanzienlijk aandeel 
heeft in de Nederlandse aardgasop-
brengst, waardoor het direct wegvloei-
en van de opbrengsten naar het bui-
tenland effectief wordt vermeden. Zou 
dit niet het geval zijn, dan verkeerde 
Nederland in dezelfde positie als me-
nig grondstoffen producerend land 
waar internationale ondernemingen 
zich bezig houden met de exploitatie 
en waarbij via kapitaal" en winsttrans-
fersinfeitede opbrengst weer afvloeit 
naar het buitenland. Dat kan in Neder-
land niet: Door de overheidsparticipa-
tie in de opbrengst, blijft deze op-
brengst voor de Nederlandse samen-
leving behouden en kunnen wij nu al-
lerlei zaken doen die anders niet had-
den kunnen plaatsvinden. Ik wil met 
nadruk op dit aspect wijzen; het lijkt 
mij niet zonder belang. 
De heer Joekes heeft ook al aan de or-
de gesteld dat de olieproducerende 
landen hun kapitaal uiteraard ook wil 
len aanwenden voor produktieve in-
vesteringen met name in de industri-
eel ontwikkelde wereld. Ook ik herinner 
mij het mondeling overleg waaraan de 
heer Joekes refereerde en waarin de 
Minister heeft toegezegd dat een nota 
over deze problematiek zou worden 
opgesteld. Ook onze fractie is zeer be-
nieuwd naar de inhoud van deze nota. 
Wij constateren dat in allerlei landen 
over dit probleem niet alleen wordt na-
gedacht, maar dat ook voorstellen 
worden gedaan. Ik denk met name 
aan de Bondsrepubliek Duitsland en 
aan de Verenigde Staten waar talrijke 
wetsontwerpen in discussie zijn om op 
zijn minst een controle te verkrijgen op 
de mate waarin dat oliekapitaal zijn in-
trede doet in het bij ons gevestigde be-
drijfsleven. Dit kan met problemen 
gepaard gaan, wanneer bepaalde ge-
voelige sectoren inderdaad ook onder 
de invloed vallen van degenen die 
over het oliekapitaal de beschikking 
hebben. Dit geldt niet alleen voor nuts-
bedrijven - in onze verhoudingen zal 
men daarin moeilijk een aandeel kun-
nen verwerven, in andere landen ligt 
dat anders - maar het geldt ook voor 
andere gevoelige sectoren, waarbij ik 
bij voorbeeld denk aan de bankwereld. 

Het zou toch een ongewenste zaak zijn 
als bij voorbeeld het oliekapitaal via in-
vesteringen in onze banken en samen-
werkingsverbanden daarmee in ons 
land een invloed kunnen uitoefenen 
op ons monetair en ons kredietbe-
leid. 
Het tweede punt, dat ik aan de orde wil 
stellen, betreft de hervorming van het 
internationale geldstelsel. Hierbij heb-
ben wij te doen met een soortgelijk 
probleem, dat wij trouwens al jaren 
kennen, als bij de terugkoppeling van 
de oliedollars. Deze dollars zullen wij 
graag teruggekoppeld willen zien en 
wel zodanig, dat ook de ontwikkelings-
landen daarvan hun deel kunnen krij-
gen. In ieder geval gaat het erom, dat 
wordt voorkomen, dat door de oliecri-
sis de liquiditeitspositie van de ontwik-
kelingslanden wordt verslechterd in 
plaats van verbeterd. Iets soortgelijks 
doet zich voor bij de hervorming van 
het internationale geldstelsel, wan-
neer het betreft de SDR-creatie. In de-
zen noem ik het probleem van de link. 
Ik meen, dat zeker in theorie, maar ook 
in praktijk wij hierbij hebben te maken 
met een soortgelijk probleem. Zal de 
SDR-creatie, wanneer deze het funda-
ment van het nieuwe stelsel wordt, 
worden onderworpen aan de rand-
voorwaarden van een gelijkere inter-
nationale inkomensverdeling, zodat de 
ontwikkelingslanden een groter deel 
van de SDR's zullen ontvangen dan die 
landen op grond van de thans be-
staande IMF-quota toekomt? Ik vraag, 
of in de huidige discussies over de her-
vorming van het internationale mone-
taire stelsel dit aspect voldoende aan-
dacht krijgt. Ik kan mij niet aan de in-
druk onttrekken, dat, terwijl over vele 
aspecten veelvuldig van gedachten 
wordt gewisseld, uitgerekend dit as-
pect telkens weer wordt weggescho-
ven naar een toekomstige fase in de 
besluitvorming met het risico, dat dit 
probleem in het geheel niet wordt op-
gelost, dat, wanneer men eindelijk een 
compromis heeft bereikt over hervor-
ming van het internationale geldstel-
sel, dit aspect ongeregeld is gelaten, 
omdat men zo blij is met het uiteinde-
lijk verkregen resultaat en dat men dit 
probleem dan verder laat liggen. Ik 
vraag: welke inzet is er - daarom gaat 
het toch in de eerste plaats - om bij de 
discussies over de hervorming van het 
internationale monetaire stelsel dit as-
pect de prioriteit te verlenen, die het 
naar onze mening toekomt? 
Bij de hervorming van het internati-
onale geldstelsel is mijns inziens zeer 
belangrijk de vraag, hoe men de ver-
schillende kapitaalstromen die zich in-
ternationaal gezien voordoen, onder 

controle kan krijgen. Mijn vriend Dol-
man heeft gesproken over het onder 
controle krijgen van de verschillende 
kapitaalstromen, die zich in onze 
maatschappij voordoen. Hetzelfde 
probleem doet zich internationaal 
voor. Ik wil op twee punten wijzen, die 
naar mijn smaak een lacune vormen 
en niet alleen in de discussie, omdat 
men er zo weinig van weet, maar ook 
in allerlei voorstellen, die men doet 
om tot hervorming van het geldstelsel 
te geraken. 
In de eerste plaats wijs ik op de Euro-
deviezenmarkt. Deze onttrekt zich vrij-
wel geheel aan het toezicht van centra-
Ie banken en internationale monetaire 
autoriteiten, zoals het IMF en de Bank 
voor Internationale Betalingen. Vol-
gens de meest betrouwbare schatting, 
die ik heb kunnen vinden, bedroeg de 
omvang van de Eurodeviezenmarkt 
aan het einde van mei 1974 reeds 180 
mld. dollar. Dat is een dusdanig groot 
volume, dat gezegd kan worden, dat, 
wanneer het in beweging is -en het is 
in beweging - dit op zichzelf, als men 
het niet voldoende onder controle 
weet te krijgen, een ontwrichtende 
werking kan hebben op welk geldstel-
sel men ook wenst. Welke maatrege-
len worden overwogen om de Eurode-
viezenmarkt aan doelmatige internati-
onale controle te onderwerpen? 
In de tweede plaats kom ik op de posi-
tie van multinationale ondernemin-
gen. Dit punt is vaak in discussie ge-
weest. Het is duidelijk, dat multinati-
onale ondernemingen beschikken 
over grote tegoeden, waarmee ze op 
de valutamarkten kunnen opereren. 
Ook daarover bestaat weinig inzicht, 
laat staan toezicht. De beste schatting, 
die ik hierover heb kunnen vinden is, 
dat aan het einde van 1971 de multina-
tionale ondernemingen te zamen te-
goeden hadden ten bedrage van 268 
mld. dollaren aan verplichtingen 201 
mld. dollar. Dit is naar mijn mening 
geen geringe zaak. Kapitaalbewegin-
gen kunnen daaruit voortvloeien van 
een dusdanige omvang, dat ze een 
aanmerkelijk ontwrichtende werking 
kunnen uitoefenen op het monetaire 
systeem. Ook hier geldt de vraag, die 
ik eveneens ten aanzien van de Euro-
deviezenmarkt stelde: Welke maatre-
gelen worden ter zake overwogen en 
welke spelregels probeert men inter-
nationaal te formuleren om beide 
bronnen van kapitaalbewegingen on-
der effectieve controle te krijgen? 
In de derde plaats kom ik op het fa-
meuze punt van de Europese econo-
mische en monetaire unie. Ik zal niet al 
datgene herhalen, wat wij reeds tij-
dens een openbare commissieverga-
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dering over het jaarverslag van de Eu-
ropese samenwerking in het kader van 
de Europese Gemeenschap hebben 
gezegd. 
Ik wil slechts één opmerking maken en 
één vraag stellen. Ik heb met instem-
ming geconstateerd, dat de Minister 
met scepsis is vervuld met betrekking 
tot de voorstellen van de Europese 
Commissie om te komen tot het sa-
menvoegen van de monetaire reser-
ves van de lid-staten. Ik geloof dat zijn 
opmerkingen juist zijn, dat, als niet 
duidelijk is welk economisch en mone-
tair beleid er in de Gemeenschap 
wordt gevoerd, eventueel of zelfs vrij 
zeker met deze samenvoeging van re-
serves, dit een gewaagde sprong is en 
dat deze reserves dan kunnen worden 
aangewend voor doeleinden, waarop 
men geen controle heeft, waarmee 
men eerder de problemen kan schep-
pen dan kan oplossen. Ik wil de Minis-
ter vragen, of zijn scepsis met betrek-
king tot deze voorstellen van de Euro-
pese Commissie zich ook uitstrekt tot 
de nieuwe poging van de Europese 
Commissie - klaarblijkelijk in de we-
tenschap dat het samenvoegen van re-
serves toch geen haalbare kaart is -
om het interne en externe monetaire 
beleid van de lid-staten te coördineren 
in het kader van het Europese Mone-
taire Fonds en dus het Europese Mo-
netaire Fonds met dat doel van grotere 
bevoegdheden te voorzien. Ook daar 
vraagt mijn fractie zich af: Is dit niet 
een te grote sprong, als men weet dat 
op het punt van de economische en 
monetaire politiek, de doeleinden en 
instrumenten, er niet de minste over-
eenstemming tussen de lid-staten is te 
constateren en dat men dus in feite 
komt tot een coördinatie van een in-
strumentarium, terwijl de doelstellin-
gen van de politiek, die men daarmee 
wil voeren, in het geheel niet vast-
staan? Ook hier geldt - ik wil de Minis-
ter daaraan herinneren - het uitgangs-
punt dat de fractie van de Partij van 
de Arbeid in haar verkiezingsprogram-
ma heeft geformuleerd, dat het Euro-
pese integratieproces moet worden 
getoetst aan de aanvaardbaarheid van 
de beleidsdoelstellingen die de lid-sta-
ten wensen na te streven. Integratie 
om de integratie zelf is voor ons niet 
zinvol. Mensen, die integratie om de 
integratie zelf bepleiten, zijn naar onze 
smaak eerder de lieden die niet in be-
leidsdoelstellingen als zodanig geïnte-
resseerd zijn, omdat zij grote vrede 
hebben met de huidige maatschappe-
lijke status quo. Ik meen dat dit een be-
leidsdoelstelling is, die aan conserva-

tieve zijde te respecteren valt, maar 
niet aan de zijde van een kabinet-Den 
Uyl, dat hier nu door de Minister van 
Financiën wordt vertegenwoordigd. 
Een vierde punt is de compensatoire 
financiering van het Internationale 
Monetaire Fonds. Dit is een punt, dat 
mij en mijn fractie zeer na aan het hart 
iigt. Wij hebben met 46 ontwikkelings-
landen zeer recentelijk een akkoord ge-
sloten, waarin voorkomt een export-
opbrengst-garantieregeling. Dat ligt 
heel dicht in de buurt van een compen-
satoir financieringsmechanisme, zeker 
in zijn werking, zij het dat het zich op 
één punt gunstig onderscheidt van het 
compensatoire financieringsmecha-
nisme van het Internationale Monetai-
re Fonds, namelijk dat datgene wat als 
krediet wordt gegeven, in bepaalde 
omstandigheden kan worden omgezet 
in een schenking. Er zitten in het me-
chanisme van het IMF voordelen, die 
het mechanisme van het ACP-akkoord 
niet heeft, namelijk een betere contro-
le en een betere toetsing van het be-
leid van het krediet-ontvangende land. 
Mijn vraag is evenwel, welke pogingen 
er ook gegeven de algemene beleids-
doelstellingen van de Regering wor-
den ondernomen, om dat compensa-
toire financieringsmechanisme van 
het IMF uit te bouwen, tot een beter 
ontwikkelingsinstrument te maken, 
waardoor de mogelijkheid wordt ge-
creëerd dat datgene, wat als krediet 
wordt gegeven, in het licht van de om-
standigheden inderdaad wordt omge-
zet in een schenking. Dat is een posi-
tief element in het ACP-akkoord. Ik 
vraag dit temeer, omdat ik graag zou 
zien dat datgene, wat de ACP-landen 
nu specifiek ontvangen, wordt geïnte-
greerd in het compensatoire financie-
ringsmechanisme van het IMF, opdat 
alle ontwikkelingslanden in gelijke ma-
te over een dergelijke faciliteit kunnen 
beschikken, wanneer op grond van de 
opbrengstbewegingen bij de Grond-
stoffen bij hen betalingsbalansproble-
men en dus problemen met betrekking 
tot hun economische ontwikkeling ont-
staan. 

Het laatste punt betreft de schuldenre-
geling met Chili. Het is juist, dat het 
schuldenbeleid evenals het ontwikke-
lingsbeleid - waarvan het overigens 
naar onze smaak deel uitmaakt, even-
zeer als van ons buitenlandse financië-
le beleid - wordt getoetst aan dezelfde 
normen. Deze normen vinden wij te-
rug in het ontwikkelingsbeleid. Wij 
hebben daarom met instemming ken-
nis ervan genomen, dat de Regering 
niet aan het overleg van de Club van 
Parijs heeft willen deelnemen. Mij res-
ten in dit verband drie vragen: Welke 

crediteuren-landen hebben eveneens 
afgezien van deelneming aan het cre-
diteurenoverleg in Parijs? Als meer 
landen afzien van het overleg in de 
Club van Parijs, zal het overleg over 
een verdere consolidatie van Chileen-
se schulden dan nog verder kunnen 
plaatsvinden? Als belangrijke crediteu-
ren-landen niet deelnemen, komt 
daarmee dan het overleg van de Club 
van Parijs op losse schroeven te 
staan? Heeft zich dit actueel voorge-
daan? 
Mijn derde vraag: Welke consequen-
ties verbindt de Minister aan het Ne-
derlands standpunt voor zijn beleid ter 
zake van Chili in het kader van het IMF 
en de Wereldbank? Als wij in de Club 
van Parijs afwijzen, dat monetaire 
steun wordt geboden (betalingsba-
lanssteun door regeling van guldens) 
namelijk door niet deel te nemen aan de 
Club van Parijs, moet dit dan niet de-
zelfde consequentie hebben voor de 
Nederlandse opstelling in het 
kader van het IMF, wanneer Chili bij 
dat fonds komt om bepaalde steun, 
die verder gaat dan datgene, waarop 
het recht heeft op grond van het quo-
ta-mechanisme? Ik denk aan het 
systeem van stand-credits etc. 
Dezelfde vraag geldt ten aanzien van 
de Wereldbank. Als Chili op grond van 
zijn behoefte komt om leningen van 
de Wereldbank of van de Wereldbank-
groep, zal de Nederlandse Regering 
dan hetzelfde standpunt innemen als 
het standpunt, dat zij heeft ingenomen 
met betrekking tot de bilaterale hulp-
verlening en met betrekking tot het 
schuldenoverleg? Zal ook dan Neder-
land er naar streven, dat geen hulp 
meer door deze groep aan Chili zal 
worden verleend?? 

D 
De heer Peijnenburg (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Financiën is de hekke-
sluiter van de begrotingshoofdstukken 
en voor mij is slechts weinig spreektijd 
over. Ik moet daarom per onderwerp, 
dat ik wil aanduiden, kort zijn. De keu-
ze van mijn onderwerpen heb ik mede 
bepaald op basis van een zekere ter-
reinverdeling met mijn christen-demo-
cratische collegae. In ieder geval zal ik 
na de commissievergadering met de 
Minister over monetaire zaken is EG-
en wereldverband, daarover niet spre-
ken. Hopelijk komt mijn collega Ver-
maat wel hier aan toe. 
Ik wil beginnen met een aantal losse 
opmerkingen op belastinggebied. 
Staatssecretaris Van Rooijen dank ik 
voor zijn circulaire houdende aanwij-
zingen hoe te handelen wanneer be-
jaarden in bejaarden- of verpleegte-

Tweede Kamer 
19maart1975 Rijksbegroting 3611 



Peijnenburg 

huizen willen berekenen welk deel van 
hun aan de inrichting te betalen som in 
beginsel voor aftrek wegens buitenge-
wone lasten in aanmerking komt. Ik 
had daar vorig jaar bij deze gelegen-
heid ook al naar gevraagd. Mij lijkt de-
ze aanwijzing een belangrijke stap. Wij 
zullen hiermee nu ervaring moeten op-
doen, welke wij naar de praktijk zullen 
evalueren. 
Ik herinner de Minister en Staatssecre-
taris eraan dat zij hebben toegezegd 
een brief te zullen zenden naar deze 
Kamer, houdende een evaluatie van 
het huidige beleid en de huidige prak-
tijk op een aantal knelpunten met be-
trekking tot de eigen aanslag voor de 
werkende gehuwde vrouw. Deze brief 
zou dan aanleiding kunnen zijn om 
rond het midden van het jaar nog eens 
van gedachten te wisselen over het 
huidige regime. Wanneer komt die 
brief? Zal daarin met name aandacht 
besteed worden aan uitkeringen inge-
volge vroeger verrichte arbeid? Het 
betrekken van de verlaagde uitkering 
in het gezinsinkomen wordt als extra 
teruggang ervaren. 
Ook moet dit jaar een oplossing ge-
vonden worden voor de relatie tussen 
AOW en fiscus. De Regering zal heb-
ben gemerkt dat dit jaar bij de verlen-
ging van de noodwet weer meer leden 
van onze fractie hebben tegenge-
stemd. Dit moge een duidelijke waar-
schuwing zijn. Deze verlenging moet 
de laatste geweest zijn. Onlangs was 
er nogal wat publiciteit over een uitge-
lekt ambtelijk stuk, dat - naar ik mij 
herinner- aangaf, dat bij heel weinig 
inkomen naast de AOW ai een fors be-
drag aan inkomstenbelasting ver-
schuldigd zou zijn. Dat is nu juist de re-
den waarom een aantal van mijn colle-
ga's deze noodwet al niet meer ver-
lengd wilden hebben. Komt er nu snel 
een oplossing voor de zogenaamde 
netto-netto-problematiek? 
De bevordering van het sparen door fis-
cale maatregelen blijft zeker in deze 
tijd van hoge inflatie een zaak van 
groot belang. Daarbij dienen de ver-
schillende sectoren van sparen en be-
sparingen in een redelijke evenredig-
heid te worden betrokken. Wij vragen 
ons af, of deze voorwaarde onder de 
huidige wetgeving is vervuld. Wij den-
ken daarbij aan het feit, dat nog steeds 
iedere cent rente-inkomen wordt be-
last. Het is te betreuren, dat het f200 
vrijstellingsontwerp nog niet de parle-
mentaire eindstreep - mede op ver-
zoek van de Regering - heeft kunnen 
halen. Moet inmiddels ook het maxi-
mum van de Zilvervloot-regeling niet 

eens aan de inflatie worden aange-
past? 
Inmiddels constateer ik nog eens met 
voldoening dat op grond van de ver-
richte studie besloten is de gedachte 
om betaalde rente niet meer aftrek-
baar te maken, te laten varen. 
Bij de behandeling van het belasting-
plan '75 heeft mijn collega Van Amels-
voort de suggestie gedaan van sprei-
ding overeen aantal jaren van de be-
lastingclaim ingevolge defiscale-ou-
dedagsreserve. De Staatssecretaris 
heeft gezegd daarover te zullen naden-
ken. Kan de Staatssecretaris daar al 
wat over zeggen? 
Bij de voorraadwaardering is de eis 
van soortgelijk of soortverwant voor 
het hanteren van een vaste prijs erg 
stringent. Hetzelfde geldt voor de ver-
vangingsreserve voor bedrijfsmidde-
len. 
Los hiervan wil ik nog opmerken dat 
zowel uit opmerkingen in 'Gezond fis-
caal beleid', een brochure onlangs 
door het VNO en NCW aan de Kamer 
toegezonden, als uit die van collega 
Notenboom bij de zelfstandigenaftrek 
blijkt, dat de urgentie van een oplos-
sing van de invloed van de inflatie op 
het fiscaal winstbegrip zodanig is, dat 
wellicht niet gewacht kan worden op 
voltooiing van de studie van Hofstra. 
Zijn de bewindslieden bereid eventu-
eel voordien of tussentijds voorlopige 
aanpassingen of correcties toe te pas-
sen? 
Zal Hofstra bij zijn studie, die toch ei-
genlijk vooral over schijnwinsten gaat, 
ook betrekken een eventueel indexe-
ren van de waarde van het gestort ka-
pitaal bij aandelentransacties bij in-
koop eigen aandelen en in gevallen 
van aanmerkelijke belangenwinst? 
Wij zijn niet overtuigd van de nood-
zaak dat de 5 %-grens, die wordt aan-
gelegd bij de bemiddeling van sterk 
wisselende inkomens per se niet wat 
lager kan. Het is een administratieve 
grens, niet een grens die zijn grond 
vindt in rechtvaardige afwegingen van 
grootheden. Juist in een tijd dat in de 
sfeer van de kleine winsten heel zware 
tijden beleefd worden - land- en tuin-
bouwen middenstand - moet de 
grens niet hoger worden gesteld dan 
strikt noodzakelijk. Kan het percentage 
2 a 3 worden, uiteraard met handha-
ving van de nominale grens? Daar 
wordt in kringen van belanghebben-
den veel waarde aan gehecht. 
Ik herinner aan de toezegging van 
Staatssecretaris Van Rooijen bij de be-
handeling van de laatste wijziging van 
de b.t.w. na te willen gaan wat er aan 
de hand is in de handel tussen Neder-
land en België door een verschillende 

interpretatie van het begrip 'turfaar-
de'. Daardoor zouden er ten nadele 
van Nederlandse producenten en han-
delaars goederenstromen verlaagd 
worden. Wij hebben er nog niets over 
vernomen. 
Iets wat b.t.w. en accijns samen raakt 
is het feit dat de banderolleprijs op 
pakjes sigaretten de verplicht in reke-
ning te brengen prijs is. Dat is nadruk-
kelijk de bedoeling van de wetgever. 
Daarom kunnen sigaretten - met een 
uitzonderlijk hoge belastingdruk -
nooit voorwerp van stunten zijn. Aan 
de Nederlands-Duitse grens is dit ech-
terwel het geval, met name in Venlo. 
Collega Notenboom heeft al enige tijd 
correspondentie met onder meer Fi-
nanciën maar de kwaal wordt veeleer 
erger en er is nog geen oplossing. 
Door te werken onder het mom van 
koersverschillen tussen DM en gulden, 
wordt hier ten minste de geest van de 
wet ontdoken ten nadele van winke-
liers, die zich precies aan de wet hou-
den. Wij vragen spoedige beslissin-
gen! 
Mijnheer de Voorzitter! De beunhazerij 
schijnt eerder toe dan af te nemen. Wij 
lezen over de vergevorderde arbeid 
van de interdepartementale commis-
sie ter bestrijding ervan. Op deze 
plaats wil ik pleiten vooreen krachtige 
bestrijding van deze vorm van belas-
tingontduiking. De bewindslieden we-
ten waarom wij daaraan hechten. 
Het antwoord op vraag 31 betreffende 
de douane is formeel wel juist. Toch 
zou ik een uitholling van de douane en 
belastingafwikkeling in Lobith betreu-
ren. Als de mogelijkheid voor vlotte af-
wikkeling daar geboden wordt, zal 
men er ook gebruik van maken. Zou de 
Staatssecretaris ons ook nog willen 
mededelen wat nu feitelijk de redenen 
zijn waarom hij gemeend heeft niet in 
te moeten gaan op het verzoek van het 
Nederlands Centrum Buitenlanders en 
diverse actiegroepen die onder buiten-
landse werknemers actief zijn, het bij 
de aangiftebiljetten gevoegde toelich-
tingsboekje ook in enige vreemde ta-
len te doen verschijnen? Mededelin-
gen van die weigering in de pers wa-
ren nogal verwijtend van toon, maar ik 
vertrouw dat de Staatssecretaris ons 
duidelijk kan maken dat het bepaald 
niet zijn bedoeling was met deze wei-
gering de betrokkenen in de kou te la-
ten staan. 
Ik kom nu tot de Minister, aan wie ik 
slechts enkele vragen te stellen heb, 
die evenwel misschien niet onbelang-
rijk zijn. Hij heeft over het vraagstuk 
van de indexatie van besparingen een 
notitie naar de Kamer gezonden. Ik 
heb voor deze toch wel complexe zaak 
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binnen die enkele minuten onvoldoen-
de t i jd. De bezwaren die de Minister 
heeft opgesomd zijn toch wel markant. 
Naar mijn oordeel zou Nederland er 
goed aan doen, op dit terrein nu maar 
eens de ervaringen elders af te wach-
ten en niet te zeer voorop te lopen. 
Op schriftelijke vragen van mijn colle-
ga Van der Sanden heeft de Minister 
op 2 juli vorig jaar geantwoord dat het 
kabinet op korte termijn een standpunt 
aan de Kamer bekend zou maken over 
de kwestie van de afkoop en subsidie-
regelingen voor kerkgenootschappen. 
Wij hebben daarover nog steeds geen 
informatie ontvangen. Mag ik vragen 
of de Regering intussen tot een stand-
puntbepaling is gekomen en of zij als 
uitvloeisel daarvan intussen opdracht 
heeft gegeven het rapport van de com-
missie-Van Walsum nader uit te wer-
ken? 

Bij de algemene politieke beschouwin-
gen hebben wi j gepleit voor een her-
ziening van de uitgangspunten van de 
meerjarenramingen, met name met 
het oog op een stabilisatie van de be-
lastingdruk na 1975. De Minister had 
daarvoor begrip en toonde zich tot 
overleg ter zake bereid, ten einde niet 
in het najaar van 1975, als de definitie-
ve keuze voor 1976 en latere jaren 
moet worden gemaakt, voor plotselin-
ge en niet omkeerbare beslissingen 
komen te staan. De problematiek, sta-
bilisatie van de belastingdruk na 1975, 
heeft in de achter ons liggende maan-
den zeker niet aan urgentie verloren, 
eerder is het tegendeel het geval. De 
vraag is dan ook of de Minister zich 
nog voorstelt dat overleg op korte ter-
mijn te voeren en, op basis van welke 
gegevens, nu zoveel nieuwe ontwikke-
lingen zich hebben voorgedaan. Ik wi js 
erop dat het niet zo lang meer duurt, 
eer het zomerreces aanbreekt. 
Op het terrein van Staatssecretaris De 
Goede zijn enkele punten aan te geven 
die dringend aandacht vragen. Aller-
eerst de Staatsloterij. De problematiek 
van de ontwikkeling van de inkomens 
van collectrices/teurs is weliswaar niet 
in alle sectoren ongunstig, maar er is 
toch nog te weinig t i jd verlopen na de 
stelselwijziging en na de invoering van 
de lotto. Het is zaak de vinger aan de 
pols te houden. In het nieuwe systeem 
is echt niet geheel overtuigend, waar 
dat 20 cent verschil in provisie per 'vr i j ' 
lot tussen collecteurs/trices nu nog 
rechtvaardiging in vindt. Er is immers 
al een beduidend, overigens niet zo 
omstreden verschil in de basisloten. 
Intussen wordt deze problematiek 
zwaar overschaduwd door de uit-
spraak van de Centrale Raad van Be-

roep over het verplicht verzekerd zijn 
van collectrices/teurs. Zijn deze men-
sen nu ineens ambtenaar? Wat is nu 
hun status? Nu worden er met spoed 
allerlei gegevens van die mensen ge-
vraagd, maar naar wi j vernemen zitten 
ze bij de beantwoording met de han-
den in het haar. Waarom wi l de Staats-
secretaris juist in deze voor hun toe-
komst zo onzekere t i jd niet met de or-
ganisaties van collectrices en debitan-
ten rond de tafel gaan zitten? Ik w i l 
hem toch dringend vragen, dat wèl te 
doen en snel ook en met toelating van 
deskundige adviseurs. Daarbij zou hij 
niet op voorhand moeten uitsluiten, 
dat er een zodanige regeling wordt in-
gericht dat de Centrale Raad van Be-
roep dan zou vinden dat ze toch zelf-
standigen kunnen zijn. 
Voorts de activiteiten van het Rijks-ln-
koopbureau. Uit het antwoord op 
vraag 13 blijkt dat op het departement 
inderdaad in studie is de vraag of het 
RIB nu zijn activiteiten moet gaan uit-
breiden tot aankoop van roerende 
goederen ten behoeve van inrichtin-
gen voor gezondheidszorg, bejaarden-
oorden en andere uit sociale verzeke-
ringen gefinancierde activiteiten. Mij 
lijkt dat sociale verzekeringsgelden 
geen 'overheidsgelden' zijn in de zin 
van de doelstellingen van het RIB. 
Meer algemeen zou ik een uitgroei van 
het RIB in de richting van een vraag-
monopolie niet wil len ondersteunen. 
Die tendens is duidelijk aanwezig, bij 
voorbeeld in de aansporingen aan de 
NOS. 

Hoe is de stand van zaken bij toepas-
sing van artikel 7 van de Deltawet in het 
gebied van De Donge en Het Oude 
Maasje? In Het Oude Maasje is voor-
heen dijkverhoging wel in beperkte 
mate toegestaan, in het gebied van De 
Donge niet. Het gebied De Donge heeft 
moeite met de nu gehanteerde uit-
gangspunten. 
Hoe is de stand van zaken bij de bestu-
dering van de bestemming tot land-
bouwgronden in Zuidelijk Flevoland? 
Overigens zijn wi j van mening dat de 
uitgifte van een nieuwe gedenkmunt 
ondersteuning verdient. 

De heer Joekes (V.V.D.): De geachte 
afgevaardigde heeft enige krachtige 
woorden tegen de beunhazerij gespro-
ken, uiteraard woorden naar mi jn hart. 
Betekent dit dat hij daarmee zijn steun 
aan onze motie begint kenbaar te ma-
ken? 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Neen. 
Het is een zeer subtiele formuler ing. Ik 
heb de bewindslieden gezegd, dat zij 
weten waarom wij aan een afdoend 
antwoord over de beunhazerij waarde 

hechten. Wij zijn met de systeemwijzi-
ging akkoord gegaan op voorwaarde 
dat de beunhazerij actief zou worden 
bestreden. 

De heer Nypels (D'66): En als het ant-
woord nu niet afdoende is? 

De heer Joekes (V.V.D.): De geachte 
afgevaardigde bezorgt mij dus een te-
leurstell ing. Naar ik begrijp zal hij de 
motie niet steunen. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Niet op 
voorhand. 

De heer Joekes (V.V.D.): Dus later. 

De heer Peijnenburg (K.V.P.): Wij heb-
ben alti jd het voorbehoud gemaakt, 
dat wi j deze zaak opnieuw in overwe-
ging zouden nemen als bleek dat op 
andere wijze onvoldoende aan de 
beunhazerij zou kunnen worden ge-
daan. 

D 
De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verheugt mij , de Minis-
ter weer in blakende welstand in ons 
midden te zien. Bij normale af hande-
ling van de agenda zou dat niet het 
geval zijn geweest. 
Ik kan mij overigens niet aan de indruk 
onttrekken, dat wi j een beetje bezig 
zijn met de verplichte f iguren. Ik weet 
niet waaraan het ligt, misschien aan de 
dagtekening. Het is bijna voorjaar. 
Misschien zijn wi j al wat voorjaars-
moe. Gaan wi j door in het tempo van 
de laatste drie jaren dan zijn wi j over 
drie jaar vlak voor het zomerreces be-
zig met hoofdstuk IX B. Dan kunnen wi j 
meteen de voorjaarsnota behandelen. 
Terzake! 
Ik zal in het kort aandacht besteden 
aan de internationale monetaire pro-
blematiek. Ik doe het niet kort omdat 
het onze aandacht niet zou hebben, 
maaromdat wij ervr i j regelmatig mon-
deling overleg over plegen met de 
bewindsman. 
Beter dan ik het zou kunnen hebben de 
heren Joekes en Van der Hek gespro-
ken over de toegezegde studie over de 
vraag in welke mate het mogelijk is, 
maatregelen te nemen ter regulering 
van de invloed van de oliedollars in de 
financiële huishouding van dit land. Ik 
sluit mij bij hun woorden aan. 
Een punt van zorg zijn de vrij recente-
lijk geschapen betalingsfaciliteiten in 
het kader van IMF en OESO. Die facili-
teiten zijn nodig. Wij hechten aan een 
zodanige opzet van de regeling, dat 
wanneer een zekere mate van recyc-
ling van oliedollars, of in welke eenhe-
den het tegenwoordig ook moet wor-
den uitgedrukt, optreedt, wordt voorko-
men dat de geschapen faciliteiten een 
inflatoire werking krijgen. 
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Dit brengt mij op de nationale mone-
taire politiek. 
Wat de nationale monetaire politiek be-
treft wi l ik beginnen met te signaleren, 
dat er in ons land en ook daarbuiten in 
toenemende matetwi j fe l ontstaat om-
trent het traditionele oordeel over de 
vrij passieve rol van de geldcreatie ten 
opzichte van de steeds voortgaande 
inflatie. Zou het geen t i jd zijn, dat wi j 
meer aandacht besteden aan een 
nieuw onderzoek naar de rol van de 
geldcreatie en de inflatie? In het ver-
lengde daarvan wi l ik vragen, of het 
niet hoog ti jd is, nadere afspraken te 
maken over het antwoord op vragen 
als: w ie isverantwoorde l i jkvoorde 
geldcreatie, hoeveel geldcreatie is er 
nodig, waar hangt dat van af, welke 
sector verzorgt dat, welke samenstel-
ling van de liquiditeiten is de meest 
gewenste? 

Nog in de laatste mil joenennota is het 
standpu nt geweest, dat we wat het 
monetaire beleid betreft moeten zor-
gen voor een restrictief beleid, een zo-
veel mogelijk binden van liquiditeiten. 
Ik begrijp wel, waar die discontoverla-
ging vandaan komt, maar ik wi l toch 
vragen, of die daarin wel past. Is mis-
schien intussen het hele monetaire be-
leid op een ander spoor gezet? 
Het volgende thema waaraan ik enige 
aandacht wi l besteden, vloeit logisch 
uit het voorgaande voort, namelijk het 
thema van de inflatiebestri jding. Ik ge-
loof niet, dat het nu het juiste ogenblik 
is, daarover uitvoerig te spreken. Dat 
zal wel bij de behandeling van de 
nieuwste werkgelegenheidsnota ter 
sprake komen. Ik w i l toch een aantal 
nevenpunten nu aan de orde stellen. 
Wij hebben in het verleden al meerma-
len laten blijken, dat wi j onvrede heb-
ben met het steeds meer ingang vin-
den van allerlei indexatieclausules. Wij 
vragen ons dan ook af, of een werkeli j-
ke vermindering van de vri jwel auto-
matische kosteninflatiete bereiken is, 
zonder dat dit soort van indexatieclau 
sules wordt doorbroken. Wij hebben 
uit antwoorden, die wi j tot nu toe heb-
ben gehad, begrepen, dat in elk geval 
dit kabinet niet voornemens is, op kor-
te termijn met kracht daarnaar te stre-
ven. Dan rijst de vraag, of gegeven de-
ze opstelling niet een andere opstel-
ling moet worden gekozen wanneer 
het gaat om het vraagstuk van de in-
dexleningen. Wij zijn op onze wenken 
bediend, mede op verzoek van colle-
ga's. Wij hebben daarover immers een 
brief van de Ministervan Financiën ge-
had. Het is niet de bedoeling, dat punt 
nu compleet te bespreken. Ik wi l alleen 

zeggen, dat wi j de bezwaren van de 
bewindsman tegen het gevraagde 
stelsel wel erkennen, maar dat wi j ons 
afvragen, of het niet al te gemakkelijk 
is, daarmee te volstaan. Kan men op 
dat punt wel ophouden? Heeft de over-
heid niet een extra verantwoordeli jk-
he id ten opzichte van deinflat iebestri j-
ding en wat vloeit daaruit voort, ook in 
de sfeer van de vermogens? Heeft de 
overheid zelf niet een groot voordeel 
bij het laten voortbestaan van de hui-
dige situatie? Heeft bovendien de 
overheid niet een bepaalde extra ver-
antwoordel i jkheid voor wat men dan 
wel aanduidt als de kleine spaarder? 
Moeten wi j het voorbeeld van bij voor-
beeld het verenigd Koninkrijk gaan 
volgen? Al deze vragen in het midden 
leggende, voeg ik eraan toe, of het in 
Nederland zo is, dat wie het wi l het 
mag proberen? Vindt de Minister, dat 
het ook helemaal niet moet gebeuren? 
Als het wel mag gebeuren, wat zijn 
dan de fiscale en budgettaire gevol-
gen? 

Een laatste punt van dit inflatiethema 
betreft de gedachte, die mi jn fractie 
zeer aanspreekt, namelijk om aan be-
paalde groepen van belastingbetalers 
toe te staan, hun belastingschulden te 
kwijten met het inleveren van oude 
staatsleningen, die soms van vóór de 
tweede wereldoor log dateren. Wij zou-
den graag op deze gedachte een zeer 
gefundeerd antwoord van de bewinds-
lieden hebben. 
Ik kan kort zijn over de Hofstrastudie. 
Het verheugt ons zeer, dat deze op-
dracht is verleend. Wi j begri jpen, dat de 
opzet vrij breed is, het probleem is ook 
groot. Het zal derhalve veel t i jd kosten. 
Welk t i jdschema is afgesproken? Moet 
het een totaalrapport worden? Moet 
eerst alles bestudeerd zijn voordat er 
effect aangegeven kan worden? Er is 
ook meegedeeld, dat behalve het vri j -
maken van een aantal voortreffelijke 
ambtenaren eventueel ook medewer-
king verleend kan worden door der-
den. Dat geldt ook voor deskundigen 
buiten het departement. In welke mate 
zal dit beroep worden gedaan? Wij 
wil len de Minister overigens aanbeve-
len wat meer gebruik te maken van de 
deskundigheid, die in Nederland ook 
buiten de departementen aanwezig is. 
Ik wi l hierover een concreet voorbeeld 
noemen. Wanneer het gaat om een 
studie van de kapitaalvlucht, dan lijkt 
het mij voor de hand l iggend, dat het 
departement samenwerkt - een sa-
menwerking met tweerichtingsverkeer 
- met het Fiscaal-Economisch Instituut 
te Rotterdam. 
Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens wi l 
ik enkele opmerkingen maken over het 

wetgevend programma. Wi j hebben 
bij de schriftelijke vragen een groot 
aantal vragen aangetroffen, waarin 
werd geïnformeerd naar de situatie 
van wetgeving. Op een aantal antwoor-
den is wein ig af t ed ingen ; wi j zijn 
daarmee ook tevreden. Er kunnen 
toch wel een aantal zaken worden ge-
signaleerd. Ik denk dan in de eerste 
plaats aan die wetten of voornemens 
tot wijziging van bepaalde belasting-
wetten in de sfeer van de vermogens. 
Het is in die sector toch wel stil gewor-
den. Toen dit kabinet kwam, was er ze-
kergeen sprake van stilte. Er werden 
allerlei aankondigingen gedaan. Er 
werd een wetsontwerp ingediend, dat 
deel uitmaakte van het dekkingsplan 
1974, en dat nog steeds niet is afge-
handeld. De antwoorden van de Rege-
ring hebben mij ook niet op een duide-
lijk spoor gebracht. Wat moet ik daar-
uit concluderen? Zien de bewindslie-
den het op dit punt niet meer zitten? 
Een tweede groep betreft een aantal 
wetsontwerpen, dat toch wel dr ingend 
wacht op het 'bij de t i jd maken'. Ik wi l 
drie voorbeelden geven. De Wet Toe-
zicht Kredietwezen is naar mi jn me-
ning al veel te lang in behandeling. Er 
wordt nu wel gezegd, dat de laatste 
hand wordt gelegd aan de memorie 
van antwoord, maar dat moeten wi j 
dan maar afwachten. Een tweede 
voorbeeld betreft de Wet Kapitaaluit-
gaven publiekrechtelijke l ichamen. De 
laatste jaren hebben wi j de facto te ma-
ken met een situatie, die niet valt on-
der de strekking van de wet. Een derde 
voorbeeld betreft de Noodwet AWW, 
en AOW. 

Ik wi l in dit verband ook herinneren 
aan een tweetal moties, dat bij de be-
handeling van het belastingplan van 
afgelopen najaar is aangenomen. Ver-
der w i l ik nog iets zeggen over de be-
handeling van de fiscale positie van de 
werkende gehuwde vrouw. Bij een 
eerdere gelegenheid heeft de Staats-
secretaris gezegd, dat w i j ervoor moe-
ten oppassen om niet al te snel weer 
tot een nieuwe wetswijziging te wil len 
komen. Ik begrijp die waarschuwing 
wel , maar ik zou erop wil len wijzen, 
dat de belastingwetten ook moeten in-
spelen op het bestaande rechtsgevoel. 
Met name wat dit punt betreft, blijkt 
het rechtsgevoel in Nederland snel 
aan het veranderen te zijn. Wij krijgen 
nog wel eens gevallen cnder ogen, die 
een duidelijk voorbeeld vormen van 
het bestaan van onrechtvaardige situ-
aties. Ik heb pas een brief ontvangen 
van een mevrouw, die lange t i jd onge-
huwd was geweest en gedurende die 
periode alle belastingen en premies 
had moeten betalen. Op latere leeftijd 
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is zij met een jongere man getrouwd. 
Zij krijgt geen AOW-uitkering, zolang 
haar man nog geen vijf en zestig jaar is 
geworden. Bovendien heeft zij een in-
komen uit pensioen, maar dat is inko-
men uit niet-tegenwoordige arbeid en 
wordt derhalve bij het inkomen van de 
man opgeteld. Deze mevrouw heeft 
net steeds in het verkeerde schuitje ge-
varen. Het is duidelijk, dat dergelijke 
voorbeelden grote onlustgevoelens 
met zich brengen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot slot 
te spreken over de problematiek van 
de belastinghoogte en de belasting-
vermi jd ing. Ik wi l een onderscheid ma-
ken tussen het ontwijken van belasting 
- ik haak hiermee ook in op hetgeen de 
heer Dolman vanmiddag heeft gezegd 
- en het ontduiken van belasting. In 
beide gevallen zijn gradaties aan te 
brengen. Ontduiking kan men vaak ex-
cuseren, omdat het gebeurt zonder dat 
men het weet. Iedereen behoort de 
wet te kennen, maar dat is natuurli jk 
een fictie. Hetzelfde geldt voor het ont-
gaan. Het is misschien niet onwett ig, 
maar het is in bepaalde gevallen toch 
hoogst twijfelachtig en af te keuren. 
Mededelingen over de grote omvang 
van het bestaan van ontwijking en ont-
duiking van belastingen en sociale 
premies horen wi j regelmatig, ook in 
deze Kamer en zeker erbuiten. Als men 
vraagt of de belastingmoraal in Neder-
land hoog of laag is, zal iedereen 
beamen, dat deze waarschijnli jk niet erg 
hoog is. Ik moet erbij zeggen, dat deze 
waarschijnli jk ook nooit erg hoog is 
geweest. Ik herinner eraan, dat men-
sen als prof. Adriani en prof. Meijers in 
het verleden - vijft ig jaar geleden of 
nog langer - al fulmineerden over de 
slechte invloed van de belastingwet-
ten op de bestaande belastingmoraal. 
Toch zou het juist kunnen zijn dat, ge-
geven die belastingmoraal waarin 
misschien niet zoveel verandering zit, 
men de laatste jaren komt tot een gro-
tere daadwerkelijke ontduiking. Ik zou 
mij kunnen voorstellen, dat dit te ma-
ken heeft met: 

a. veel meer ingewikkelder regelin-
gen; 
b. een stijgende marginale belasting-
druk; 
c. de alom toenemende berichten, dat 
de buurman het ook doet. Met name 
het laatste is, dacht ik, in de huidige fa-
se van belang. 
Ik geloof niet, dat iemand ermee ge-
diend is om, zoals in het verleden, net 
te doen alsof het allemaal nogal mee-
valt, en om dezelfde antwoorden te 
krijgen, zoals inzake de motorri j tuigen-

belasting vaak gegeven zijn in de zin 
van dat het allemaal nogal meevalt 
met de ontduiking, terwij l achteraf 
blijkt, dat het toch niet mee is gevallen. 
Ik meen, dat, wat de andere belasting-
wetten betreft, het niet meevalt. Wat 
moet men dan doen? Ik wi l niet het 
standpunt innemen, dat bij voorbeeld 
de geachte afgevaardigde de heer Ko-
ning in het najaar heeft ingenomen, 
vooral niet omdat er waarschijnli jk 
geen symmetr ie in zit. Ik geloof niet, 
dat het allemaal zoveel beter wordt als 
wi j die belastingdrukzonder meer zou-
den verlagen. Ik geloof wel dat het no-
dig is ons te bezinnen op de vraag of 
wij voort kunnen gaan op de huidige 
weg met het bli jven verzwaren en la-
ten stijgen van de marginale belasting-
druk en sociale-premiedruk. 
Een tweede mogeli jkheid is het aan-
passen van de wetgeving en het ver-
beteren van het controle-apparaat. Ik 
vind, dat beide mogeli jkheden naast 
het andere onder ogen moeten wor-
den gezien. Ik verwacht dan ook van 
de zijde van de bewindslieden, zij het 
misschien niet bij dit debat maar dan 
bij een andere gelegenheid - ik mag 
nog eens wijzen op de fraudenota van 
een vorige staatssecretaris; misschien 
is het goed een dergelijke nota nog 
eens te schrijven - dat dit wordt ge-
daan. 

Wij hebben het voorbeeld gehad van 
de vennootschapsbelasting, waarbi j de 
Algemene Rekenkamer duidelijke 
voorbeelden aan het licht heeft ge-
bracht. Een volgend voorbeeld is het 
uitgeven van spaarbiljetten aan toon-
der. De Minister zegt dat hij geen infor-
matie heeft dat de rente hierop meer 
wordt verzwegen dan op de traditione-
le spaarbankboekjes. Ik v ind dit een 
zeer onbevredigend antwoord. De Mi-
nister zal waarschijnli jk nooit die infor-
matie hebben. Ik neem aan, dat hij 
vaak beleid moet bouwen op overwe-
gingen en aanwijzingen, die niet die 
hardheid hebben, die hij kennelijk 
wenst. Ik mag hem verwijzen naar de 
rentevoet, die daarop wordt toege-
kend. Is die werkelijk exact gelijk voor 
dezelfde termijnen in vergeli jking met 
de traditionele spaarbankboekjes? 
Voorts wi l ik wijzen op de kapitaal-
vlucht. Ik heri nner eraan, dat West-
Duitsland daarvoor een speciale wet 
met een moeili jke naam heeft ge-
maakt. Is dit well icht in Nederland ook 
de bedoeling? 
Ik wi l ook nog wijzen op ontduiking of 
verzwijging in de sector van de inkom-
sten-en loonbelasting en in de - d a t 
gaat vaak samen - sfeer van de omzet-
belasting. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l niet al-
leen het woord 'beunhazerij ' gebrui-
ken. Ik wi l ook spreken over zwart werk 
in het algemeen, ook wanneer het gaat 
om zwart werk, uitgevoerd door van 
wat men dan wett ige bedrijven noemt. 
Hoe staat het dan met de studie, waar-
over al vaker is gesproken, maar waar-
over kennelijk nog weinig is geschre-
ven? 
Wij zouden graag op deze vragen een 
helder antwoord krijgen. 

D 
De heer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de 
Voorzitter! De korte ti jd die mijn fractie 
nog ter beschikking heeft, zou ik graag 
wi l len verdelen over twee onderwer-
pen en wel op een onevenwichtige 
wijze. 
Allereerst zou ik de Minister graag een 
gedachte wil len voorleggen, die uit-
mondt in de conclusie dat de westel i j -
ke geïndustrialiseerde landen zich 
geen zorg behoeven te maken over 
hun afhankelijkheid van de ol ie-produ-
cerende landen en dat de afhankelijk-
heid van de olie-producerende landen 
weleens heel anders zou kunnen uit-
werken en uiteindelijk zou kunnen uit-
monden in een belemmering om een 
selectief groeibeleid te kunnen uitvoe-
ren. 
Als deze conclusie juist is, dan is dat 
van groot belang voor de te voeren 
energiepolitiek en voor de te voeren 
industriepolitiek. Tenminste, als het 
kapitalistische beginsel voor de olie-
producerende landen de leidraad is bij 
het beheren van de door hen vergaar-
de fondsen. 
Wat is het geval? De OPEC-landen be-
schikken over fondsen, die zij op geen 
stukken na zelf kunnen benutten. Om 
een blijvende bron van inkomsten te 
hebben, óók als de oliebronnen eer-
lang zijn opgedroogd, is het nodig dat 
die fondsen met een gunstige rentabi-
liteit op lange termijn worden belegd. 
Een van de beste mogelijkheden hier-
voor is ze te beleggen in industrieën in 
de welvarende wereld en dan ervoor 
te zorgen, dat die industrieën die ren-
dement opleveren, blijven groeien. Wij 
mogen dus van de OPEC-landen maat-
regelen verwachten, die erop gericht 
zijn de groei van de materiële produk-
tie in onze landen op peil te houden. 
Zij zullen de olieprijzen zodanig sturen 
dat een evenwicht bereikt wordt tus-
sen enerzijds de behoefte aan fonds-
vorming en anderzijds de behoefte de 
verzamelde fondsen aantrekkelijk te 
beleggen. Een te hoge olieprijs werkt 
belemmerend op groei in de geïndus-
trialiseerde landen, die nodig is om 
een goed rendement over de fondsen 
te halen. 
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Jansen 
Een mogelijkheid om een van die kant 
komende groeidrang van ons af te 
wentelen is ervoor zorg te dragen dat 
die behoefte wordt afgeleid naar die 
landen, die allereerst die groei het 
hardst nodig hebben, te weten de arme 
landen van de derde wereld, die nog 
aan het begin staan van de opbouw van 
een nieuw economisch systeem en ten 
tweede nog daarvoor de ruimte heb-
ben. 
Willen de bewindslieden hun uiterste 
best doen om in een samenwerking 
tussen de Arabische landen en West-
Europa een dergelijke doelstelling te 
bereiken? Een van de middelen daar-
toe zou kunnen zijn het gebruik van 
energiebronnen op basis van het 
'stroomprincipe', zoals zon, wind, wa-
terkracht, maar ook aardwarmte, te ge-
bruiken. Wellicht kan technologische 
kennis in de geïndustrialiseerde we-
reld worden ingezet om op deze wijze 
een eerlijke verdeling van de welvaart 
over de wereld, minder aantasting van 
het milieu en op de lange duur een 
grotere zekerheid voor inkomsten voor 
de olielanden op basis van de door 
hen gevormde fondsen bereikt wor-
den. 
Mijnheer de Voorzitter! Als onze rede-
nering juist is, betekent dat nogal wat 
voor het beleid. Daarom zal ik een re-
actie van de Minister zeer op prijs stel-
len. 
Wil de Minister dan ook in het overleg 
tussen olieproducerende en oliecon-
sumerende landen ten aanzien van 
prijsvorming op lange termijn deze ge-
dachten inbrengen? 
Wil de Minister uiteenzetten hoe in de-
ze filosofie een vloerprijs - zoals door 
minister Kissinger gesuggereerd -
past en wil hij de beperkingen aange-
ven, waaraan zo'n vloerprijs onder-
hevig is? 
De P.P.R.fractie ziet nogal wat bezwa-
ren tegen een vloerprijs, vooral voor de 
ontwikkelingslanden. 
Het tweede punt dat wij willen aansnij-
den, is meer naar binnen en op de na-
bije toekomst gericht. Als de moeilijk-
heden bij het opstellen van de komen-
de rijksbegroting zo groot zijn als nu 
naar buiten blijkt, is de kwestie van het 
eerlijk delen nog urgenter geworden 
dan zij al was. 
Bij het bestrijden van de werkloosheid 
zal daarom verspilling van middelen 
tot het uiterste dienen te worden te-
gengegaan en dat betekent op zijn 
beurt dat hoge prioriteit gegeven dient 
te worden aan gerichte maatregelen, 
die direct van invloed zijn. 

Zo is het voor onze fractie wenselijk 
dat de Regering haar bijdrage levert 
aan een verlaging van de loonkosten 
zonder daarbij een inkomenspolitiek, 
gericht op eerlijk delen, aan te tasten. 
Als het bedrijfsleven klaagt over te ho-
ge arbeidskosten, is dat de directe weg 
die daaraan tegemoet komt. Omwe-
gen via de verlaging van de vennoot-
schapsbelasting en investeringsaftrek 
werken verspillend en voorstellen 
daartoe, zoals die ons dezer dagen be-
reiken, zijn dan ook voor ons onbegrij-
pelijk. 

D 
De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Gelet op de mijn fractie res-
terende spreektijd beperk ik mij tot en-
kele onderwerpen. Ik begin met enkele 
algemene financiële onderwerpen en 
kom vervolgens op enkele aspecten 
van het belastingbeleid. 
De Nederlandse Bank heeft pas na 
aarzeling een aanpassing van het Ne-
derlandse disconto aan de ontwikke-
ling elders doorgevoerd, terwijl het 
bankwezen zelf nog aarzelt, de toege-
paste verlaging volledig door te ge-
ven. Ik zou hiervoor een verklaring 
willen hebben. 
Daarbij wil ik wel stellen dat, voor zo-
ver ik het kan zien, het uitgangspunt 
van de Nederlandse Bank is een zo-
veel mogelijk vasthouden aan een ze-
ker restrictief beleid, om daarmee de 
inflatie in ieder geval binnen de perken 
te houden. 
In hoeverre past dit nu in het door de 
Regering toegepaste expansieve be-
leid, dat is gericht op de aanzwenge-
ling van investeringen en behoud en 
uitbreiding van werkgelegenheid? De 
hantering van beide instrumenten van 
beleid lijkt tot tegengestelde werking 
te leiden, tenzij het mogelijk is, zowel 
de inflatie als de werkgelegenheid te-
gelijkertijdte kunnen bestrijden. Ik 
acht het alleen in die zin mogelijk als 
het expansieve beleid ertoe kan leiden, 
dat stilliggende produktiecapaciteit 
kan worden benut, terwijl het anti-in-
flatiebeleid is gericht op beperking van 
de uit de hand lopende kosten. Het 
laatste is een van de belangrijkste pun-
ten, omdat ook uit de studie van het 
CPB is gebleken, dat er nauw verband 
bestaat tussen de stijging van de ar-
beidskosten en het verlies aan arbeids-
plaatsen. Mijn vraag is echter wel of 
het door de Regering voorgestane ex-
pansieve beleid de juiste maatregelen 
omvat. In dat verband wijs ik ook op 
het artikel van prof. Wemelsfelder in 
de 'NRC' van 11 maart 1975. Hij wijst 
er met name op, dat voor de verster-
king van de werkgelegenheid met na-

me ook de sterke bedrijven moeten 
worden geholpen door hun ruimte te 
geven. 
Een tweede punt dat ik wil aansnijden 
betreft de indexering van leningen. Ik 
ben het met de bewindsman eens, dat 
de voor en tegens daarvan nog niet 
voldoende zijn onderzocht. Het is zeer 
de vraag of de huidige inflatie wel vol-
ledig in de rentevoet is verwerkt. Ook 
dat punt is van belang om te kunnen 
beoordelen of de reële rente wel kan 
worden gesteld op anderhalf a twee 
procent. Moet niet worden gevreesd, 
dat deze zich eerder om de vier pro-
centzal stabiliseren? Dan zullen de fi-
nancieringskosten uiteindelijk hoger 
zijn dan in de bestaande situatie. Dat 
lijkt niet aantrekkelijk. Wat onze fractie 
het gevaar vindt, is dat het niet moge-
lijk zal blijken, olievlekwerking te voor-
komen. Een billijke en rechtvaardige 
behandeling van alle groepen en per-
sonen zal bovendien met zich bren-
gen, dat dan ook alle financiële ver-
houdingen onder een index-riem zou-
den moeten worden gebracht, dit om-
dat het niet aangaat, de extra lasten 
die indexatie met zich kunnen brengen 
in feite af te wentelen op de overige. 
Dat zie ik er met name van komen. 
Mijn visie is, dat alle groepen in onze 
samenleving daadwerkelijk moeten af-
spreken, af te zien van eigen voordeel 
en het belang van het geheel in het 
oog te houden. 

Dat is naar mijn mening ook de werke-
lijke inhoud van de Bijbel en de daarop 
gegronde normen en waarden. Zolang 
echter machtsgroepen het voor het 
zeggen hebben, komt daarvan Ik 
begrijp het lachen niet. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Dat kan de 
heer Nooteboom uitleggen! 

De heer Nooteboom (D'66): Ik pro-
beerde te interrumperen om de heer 
Van Diste vragen, of hij beschikt over 
enig statistisch feitenmateriaal. De 
sfeer van dat denken ligt zover verwij-
derd van de bewijsvoering die de heer 
Van Dis aanvoert, dat ik daarna maar 
ben gaan zitten. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Als de heer 
Nooteboom even verder luistert, zal hij 
misschien begrijpen wat ik bedoel. 
.... niets terecht. Solidariteit is prach-
tig, maar die moet niet van één kant 
worden gevraagd. Ik zie het al gebeu-
ren als alles wordt geïndexeerd. Dan 
zijn wij weer precies even ver als toen 
er in geen enkel opzicht van automati-
sche indexatie sprake was. Ik zie in dat 
geval niet veel goeds, omdat de 
machtsstrijd dan eerst recht in alle he-
vigheid zal ontbranden. Ik denk alleen 
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maar aan de machtspositie van de vak-
beweging en andere groepen. Laten 
wij ons toch stellen op de bodem van 
de werkelijkheid. Zolang de zonde-
macht heerschappij voert, heeft het 
eigen of groepsegoïsme de overhand 
en is er geen verbetering in de situatie 
te verwachten. 
Naar mijn oordeel ligt er alleen gene-
zing van deze maatschappelijke kwa-
len in de terugkeer tot het in praktijk 
brengen van het gebod: Gij zult lief-
hebben de Heere uw God, met geheel 
uw hart, met geheel uw verstand, met 
al uw kracht en uw naaste als uzelf. Ik 
geef de verzekering dat, als die liefde 
metterdaad gestalte krijgt door Gods 
genade om Jezus wil, dan zal ook van 
God wijsheid worden verkregen om de 
moeilijke vraagstukken tot een goede 
oplossing te brengen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik lees in de 
memorie van toelichting op blz. 5 dat 
de Minister het tot zijn taak rekent or-
deningen in te stellen en in stand te 
houden, die waarborgen dat het pro-
ces van prijsvorming op de kapitaal-
markt doorzichtig plaatsvindt en 
machtsmisbruik wordt tegengegaan. 
Welke aanwijzingen heeft de bewinds-
man of en, zo ja, welk misbruik plaats-
vindt? Wat bedoelt de Minister ove-
rigens met de uitdrukking even verder 
op blz. 5 van de memorie van toelich-
ting, dat hij de voorbereidingen tot 
herziening van de beurswetgeving in 
overweging zal nemen? Dat is mij niet 
helemaal duidelijk. 
Een volgende vraag heeft betrekking 
op de wijziging van de Wet kapitaals-
uitgaven publiekrechtelijke lichamen. 
De wet heeft van meet af aan niet kun-
nen functioneren vanwege de centrale 
financiering. Naar onze mening zal 
geen enkele centrale overheid het zich 
kunnen permitteren, de vrije hand te 
geven aan de lagere publiekrechtelijke 
lichamen in dit opzicht. Daarvoor is het 
totaal van deze investeringen in deze 
groep, ongeveer 25 a 30 pet. van het to-
taal, van te grote omvang. Wel meen ik 
dat het mogelijk moet zijn, zodanige 
randvoorwaarden te stellen, dat met 
behoud van de invloed van het Rijk 
toch de lagere overheden meer hun 
verantwoordelijkheid voor het eigen 
beleid gestalte kunnen geven. Dat zal 
er ongetwijfeld toe leiden dat de con-
sequenties van bepaalde besluiten ook 
beter kunnen worden overzien. In dit 
verband vind ik het een goede zaak, 
wanneer ook de lagere overheden zou-
den worden verzocht, evenals dit in de 
nieuwe comptabiliteitswet voor het 
Rijk wordt voorgeschreven, de budget-
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taire consequenties, niet alleen wat de 
kapitaallasten betreft, maar ook wat de 
exploitatie betreft, alle voorstellen ver-
gezeld te doen gaan van de vermel-
ding van de consequenties voor de fi-
nanciën in de komende jaren. 
Mijnheer de Voorzitter! In hoeverre 
wijken de Nederlandse exportfacilitei-
ten in ongunstige zin af van die van 
onze handelspartners? En, zo ja, is de 
Regering dan bereid, deze ongelijk-
heid te veranderen opdat de toch al 
niet zo rooskleurige situatie niet node-
loos wordt verzwaard? Op blz. 32 van 
de memorie van toelichting wordt 
gesteld, dat bepaalde uitbreidingen 
zijn gegeven aan de bijzondere finan-
ciering via de Nationale lnvesterings-
bank. Welke gevolgen heeft dit gehad 
voor de activiteiten van de bank? Wordt 
van deze extra faciliteiten gebruik 
gemaakt en heeft deze positief effect 
gehad op de werkgelegenheid? 
Kan de Minister opgave verstrekken 
van het aantal gevallen - en daarbij te-
vens de bedragen vermelden - waarin 
in de afgelopen jaren beroep is gedaan 
op het afzonderlijk geadministreerde 
fonds ten behoeve van de gemoedsbe-
zwaarden tegen de w.a.-verzekering? 
Hoeveel voertuigen hebben een vrij-
stellingsbewijs gekregen en moet uit 
het geringe beroep dat op dit fonds 
wordt gedaan niet worden afgeleid dat 
een verdere verhoging van de door be-
trokkenen jaarlijks te betalen bijdrage 
aan dit fonds achterwege behoort te 
blijven? Wil de bewindsman daartoe 
de nodige stappen ondernemen? 
Ik kom nu aan het belastinggebied. Af-
wenteling en ontduiking van de belas-
tingen zijn ernstig. De Minister stelt 
dat verscherpte controle heeft geleid 
tot hogere belastingontvangsten. Kan 
hij echter aangeven hoe de correcties 
zijn gesplitst over correcties uit hoofde 
van verzwegen posten c.q. te hoog op-
gevoerde kosten en anderzijds correc-
ties uit hoofde van een andere inter-
pretatie in de toepassing van wettelij-
ke bepalingen? Ik heb nog wel mijn 
twijfels over het nut van deze ver-
scherpte controle, te meer nu het alge-
mene fiscale klimaat als onderdeel van 
het ondernemingsklimaat onvoldoen-
de waarborgen biedt voor verbetering 
van de algemene belastingmoraal. Er 
is naar onze mening duidelijk verband 
tussen de hoogte en de structuur van 
het belastingstelsel en de afwenteling 
en de ontduiking. Als daarbij min of 
meer geforceerde herverdelingsmaat-
regelen worden toegepast dan wel 
aangekondigd, dan wordt deze situatie 
slechts versterkt. Voorheen kwamen 
deze aspecten merendeels alleen bij 
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het bedrijfsleven voor. De mogelijkhe-
den daar zijn nu eenmaal altijd groter 
geweest. In de laatste jaren zien wij 
echter ook een toenemende ontdui-
king van belasting in de andere secto-
ren, met name ook in die van de werk-
nemers. Ik doel hier onder andere op 
de beunhazerij. Wordt dit niet sterk in 
de hand gewerkt door de enorme be-
dragen die aan belasting en sociale 
lasten moeten worden betaald? Het 
wijst erop dat een andere politiek 
noodzakelijk is. Verlaging van de 
hoogte der lasten en vereenvoudiging, 
gepaard gaande met verlaging van de 
uitgaven, zullen kunnen medewerken 
aan een verbetering van de fiscale mo-
raal. 
De beunhazerij is mede bevorderd 
door het fiscale beleid ten aanzien van 
de eigen woning. Onze fractie wil ook 
in dezen nogmaals een wijziging van 
dat regime bepleiten. 
In hetzelfde kader ligt de vraag of het 
niet tijd gaat worden dat in die geval-
len dat belastingplichtigen geen oude-
dagsvoorziening hebben getroffen in 
de vorm van pensioen, doch moeten 
leven van hun met veel inspanningen 
verkregen vermogen, niet tot een be-
paald bedrag extra aan vrijstelling van 
vermogensbelasting moeten kunnen 
krijgen, terwijl de daaruit voortvloeien-
de renteopbrengsten vrijgesteld zou-
den moeten kunnen worden van in-
komstenbelasting. Evenals voor de 
zelfstandige ondernemer een vrijstel-
ling is toegekend van f50000, zou ik 
een soort analoge regeling voor klein-
vermogenbezitters die de pensioen-
gerechtigde leeftijd hebben bereikt 
willen bepleiten en voorts aandringen 
op het niet belasten van rente, in dit 
geval naar analogie van de beleggin-
gen in de pensioenfondsen. Daar zijn 
zowel de waarde als de opbrengst fei-
telijk niet belast. Een dergelijke rege-
ling zou bovendien medewerken aan 
verkleining van bestaande vermo-
gensverschillen. In dat verband wil ik 
vragen hoe de mening van de be-
windsman over de spaarbewijzen aan 
toonder te rijmen valt met het tot nu 
toe afhouden van de aandrang tot 
vrijstelling van rente. Is het te ver-
wachten dat belanghebbenden die 
naamloos zijn toch die rente zullen 
aangeven? 

Door het Landbouwschap zijn een aan-
tal specifieke wensen bij de bewinds-
man ter sprake gebracht. De autokos-
tenfictie ten aanzien van met name in 
het tuindersbedrijf gebruikte personen-
auto's is er een van. Is de bewinds-
man bereid, hierop positief te reage-
ren? Moet bij de waardering voor de 
arbeid van de meewerkende vrouw 
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ook niet worden gewezen op het feit 
dat het toch al moeilijkheden geeft om 
voldoende personeel aan te trekken, 
zowel uit hoofde van het ontbreken 
van aanbod als het lage rendement 
van vele bedrijven? 
Wat de middeling van winst betreft, 
wil ik vragen welke repercussies het 
gevolg geven aan de suggestie om de 
grens van 5% verschil te laten verval-
len hebben? Is de bewindsman bereid 
de suggestie om de afschrijving naar 
de boekwaarde op lichtboxenstallen 
alsnog toe te staan en de inspecteurs 
daartoe opdracht te geven? Al deze 
wensen lijken ons van groot belang te 
zijn om de land- en tuinbouw waarin 
vele nijvere zelfstandige ondernemers 
werkzaam zijn de nodige armslag te 
geven om het behoud van de zelfstan-
digheid en een redelijke bedrijfsvoe-
ring mogelijk te maken. 
Ik wil nog een vraag stellen over de si-
tuatie in het kappersbedrijf. Is de be-
windsman bereid, in het kader van de 
omzetbelasting, het door de Neder-
landse ondernemers in het kappersbe-
drijf uitgebrachte rapport als uitgang-
spunt te nemen en de daarin gevraag-
de verlaging tot 0 respectievelijk 4% 
b.t.w. bij de eerstkomende wijziging 
van de wet o.b. mee te nemen? 
De accijnsharmonisatie in Beneluxver-
band is nog steeds niet rond. Dat geldt 
niet alleen de formele kant, maar ook 
de materiële kant geeft disharmonie te 
zien. Dat leidt mij tot de vraag of en in 
hoeverre de heffingen wel gelijk kun-
nen worden getrokken. Wat hebben 
wij aan een prachtige regeling als de 
partners autonoom van de bedragen 
kunnen afwijken? Onlangs is in de pers 
nog ter sprake geweest de omvangrij-
ke fraude inzake de olie-accijns. Zijn de 
door de bewindsman aangekondigde 
controlemaatregelen wel voldoende 
en nodigt het onderscheid maken tus-
sen gasolie ten behoeve van voertui-
gen en voor andere doeleinden niet uit 
tot het frauderen? Houdt de wetgeving 
wel voldoende rekening met de eis dat 
de mogelijkheid tot ontduiking mini-
maal moet zijn? 

D 
De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Het spaart spreektijd dat 
ik mij kan aansluiten bij de kritische 
opmerkingen van de heer Joekes over 
de colportage van verzekeringen door 
middel van aanbiedingen in diensten-
veloppen van het Ministerie van Justi-
tie en over de kwestie van de rolver-
wisseling. 

Onze bijdrage aan dit debat zal zijn ge-
wijd aan de problematiek rond de in-
dexleningen voor de financiering van 
woningbouw en oudedagsbesparin-
gen en niet om stokpaarden te berij-
den, maar vanwege het nogal funda-
menteel politieke belang en het grote 
sociale belang van een goed door-
dachte uitspraak ter zake, die binnen-
kort aan de Kamer zal worden ge-
vraagd, als moet worden gestemd 
over de motie-Nypels, voorkomende 
op stuk 13 025, nr. 10. 
Andere onderwerpjes, waarover ik 
graag iets had willen zeggen, moeten 
blijven liggen vanwege de spreektijd-
beperking. Die uitspraak over de mo-
tie-Nypels zal niet gebeuren in het ka-
der van dit debat over de begroting 
van Financiën, maar volgens het voor-
lopige tijdschema van de Kamer op 6 
mei a.s. 
Het fundamenteel politieke belang 
moge nogmaals worden verwoord. 
Een aantal partijen acht het sluiten van 
compromissen na de verkiezingen on-
juist, omdat je dan van alles aan de 
kiezers kunt beloven, waaraan je je na 
de verkiezingen niet gebonden hoeft te 
voelen. Immers, de partij krijgt de 
meerderheid niet en bij het sluiten van 
compromissen ter wille van een coali-
tieregeringsprogram kan geen partij 
eisen, dat al haar programmapunten 
worden gehonoreerd. Een drietal par-
tijen besloot derhalve, vóór de verkie-
zingen de onderhandelingen te voeren 
en het aldus door argumentatie plus 
loven en bieden verkregen regeerak-
koord na goedkeuring door de drie 
partijcongressen te gebruiken als pro-
gram op basis waarvan kiezers wordt 
gevraagd steun te verlenen aan die 
drie partijen. Het hele concept van het 
maken van afspraken voor de verkie-
zingen wordt zinloos en ten opzichte 
van de kiezer zelfs misleidend, wan-
neer de leden van de drie Keerpunt-
partijen in dit kabinet zich onttrekken 
aan de gemaakte afspraken. Wordt dat 
geaccepteerd, dan is daardoor een 
zware slag toegebracht aan het hele 
streven naar meer duidelijkheid vóór 
de verkiezingen en aan de betrouw-
baarheid van de partner, die de ge-
maakte afspraken degradeert tot vod-
jes papier. 

De heer Scholten (C.H.U.): U bent toch 
wel in het coalitie-kabinet gaan zitten. 
Ik begrijp dat niet helemaal. 

De heer Nooteboom (D'66): Degeach-
te afgevaardigde heeft gehoord, wat ik 
heb gezegd en ik ben.over deze zaak 
nog niet uitgesproken. Misschien kan 
hij zijn ongeduld even opzouten. 

De heer Scholten (C.H.U.): Het gaat er-
om, of de heer Nooteboom het duide-
lijker kan maken, want hij 

De heer Nooteboom (D'66): Ik ben er-
mee bezig, het duidelijk te maken en 
het misschien zelfs voor de heer 
Scholten duidelijk te maken. 
Er zijn twee mogelijkheden, op grond 
waarvan progressieve bewindslieden 
zich kunnen onttrekken aan de ge-
maakte afspraken in Keerpunt. De ene 
is, dat de andere regeringspartners het 
honoreren van een onderdeel ervan 
onaanvaardbaar achten. Niets wijst er 
in dit geval op, noch in de lijst van 
knelpunten bij deformatie, noch in de 
uitlatingen van AR- en KVP-zijde. Het 
betreft een onderwerp, dat primair ligt 
op het beleidsterrein van de twee pro-
gressieve ministers Gruijters en Dui-
senberg, die geen van beiden bij de 
aanvaarding van hun functie een voor-
behoud hebben geuit ten aanzien van 
het onderhavige punt. 
De tweede mogelijkheid om zich te 
onttrekken aan onderdelen van het 
pakket der voor de verkiezingen met 
anderen gemaakte afspraken is als in-
middels de feiten drastisch gewijzigd 
zijn. Portugal is bij voorbeeld een goed 
voorbeeld van zo'n verandering. 
Voor afspraken tussen politieke partij-
en kan niet de rechter worden inge-
schakeld om naleving af te dwingen, 
maar iedereen weet, dat compromis-
sen worden bereikt door geven en ne-
men en dat het niet aangaat, achteraf 
terug te komen op de punten, waarop 
partij X wat heeft toegegeven. Daar-
•nee wordt dan het hele pakket op de 
tocht gezet. 

Welnu, de D'66-fractie houdt voorals-
nog vast aan de gemaakte afspraken 
ter zake van de invoering van indexle-
ningen voorwoningbouwfinanciering. 
Er is geen sprake van, dat de situatie, 
die herfst 1972 gold, nu drastisch is 
gewijzigd. Integendeel, de inflatie is 
sindsdien nog sterker geworden en 
daardoor is de noodzaak om bepaalde 
sociale sectoren wat te beveiligen te-
gen de gevolgen van die inflatie alleen 
maar groter geworden. Het enige, dat 
is gewijzigd, is dat buiten ons land be-
paalde miljarden bedragen aan dollars 
nu het eigendom zijn van mijnheer of 
staat X, in plaats van mijnheer of staat 
Y. Nou en? 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
langzamerhand enige ervaring om, als 
zich een ongewenste kapitaalstroom 
op langere termijn voordoet, die af te 
dammen. Met het uitspreken van deze 
zin citeer ik Minister Duisenbergs ant-
woord op de door de heren Joekes en 
Drees vorig jaar geuite bezorgdheid 
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betreffende Arabisch oliekapitaal. Be-
langrijker is de brief van 6 maart jl., die 
onder punt 4 samenvattend zegt, dat 
het mogelijk is, een deel der kapitaal-
markt af te schermen voorindexlenin-
gen. 
Evenwel, zo schrijft de Minister, daar-
voor is wetgeving nodig, bij voorbeeld 
voor de oprichting van een speciaal 
fonds. Wij ontkennen niet, dat die wet-
geving nodig is en dat staat ook in 
Keerpunt. Afscherming van een deel-
markt betekent per definitie onder-
scheid maken tussen dat deel en ande-
re delen. Onderscheid maken is, als je 
een duur woord wilt gebruiken, het-
zelfde als discrimineren, waarbij ech-
ter dat laatste woord tevens een sterk 
negatieve gevoelswaardelading heeft. 
Het ontgaat mij dan ook, waarom deze 
geladen term werd gebezigd door te 
spreken van discriminerende wetge-
ving, tenzij juist bedoeld is die ge-
voelsmatige afwerende houding te la-
ten doorklinken. 
Mijn fractie is de Minister dankbaar 
voor die brief, omdat daarmede ten 
minste een welles-nietes-debat wordt 
vermeden over de technische moge-
lijkheden. Blijft over één technisch dis-
cussieonderwerp: de Minister is be-
reid tot wat hij noemt een indexatiecir-
cuit, als de Staat dan maar niet het risi-
co loopt van onvoorzienbaar grote las-
ten. Hij noemt als positieve motivering 
dan, dat in dat circuit de oudedags-
voorzieningen inflatiebestendig zou-
den kunnen worden gemaakt. Voor-
waar een groot sociaal goed. Ik ben 
hem daarvoor dankbaar, want hij gaat 
daarbij een stap verder dan wat expli-
ciet in Keerpunt is overeengekomen. 
Impliciet staat het er wel en ook Dol-
man heeft het probleem zoeven aan-
gestipt. Expliciet echter worden de in-
dexleningen vermeld bij de woning-
bouwfinanciering. Het is ook vanwege 
die sector van de woningbouwfinan-
ciering, dat een beslissing over index-
leningen niet kan worden uitgesteld 
tot Hofstra klaar is met zijn onderzoek 
naar de relatie tussen belastingheffing 
en inflatie, want zo lang kan de over-
gang op dynamische financiering van 
de woningbouw niet wachten. 
Het is trouwens zeer de vraag, of de 
tweede poot van het probleem wel tijd 
heeft om te wachten tot na deze rege-
ringsperiode, want dat is de werkelijke 
inhoud van het wachten op Hofstra's 
bevindingen. De ongelukkige wijze 
van manoeuvreren van de Regering bij 
het wetsontwerp inzake de coming 
back service is een duidelijk signaal, 
dat verder uitstel een hoge prijs eist. Ik 

zou het op prijs stellen, als de be-
windslieden enige aanduiding wilden 
geven omtrent de vraag, hoelang de 
onzekerheid nog gaat duren die is ge-
wekt door wetsontwerp nr. 13004 en 
door de waarde die daarin wordt toe-
gekend aan een vroegere brief van de 
Staatssecretaris aan zijn onderge 
schikten. 
De structuur van werkelijk moderne 
pensioenregelingen ligt materieel zo 
dicht bij financiering door middel van 
indexleningen als maar mogelijk is 
zonder formele indexleningen in te 
voeren. Dat is in feite erkend door de 
toezegging aan de artsen. De indruk, 
die de publiciteitsmedia hebben ge-
wekt, als zou de Regering slechts heb-
ben toegestaan, rekening te houden 
met ten hoogste 3 3/4% inflatie, is on-
juist, want de rest van de inflatie wordt 
in dat systeem structureel geacht te 
worden gedekt door de overrente bo-
ven delagerekenrentevan 4%. In feite 
zijn - terecht - deze moderne pen-
sioenregelingen niet gebaseerd op 
de gulden-is-gulden-fictie, doch op de 
verwachting dat de inflatie ongeveer 
gelijk is aan de rentestand, hetgeen 
equivalent is aan financiering door 
middel van indexleningen met een 
rentestand van omstreeks 0 %. Het risi-
co dat de inflatie groter is, wordt daar 
opgevangen door de pensioentechni-
sche collectiviteit, bij voorbeeld die 
van de artsen, die, als na enige jaren 
zou blijken dat de reële rente minder is 
dan 1/4%, hun parameters zullen 
moeten aanpassen en hogere premie 
moeten betalen. Een aanduiding voor 
een reële rente op langere termijn in 
de orde van grootte van 4% is mij niet 
bekend uit enig documentatiemateri-
aal. De Staatssecretaris heeft in de me-
morie van toelichting op wetsontwerp 
13004 heel duidelijk getalletjes gege-
ven over de gemiddelden van de afge-
Iopen40jaar. 

Aan de pensioenzijde van het door-
geefluik is de problematiek dus boek-
houdkundig in een goede benadering 
nog wel op te lossen via materieel be-
naderde indexfinanciering zonder for-
mele indexleningen door middel van 
die zogenaamde effectieve reken rente 
van 0 of 1/4%, en dat is praktisch 0. 
Aan het woningbouwfinancierings-
eind van het doorgeefluik is dat echter 
veel moeilijker, althans de prijs is veel 
te hoog. Daarover is veel gezegd in de 
Kamer en vooral in de besloten verga-
dering en van de Commissie voor 
Volkshuisvesting. Hier zij voor de fi-
nanciële experts slechts gememo-
reerd, dat het invoeren van dynami-
sche woningbouwfinanciering vol-
gens het recept Udink-Gruijters de 

Staat volstrekt nodeloos miljarden 
gaat kosten aan objectsubsi dies, door-
dat men de niet bij dat dynamiserings-
concept logisch passende financie-
ringsvorm via indexleningen kiest. Dat 
dit de meest logische en passende fi-
nancieringsvorm is, is niet de conclu-
sie van ene Nooteboom alleen. Allen 
die het zaad der dynamische bereke-
ningswijze hebben uitgezet, vermel-
den dat. Ik noem de namen De Goede-
ren en Koning in 'Economisch-Statisti-
sche Berichten', al in 1968, en de huidi-
ge directeur van de Volkshuisvesting 
Floor in zijn dissertatie. Daarom is ook 
juist in de woonparagraaf van Keer-
punt de invoering van indexleningen 
overeengekomen: omdat de ondoor-
zichtigheid die het gevolg is van po-
gingen om te dynamiseren zonder die 
financieringsvorm, sterk ten nadele is 
van de volkshuisvesting, dat wil zeg-
gen van de huurders en van de eigen-
woningbezitters in spe, en van de 
overheidsfinanciën. De miljarden die 
nodeloos aan objectsubsidies en aan 
subsidies voor het eigen woningbezit 
worden besteed, kunnen niet worden 
besteed aan verbetering van de woon-
omgeving in oude en nieuwe wijken. 
Ondanks de objectsubsidies zijn de 
aanvangslasten voor eigen-woningbe-
zitters nog nodeloos en veelal prohibi-
tief hoog, met allerlei secundaire effec-
ten op het gebied van het aansmeren 
van levensverzekeringen. 
De brief wekt de indruk, dat de proble-
matiek bij Financiën toch niet goed is 
doordacht. Wanneer Finland als 
schrikbeeld wordt opgeroepen, raakt 
dit mijns inziens de zaak niet. In Fin-
land hadden de geldvragers namelijk 
nominale verplichtingen; bij het keer-
puntsvoorstel is dit juist niet het geval. 
De spaarders krijgen indexaanspraken 
van hun spaargeldbeheerder. Hij zet 
het geld geïndexeerd uit bij woningex-
ploitanten. In dit circuit komt geen dis-
crepantie voor omdat de rekeneenheid 
in het gehele circuit een geïndexeerde 
gulden is, die ik 'prijsflorijn' pleeg te 
noemen. Het is onjuist, het spookbeeld 
van Finland op te roepen, waar de za-
ken juist misliepen doordat aan het 
ene einde van de pijpleiding in gul-
dens werd gerekend en aan het andere 
einde in prijsflorijnen. Bij ons is dit 
juist niet het geval. De Staat loopt geen 
of vrijwel geen risico, behoudens bij 
de functie - al of niet via het ABP - als 
buffer, in geval van niet gelijk lopende 
vraag en aanbod. Ik noem het ABP, 
omdat dit nu toch al werkt met ver-
plichtingen die in florijnen luiden: 
loonflorijnen. Dit kan en dit gebeurt 
dankzij staatsgarantie. 
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Gegeven deze uitgangspositie is het 
alleen maar een verlaging van het 
door de Minister gevreesde risico, in-
dien het ABP een eventueel overschot 
aan vraag naar prijsindexleningen zou 
opnemen. Ik zeg niet, dat het ons ide-
aal is, een permanente uitzonderings-
positie van het ABP te handhaven, 
maar als wij niet zoeken naar argu-
menten om niet te hoeven beginnen, 
doch de bedoeling hebben, wel te be-
ginnen, dan kan in de aanloopfase, 
waarin niemand weet hoe de vraag-
aanbodverhouding zal worden, van 
deze buffer gebruik worden gemaakt. 
Als de verhoudingen ook de ABP-buf-
fercapaciteit overschrijden, zal de staat 
rechtstreeks als buffer moeten optre-
den. Trouwens, wie anders? Waarom 
zou dit wel kunnen bij de verzekering 
van kernenergierisico's, doch niet bij 
die ten behoeve van bejaarden. wedu-
wen en volkshuisvesting, want wat is 
het alternatief? Dat is bij voorbeeld het 
Hoogoven-pensioenfonds, waar men 
in pogingen om de pensioenaanspra-
ken meer waardevast te maken nogal 
sterk in aandelen is gegaan, met het 
gevolg, dat alle reserves in één klap 
weg zijn. Is dat de bedoeling? Is het de 
bedoeling, dat pensioenspaargeldbe-
heerders gaan speculeren op de aan-
delenbeurs of in onroerend goed, om-
dat er geen indexleningen zijn? Bij vele 
andere oudedagsspaargeldbeheer-
ders is er alleen daarom geen formele 
discrepantie tussen verplichtingen en 
dekking, omdat de verplichtingen 
tegenover de werknemers weinig 
voorstellen. Degene die het waagt, van 
baan te veranderen, zal dit op uiterst 
pijnlijke wijze bemerken. 
In de particuliere sfeer ontbreekt de 
discrepantie doordat de verplichtingen 
in het geheel niet vaststaan. Men be-
taalt, maar welke rechten men heeft, 
staat niet vast, want zij zijn vagelijk 
geïndexeerd aan de winst van de ver-
zekeraar of aan de overrente. Dit is het 
alternatief. Het is sociaal onaanvaard-
baar op zich zelf, maar vooral, omdat 
politici en ambtenaren zich zelf heb-
ben gevrijwaard en zich op een gepri-
vilegieerd eiland hebben kunnen plaat-
sen, dank zij de garantie van de Staat, 
die zich heeft verbonden tot - ik citeer 
nu weer de brief - : onvoorzienbare 
budgettaire offers. 

In de nominale sfeer heeft de Minister 
gelijk met deze onvoorzienbaarheid, 
maar twee pond is niet meer dan een 
kilo, al is twee meer dan één. De sug-
gestie dat de Staat een te groot risico 
zou lopen wegens geïndexeerde ver-
plichtingen is misleidend, omdat hier-
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bij namelijk het feit over het hoofd 
wordt gezien, dat ook de belastingop 
brengst geïndexeerd is. Bij gelijke be-
lastingdruk neemt het aantal guldens 
dat ontvangen wordt sterk toe als de 
inflatie hoger is, zelfs bij een inflatie-
correctie van 100% in de tarieven. 
Wat de in de brief genoemde miljar-
denbedragen betreft, is slechts rele-
vant, dat de stelling wordt bevestigd, 
dat de grootte-orde van beide catego-
rieën, die bij het doorgeefluik een rol 
spelen, dezelfde is. Over allerlei details 
valt nog veel te zeggen, maar niet hier; 
het past meer in het kader van Volks-
huisvesting. Zo worden de financiering 
van eigen woningen en de renovatie 
ten onrechte bij de optelling niet mee-
genomen, en wordt een scheiding ge-
maakt tussen profit en non profit, die 
ter zake van het sociale karakter vol-
strekt irrelevant is. Niet zelden wordt 
door non-profitorganisaties iets gele-
verd tegen een zeer hoge prijs en is 
men bij zogenaamd winstbeogende 
organisaties aanmerkelijk goedkoper 
uit. Dit achten wij belangrijker dan ide-
ologisch gestigmatiseerde woorden 
als'winst'. 

Een volstrekt exclusief privilege voor 
pensioenfondsen met betrekking tot 
dit indexcircuit is door ons nooit be-
pleit. De brief van 11 januari aan de Mi-
nister sprak dan ook van besparingen 
voor oudedagsvoorzieningen, een 
meer algemene term. Er is door ons 
ook niet voor gepleit, op dit moment 
wijzigingen aan te brengen in de f isca-
le verwerking van de indexclausule, 
vooruitlopende op Hofstra's bevindin-
gen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Mi-
nister voor de gisteren ontvangen ant-
woorden op mijn vragen betreffende 
de fiscale verwerking van de toelage 
aan de leden van het Europees Parle-
ment. In tweeërlei zin ontbreekt mij de 
tijd om daarop nader in te gaan op dit 
moment. 
Nog een detailvraag: Waarom komt er 
geen nikkelen tientje voor gebruik in 
automaten? Als de hoofdreden daar-
voor zou zijn, dat die munt groter moet 
zijn dan de riks en dan te zwaar wordt, 
dan is te overwegen aan het andere 
eind de muntenserie iets in te korten 
door afschaffing van de cent als be-
taalmiddel. Denkbaar is dan een serie 
bronzen munten van bij voorbeeld 2,5 
of 5 cent tot 25 cent en nikkelen van 
een gulden tot bij voorbeeld 25 gul-
den. De cent speelt in de praktijk nog 
wel een rol als rekeneenheid, maar 
nauwelijks meer als pasmunt en zij 
verdwijnt vanzelf wel uit de circulatie 
omdat de metaalwaarde ervan groter 
is dan een cent. 

Rijksbegroting 

Maar begrijp mij goed, ik pleit voor in-
voering van een tientjesmunt en heb 
alleen interesse in de cent indien het 
voortbestaan daarvan een belemme-
ring vormt voor de invoering van dat 
tientje. 
Dit zijn allemaal details in vergelijking 
met het ene hoofdpu nt dat voor ons 
op dit moment prioriteit heeft: Wat 
doen wij aan het sociale onrecht dat 
langer wordt gehandhaafd dan nood-
zakelijk is door een afwijzende nou-
ding ten aanzien van indexleningen? 

D 
De heer Honig van den Bossche (B.P.): 
Mijnheer de Voorzitter! Enige dagen 
geleden hebben wij kunnen verne-
men, dat er f 250 min. méér geïnd zou 
zijn aan belastinggelden, dank zij de 
aanstelling van ruim 400 belasting-
ambtenaren extra, die Nederland-
se belastingbetalers kennelijk tot een 
meer zuivere afdracht van hun aandeel 
in verdiensten aan de Staat hebben ge-
stimuleerd door een intensievere aan-
pak. 
Ondanks dit op het oog zo gunstige 
resultaat, moet ik toch onwillekeurig 
terugdenken aan een artikel uit het 
'Economisch Financieel Magazine' van 
de hand van prof. Nouwen, inzake de 
belastingmoraal. Uit dit artikel kwam 
voor mij als de meest indringende 
vraag naar voren, wat namelijk de kos-
ten in totaal zouden zijn voor de ge-
meenschap ten aanzien van de belas-
tinginning door de overheid. 
Zoals door prof. Nouwen werd opge-
merkt, is er een legioen van naar 
schatting 20 000 belastingconsulenten 
ingeschakeld bij het hanteren van de 
belastingwetten en "Voorschriften op 
dat gebied.Buiten de directe innings-
kosten van de Staat, worden door bur-
gerij en bedrijfsleven enorme kosten 
gespendeerd aan de invordering van 
directe en indirecte belastingen, soci-
ale premies enz. 
Het is onvoorstelbaar, hoeveel kosten 
in manjaren uitgedrukt, worden opge-
bracht door ambtenaren, accountants, 
notarissen, assuradeuren, belasting-
consulenten als eerdergenoemd, per-
soneel-administraties, de belastingwe-
tenschap enz., om uiteindelijk alleen 
maar het innen van gelden te realise-
ren, die de overheid rechtens toeko-
men. 
Het zou inderdaad van groot belang 
zijn, een onderzoek in te stellen naar 
de verhouding van de totale kosten 
van de gemeenschap ten behoeve van 
het belastingwezen, tot de netto-ont-
vangsten aan belasting door de over-
heid. Het valt namelijk te vrezen, dat 
de kosten die de gemeenschap in to-
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taal worden opgelegd of wel juister 
gezegd, opgedrongen worden,-om de 
inkomsten van de Staat te verwezenlij-
ken, diezelfde inkomsten zullen evena-
ren, zo niet enorm ver zullen over-
schrijden. 
Een normaal zakelijk ingestelde onder-
neming zou eraan te gronde gaan, 
vandaar dat bijvoorbeeld bij warenhui-
zen voor diefstal een bepaald percen-
tage reeds als verlies wordt ingecalcu-
leerd, daar voorzorgsmaatregelen ter 
voorkoming ervan, een belangrijk gro-
ter verlies zouden betekenen. Vanuit 
dit standpunt bezien, zou ik de Minis-
ter willen vragen of het geen dringen-
de aanbeveling verdient, om op korte 
termijn de omvang van die lasten in 
ons land eens te laten onderzoeken, 
ten einde de Kamer daaromtrent een 
inzicht te verschaffen. 
Mijnheer de Voorzitter: In het begin 
van mijn betoog sprak ik al over de zo-
genaamde belastingmoraal. Dat deze 
belastingmoraal gedaald is, is ook 
nauwelijks te verwonderen, want de 
belastingdruk in ons land wordt wei-
haast door een ieder als onaanvaard-
baar gevoeld.Want al verdienen we ie-
der jaar zogenaamd méér-voorname-
lijk alleen door de geldontwaarding en 
dus zonder er werkelijk beter van te 
worden - , er gaat steeds een groter 
deel naar de belasting. Als we bijvoor-
beeld stellen, dat de doorsnee werkne-
mer, gehuwd en met twee kinderen, 
per jaar circa f 18 000 verdient, dan kan 
hij van elke gulden één kwartje naar de 
belastingen brengen. Het hoogste be-
lastingtarief is nu 71 %. Alles bij elkaar 
genomen kan men stellen, dat een der-
gelijke onaanvaardbare belastingdruk 
er zeer gemakkelijk toe kan leiden, dat 
men naar allerlei wegen zoekt om aan 
deze belastingen te ontsnappen. Geen 
wonder dus, dat een scherpe controle 
inderdaad vele vormen van ontduiking 
aan het licht zal brengen. Als eerste 
middel om deze ongewenste ontwik-
keling te doen keren, zal de Regering 
onherroepelijk moeten overgaan tot 
toepassing van een jaarlijkse inflatie-
correctie, die de teruggave bewerkstel-
ligt van de belasting op wat meer ver-
diend is, louter ten gevolge van de geld-
ontwaarding. Het zouden juist de la-
gere en middeninkomens zijn, die daar 
het meest van zouden profiteren, want 
de hoge inkomens zullen er veel min-
der voordeel van hebben, omdat ze 
toch al ondereen hoog belastingtarief 
vallen en niet zoals de lagere en mid-
deninkomens, enkel door de geldont-
waarding opeens een hoger tarief te-
rechtkomen. Inflatiecorrectie alleen is 

echter beslist niet voldoende. Ook bij 
een jaarlijkse toepassing van de infla 
tiecorrectie, dreigt de belasting in de 
komende jaren een niet meer aan-
vaardbaar deel van onze inkomens af 
te romen. Vooral zal deze drukstijging, 
zoals eerder gesteld, ten koste gaan 
van de lagere- en middeninkomens. 
Daar komt dan nog bovenop, de even-
eens groeiende druk van de sociale 
premies en als er niets gebeurt, laten 
belasting en premies samen over eni-
ge tijd van elke gulden die we meer ver 
dienen , nauwelijks een kwartje over 
om te besteden. De enige oplossing is 
een ingrijpende verlaging van de be-
lastingtarieven, met name in de onder-
ste helft van de inkomensschaal en dan 
niet halfslachtig, maar met werkelijk-
heidszin. Het behoud van een redelijk 
stuk besteedbaar inkomen is belang-
rijker dan het feit, dat de overheid 
zich bij een vermindering van de be-
lastinginkomsten onherroepelijk zal 
moeten beperken in haar uitgaven. 
Kortom, de tering zal naarde nering 
moeten worden gezet. 
Mijnheer de Voorzitter! Ook op ander 
gebied kan de Regering eraan mede-
werken, om deze belastingdruk wat 
dragelijker te maken voor ons volk, dat 
onder een loon- en inkomstenbelas-
ting valt, die tot de hoogste van de we-
reld behoort. Immers, er bestaat een 
mogelijkheid voor onze werknemers, 
om een deel van het inkomen belas-
tingvrij te verwerven. Het namelijk in-
dertijd toegestaan, dat bij een bijzon-
dere gelegenheid een maximum-be-
drag van f 25 belastingvrij per persoon 
mag worden toegekend, maar dat 
geldt vrijwel alleen voor de algemeen 
erkende feestdagen en het St. Nico-
laasfeest. Maar als ondernemer bij-
voorbeeld een uitkeri ng doet ter gele-
genheid van een bijzondere gebeurte-
nis ten aanzien van zijn onderneming, 
of de uitkering van enkele feestdagen 
gezamenlijk doet op één dag bijvoor-
beeld in de maand december, dan 
komt de fiscus onherroepelijk met een 
heffing van 40%. 

Mijnheer de Voorzitter! Met de meeste 
nadruk zou ik bij de Minister willen 
pleiten voor een aanpassing van dit 

. geringe bedrag aan de geldontwaar-
ding, bij voorbeeld door het bedrag 
van zo'n uitkering minstens te verdub-
beien. Ik zou ook zeer zeker willen plei-
ten voor een veel soepeler toepassing. 
Mijnheer de Voorzitter! Een kort 
woord wil ik desondanks ook nog wij-
den aan de steeds door de Boeren par-
tij voorgestane verlaging van de ven-
nootschapsbelasting. Met het oog op 
het op handen zijnde initiatiefwetje 
van het C.D.A. zal ik daar nu niet al te 

veel van zeggen. Toch wil ik hierbij 
stellen, dat wij de Minister met nadruk 
vragen zich hierop te willen voorberei-
den, daar de verlaging van de ven-
nootschapsbelasting zeer zeker de be-
reidheid tot investeren zal aanmoedi-
gen, hetgeen dan toch weer een méér-
opbrengst aan belastinggelden 
met zich mee zal brengen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van de de oudedagsreserve voor zelf-
standigen, zou ik de Minister willen 
vragen, deze regeling zodanig te wil-
len herzien, dat de zelfstandige op zijn 
oude dag inderdaad over een wezenlij-
ke reserve kan beschikken, en niet be-
drogen uitkomt, zoals het in feite nu 
ligt. Zoals de regeling nu is, blijft het 
een uitstel van belastingbetaling en de 
meeste zelfstandigen beseffen dat he-
laas niet goed genoeg. Dat komt op de 
oude dag en dan komt de klap hard 
aan. Dit soort oudedagsreserve kan 
niet anders gekwalificeerd worden dan 
als uitermate discriminerend ten op-
zichte van het ondernemerschap en is 
in zijn opzet volstrekt onvoldoende als 
een wezenlijke oudedagsvoorziening 
voor zelfstandigen. Het is dan ook 
geen wonder, dat men deze regeling in 
die kringen een fopspeen noemt en 
dat de zelfstandigen hiermede beslist 
geen recht wordt gedaan. Kan de be-
windsman niet tot een rechtvaardige 
regeling komen ten aanzien van deze 
oudedagsreserve? 
Ook wil ik het hierbij hebben over de 
bereidheid van de mensen om te spa-
ren. Momenteel zou ik haast het niet 
durven, dit sparen aan te moedigen, 
alweer met het oog op de zorgwekken-
de geldontwaarding, die het sparen 
hard afstraft. Wel zou ik de Regering 
willen vragen, in verband daarmede, 
stimulerende maatregelen te treffen 
die het sparen weer de moeite waard 
maken, bij voorbeeld door middel van 
het spaarloon en een drastische ver-
mindering van de belasting op rente-
inkomsten uit spaartegoeden. Het zou 
zeker wenselijk zijn een bedrag tot bij-
voorbeeld f 10 000 vrij te stellen van 
belasting op rente-inkomsten. 
Eveneens wil ik wederom met nadruk 
de aandacht van de bewindsman vra-
gen voor de positie van de ongehuw-
den, die in ons inkomstenbelastingsy-
steem nog steeds onverminderd ge-
discrimineerd worden ten opzichte 
van de gehuwden zonder kinderen. Ik 
zal hierop blijven hameren, want vorig 
jaar bij de behandeling van het dek-
kingsplan heb ik dezelfde dringende 
vraag gesteld aan de bewindsman om 
tot een gelijkgerechtigde aanpassing 
te komen van de inkomstenaanslag 
voor deze groep. Ook wil ik bij herha-
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ling de vraag stellen, waarom toch ten 
aanzien van de inkomstenbelasting 
het verschil in leeftijd bij de ongehuw-
den een rol moet spelen. Tot nu toe is 
alles nog steeds bij hetzelfde gebleven 
en wederom vraag ik dan ook aan de 
bewindsman, nu toch eens eindelijk 
deze discriminatie op te heffen. Dit 
geldt met evenveel kracht voor de suc-
cessierechttarieven voor ongeh uw-
den. 
Ten slotte zou ik de bewindsman met 
klem willen vragen het b.t.w. tarief te 
herzien voor de bedrijven, meestal be-
drijf jes, waar dit zo bijzonder zwaar op 
de arbeidskosten drukt. Speciaal heeft 
dit, zoals bekend, bij de kappersbedrij-
ven geleid tot een enorm verlies aan 
arbeidsplaatsen. Het heeft ook deta-
rieven aldaar onevenredig hoog opge-
dreven. Is de bewindsman bereid, 
hieraan zeer speciale aandacht te be-
steden en hieromtrent bij het gehele 
midden-en kleinbedrijf een onderzoek 
te doen instellen? Vooral in deze tijd 
van ernstige werkloosheid zal het toch 
niet zo moeten zijn, dat de overheid 
door te zware fiscale lasten op te leg-
gen, nog eens extra arbeidsplaatsen 
doet verdwijnen. 

D 
De heer Scholten (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Als hekkesluiter in dit 
debat en daarmee als hekkesluiter in 
het totale begrotingsdebat voor dit 
jaar zou ik de luttele minuten die mij 
nog resten namens de C.H.-fractie wil-
len gebruiken om een drietal opmer-
kingen te maken aan het adres van de 
Staatssecretaris belast met fiscale za-
ken. Ik breng daarmee niet tot uitdruk-
king dat ik beide andere bewindslie-
den wil doodzwijgen en daarmee hun 
beleid afkeur. Door geen enkel woord 
tegen hen te zeggen wil ik evenmin tot 
uitdrukking brengen dat ik hun beleid 
op alle punten onderschrijf. Het bloed 
kruipt echter waar het niet gaan kan. 
Mijn eerste vraag betreft een interview 
dat de voorzitter van FC Amsterdam, 
de heer Stoop, in 'De Telegraaf' van 
zaterdag heeft gegeven. Daarin heeft 
hij het volgende gezegd ten aanzien 
van een reservefonds dat die club 
schijnt te hebben: 'Wij kunnen de spe-
lers daaruit belastingvrije handgelden 
betalen, hetgeen erg bij hen aan-
spreekt. Die belastingvrije giften zijn 
wettelijk toegestaan'. Ik ben daarover 
benaderd. Daarover is onrust ontstaan 
in ons voetbalwereldje. Ik verzoek de 
Staatssecretaris.de geciteerde uit-
spraak categorisch te ontkennen, wat 
naar mijn gevoel voor de hand ligt, of 

anders publiek te maken welke moge-
lijkheden hier aanwezig zijn. 
Mijn tweede opmerking maak ik mede 
namens collega Notenboom persoon-
lijk en betreft de kappers. Als kamerlid 
en als staatssecretaris heb ik nimmer 
positief gestaan tegenover verzoeken 
uit de kapperswereld, hun diensten 
naar het verlaagde tarief over te bren-
gen. Ik heb er geen behoefte aan, dat 
te verhelen. In het afgelopen halfjaar is 
echter een nieuwe situatie ontstaan. 
De Kamer heeft bij meerderheid, niet 
met mijn steun, een amendement aan-
vaard ten aanzien van de sierteeltpro-
dukten. Het kabinet heeft dat amende-
ment over zich heen laten gaan. Door 
deze stellingname van de wetgever op 
dit punt zijn de argumenten dievroe-
ger konden worden aangevoerd ten 
aanzien van deze zaak belangrijk afge-
zwakt. Aan de andere kant hebben wij 
hier te maken met een bedrijfstak die 
heel duidelijk in grote structurele pro-
blemen zit, niet alleen door het mode-
beeld - het is niet zozeer aan mijn 
hoofd te zien als wel aan andere -
maar ook door de ontwikkeling van de 
arbeidskosten. Ik zou daarom de be-
windsman willen vragen, of hij bereid 
is het gele boek van de Rotterdamse 
meesterkapper John Postmus, dat ook 
hem isovergereikt, nog eenszorgvul-
dig te bestuderen en in het kader van 
de komende begrotingsonderhande-
lingen te bezien, of toch niet op eniger-
lei wijze aan deze verlangens tege-
moet kan worden gekomen. 
Ten slotte wil ik een enkele kantteke-
ning maken bij het antwoord, dat ik 
vandaag van de bewindsman onder 
ogen heb gekregen over de belasting-
heffing bij casinospelen. De Staats-
secretaris heeft medegedeeld, dat hij 
besloten heeft geen voorstel te doen 
tot wijziging van de kansspelbelasting. 
Aan de juistheid van die beslissing 
twijfel ik. De structuur van de kans-
spelbelasting, zoals die een aantal ja-
ren geleden is ontworpen, is op geen 
enkele wijze toegesneden op de nieu-
we vormen van kansspel, zoals die 
thans in ons land mogelijk gaan wor-
den. De Staatssecretaris deelt mede, 
dat hij de kansspelbelasting in haar 
huidige structuur zal gaan toepassen 
op prijswinnaars, die meer dan f 1000 
winnen. Dit zullen er, zo is hem van 
deskundige zijde verzekerd, maar wei-
nigen zijn. Wie is overigens die des-
kundige zijde? Ik hecht in ieder geval 
grote twijfel aan de uitvoerbaarheid 
van dat voornemen. Ik vrees, dat, zoals 
wij nu al in de kansspelbelasting een 
volkomen loze bepaling hebben ten 
aanzien van deelneming aan buiten-
landse kansspelen, wij ook op dit punt 

een situatie krijgen, die in de praktijk 
niet kan worden uitgevoerd. Ik wil op 
een paar dingen wijzen. 
In artikel zeven worden voorwaarden 
gesteld. Er moet een register worden 
bijgehouden en in een uitvoeringsbe-
schikking staat, wat dit allemaal in-
houdt. De belasting moet worden in-
gehouden op het tijdstip, waarop de 
prijs ter beschikking wordt gesteld. 
Moet dit over de speeltafel heen ge-
beuren? Er moet een nota worden op-
gemaakt, onder andere inhoudende de 
naam van de speler. Als men iets van 
deze spelen weet dan is het wel, dat 
deze mensen er geen behoefte aan 
hebben, per naam gesignaleerd te 
worden inzake de prijzen van duizend 
gulden of meer, die ze verdienen. 
Ik meen dus, dat de huidige wetgeving 
ten enenmale niet is toegesneden op 
dit probleem en dat naar mijn stellige 
overtuiging tot een wetswijziging 
moet worden gekomen om wel tot een 
verantwoord systeem van belasting-
heffing te komen. 
Ikwas nogal teleurgesteld door zijn af-
wijzing. Ik wil de Staatssecretaris vra-
gen, of hij in de komende maanden 
nog eens zich erop wil bezinnen, of dit 
nu wel echt de oplossing van de pro-
blemen is, die hij en ik willen bereiken. 

De vergadering wordt te 22.20 uur ge-
schorst en te 22.25 uur hervat. 

D 
Minister Duisenberg: Mijnheer de 
Voorzitter! Zelden hebben 5 minuten 
zo kort geduurd als die van zoeven. 
Ik wil beginnen met de heren Joekes 
en Vermaat dank te zeggen voor de 
vriendelijke woorden, die zij ten aan-
zien van mijn gezondheid hebben ge-
sproken. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans te 
spreken over het internationale mone-
taire beleid. De heer Van der Hek heeft 
gevraagd, of ik over informatie beschik 
met betrekking tot de ontwikkeling van 
de olieprijs in de komende tijd. Ik be-
schik niet over dergelijke informatie. 
Wij zijn nog geen lid van de OPEC-or-
ganisatie. Er zijn slechts aanwijzingen, 
dat de OPEC-landen geen verdere 
prijsverhoging op dit moment overwe-
gen. De gedachten gaan veeleer in de 
richting van handhaving van de koop-
kracht. In de OPEC-organisatie bestaat 
bepaald geen eenstemmigheid ten 
aanzien van de te voeren prijspolitiek. 
Een meer gedetailleerde reactie op de 
door de heer Van der Hek genoemde 
gunstige effecten van een daling van 
de olieprijs voor de Nederlandse beta-
li ngsbalans zou ik liever willen uitstel-
len, totdat ik hierover nader overleg 
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heb gehad met mijn collega van Eco-
nomische Zaken. Met name in verband 
met de kwantitatieve effecten van een 
olieprijsdaling moet natuurlijk wel 
worden opgemerkt, dat Nederland als 
netto-exporteur van energie voor wat 
betreft de betalingsbalans - en niet 
voor wat betreft de begroting - betrek-
keiijk ongevoelig lijkt te zijn voor een 
olieprijsverhoging dan wel een olie-
prijsverlaging. De heer Joekes heeft in 
dit verband nog gevraagd wat de bete-
kenis zal zijn van de loskoppeling, zo-
als die zich de laatste weken open-
baart, door sommige Arabische lan-
den van hun valuta van de dollar. Voor 
de olieprijs heeft dit geen consequen-
ties, zolang die in dollars wordt gede-
nomineerd. De olieinkomsten dalen 
dan, uiteraard uitgedrukt in de desbe-
treffende Arabische valuta's. Het is 
niet voorspelbaar, of die Arabische 
landen daar dan weer consequenties 
aan zullen verbinden voor hun prijszet-
ting. Het betekent wel een verder ver-
minderende betekenis van de dollar in 
het internationale monetaire stelsel, 
maar - en dat is misschien een positief 
punt te noemen - daarmede is een be-
langrijke rol toegekend aan de speciale 
trekkingsrechten. Hierbij moet ove-
rigens worden aangetekend, dat Ara-
bische valuta's geen deel uitmaken 
van het pakket, dat de speciale trek-
kingsrechten vormt. Op zich zelf be-
schouw ik koppeling aan de SDR als 
een verheugende ontwikkeling. De be-
tekenis van deze ontwikkeling voor de 
Nederlandse betalingsbalans kan ik 
thans nog niet overzien; daarop kan ik 
geen gekwantificeerd antwoord ge-
ven. Zolang het alleen maar de deno-
minatie van de Arabische valuta be-
treft en de transacties in dollars wor-
den verrekend, is er uiteraard geen 
consequentie. Zodra de landen uit de 
waardeverandering van de dollar ten 
opzichte van hun valuta consequenties 
gaan trekken voor de prijs van de olie, 
verandert dit. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Hek heeft in het kader van de SDR-
creatie een vraag over de link gesteld. 
De Nederlandse Regering is voor-
standster van een dergelijke verbin-
ding tussen de creatie van speciale 
trekkingsrechten en ontwikkelings-
hulp, maar vooralsnog blijft het in het 
internationale overleg - hoewel wij in 
iedere vergadering van onze bereid-
heid blijk hebben gegeven om een der-
gelijke link te bevorderen - een acade-
mische vraag. Er is een zeer beperkt 
aantal landen, die mordicus tegen een 
dergelijke binding zijn. Zolang die re-

serve niet is opgeheven, zal een derge-
lijke link niet tot stand kunnen komen. 
Daarbij komt, dat ook bij de ontwikke-
lingslanden iets meer aarzeling lijkt te 
ontstaan omdat men wel degelijk 
vreest, dat een dergelijke link substi-
tuut kan worden voor ontwikkelings-
hulp in andere vorm. Aangezien het 
geenszins zeker is, dat SDR-creatie op 
korte termijn voldoende regelmatig zal 
plaatsvinden, is het directe belang dat 
men ermee heeft, ook iets minder dan 
men enige jaren geleden wel dacht. 
De heren Van der Hek en Jansen heb-
ben gevraagd naar de wenselijkheid 
van een olieprijsverlaging voor de in-
dustrielanden met name met het oog 
op de ontwikkeling van alternatieve 
energiebronnen. Ik wil graag stellen, 
dat de ontwikkeling van alternatieve 
energiebronnen geremd kan worden 
door een eventuele sterke daling van 
de olieprijs. Dat is ook aanleiding ge-
weest voor de discussie over een 
vloerprijs in het International Energy 
Agency. Ik wil daarbij opmerken, dat 
de discussie daar draait om een vloer-
prijs en niet om een garantieprijs voor 
de ontvangers. Het is dus een prijs, 
analoog aan de prijzen, die rond de Eu-
ropese landbouwmarkt zijn opgetrok-
ken. Het is dus geen garantie voor de 
producenten. De olie zal normaal -
voor zover in dit verband van normaal 
kan worden gesproken - op de wereld-
markt zijn prijs moeten vinden. Als de 
prijs zou dalen beneden een bepaald 
niveau, zou het verschil voor landen, 
die zo'n vloerprijs hanteren, moeten 
worden bijgepast via heffingen. Daar-
mee zou een zekere beschermende 
werking voor in de geïndustrialiseerde 
landen te ontwikkelen alternatieve 
energiebronnen worden gegeven. 
Het resultaat van de besprekingen in 
het International Energy Agency was, 
dat zo'n vloerprijs in principe wel ge-
wenst wordt geacht, maar dat het aan 
de nationale overheden wordt overge-
laten op welke wijze men hieraan uit-
voering wil geven. 
De vragen van de heer Jansen, in dit 
verband gesteld, naar de mogelijke 
consequenties van de neigingen van 
olielanden om hun beleggingen vooral 
te doen in de geïndustrialiseerde lan-
den teneinde een voldoende rende-
ment te behalen, wil ik thans beant-
woorden. Op zich zelf lijken mij dit na-
tuurlijke neigingen. Ik begrijp echter 
niet helemaal de stelling van de heer 
Jansen, dat daarmee dan ook het ren-
dement en de groei op peil zullen wor-
den gehouden. Strikt theoretisch zou 
men kunnen zeggen: Naarmate meer 

middelen zich richten op de meest 
renderende activiteiten, zal het rende-
ment van die activiteiten de neiging 
vertonen om te dalen naarmate het 
aanbod in dat verband stijgt. Ik ben 
dan echter wel erg met de theorie be-
zig, dat besef ik. 
De heer Jansen heeft gevraagd naar 
activiteiten om toch vooral ervoor te 
zorgen, dat de middelen, die zich thans 
in zo grote omvang op de olielanden 
richten, in toenemende mate gaan 
naar landen, waar zij het meest nodig 
zijn, waarbij hij met name denkt aan de 
ontwikkelingslanden. Ik wil wijzen op 
de houding die Nederland heeft aan-
genomen in al het overleg, dat over de 
terugkoppeling, zoals de heer Van der 
Hek het zo mooi noemde, van de olie-
gelden is gevoerd. Ik wijs erop, dat Ne-
derland de pogingen om in het kader 
van de Wereldbank via een rentesubsi-
diefonds en het IMF-rentesubsidie-
fonds en de pogingen in het kader van 
de Wereldbank om op bijzondere wijze 
te stimuleren dat de recycling zich in 
de richting van de ontwikkelingslan-
den begeeft, voortdurend steunt. 

De heer Jansen (P.P.R.): Een van de 
kernvragen, die ik stelde was, dat de 
prijszetting van de olie door de olielan-
den mede beïnvloed zou worden door 
de wens het rendement te halen over 
de geïnvesteerde middelen alhier of 
waar dan ook. De kans om hier te be-
leggen, is ruimschoots aanwezig. De 
zorg om niet in een te grote afhankelijk-
heid te komen ten opzichte van de olie-
prijs of van een onderbreking van de 
leverantie kan daardoor wellicht klei-
ner zijn dan soms op het ogenblik wel 
blijkt. 

Minister Duisenberg: Deze zorg is in-
derdaad aanmerkelijk kleiner dan toen 
de oliecrisis uitbrak, maar de potentie 
blijft natuurlijk, in deze sterk gemono-
poliseerde markt, altijd aanwezig voor 
verstoringen. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Joe-
kes heeft erop gewezen, dat de olielan-
den nauwelijks weten waar zij met hun 
geld naartoe moeten en hij refereerde 
aan het betoog van de heer Post, die 
zou hebben gesteld, dat het probleem 
kortstondiger en kleiner van omvang 
is dan men aanvankelijk dacht. Mijn-
heer de Voorzitter! Ik meen, dat de 
heer Post als zijn verwachting heeft 
uitgesproken, dat omstreeks 1982 de 
betalingsbalansen van de olie-expor-
terende landen in evenwicht zullen zijn 
door het stijgen van de invoer en door 
de vermindering van de olie-invoer in 
de rest van de wereld. In schattingen 
van de OESO wordt erop gerekend, 
dat de lopende rekening van het gene-
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Ie OESO-gebied tegen 1980 geen te-
kort meer zal vertonen. In het alge-
meen kan worden gesteld, dat de te-
korten op het moment wat lager wor-
den geschat dan aanvankelijk het ge-
val was, hetgeen zijn verklaring vindt 
in de absorptiecapaciteit van de 
OPEC-landen, die toch groter blijkt te 
zijn dan men vreesde. Zelfs al is er 
evenwicht, er is een geweldig verde-
lingsprobleem omdat sommige lan-
den, zoals het Verenigd Koninkrijk en 
Italië, dan nog steeds in een aanzienlij-
ke tekortsituatie zullen verkeren, ter-
wijl anderen omvangrijke overschot-
ten zullen kennen. 

De heer Joekes (V.V.D.): Denkt de Mi-
nister, dat die absorptiecapaciteit van 
de olielanden, die nu groter blijkt te 
zijn, duurzaam zal zijn voor de komen-
de zes, zeven jaren, mede gelet op de 
omvang van de bevolkingen aldaar en 
de infrastructuur in het algemeen? On-
derschrijft hij de schatting in ruwe ter-
men, die door Post is gegeven? 

Minister Duisenberg: Dat verschilt per 
land, mijnheer de Voorzitter. Het is an-
ders voor Saoedi-Arabië dan voor bij 
voorbeeld Iran. In Iran en Irak zal het 
snel en in progressieve mate mogelijk 
zijn, dat de absorptiecapaciteit toe-
neemt. Maarten aanzien van een 
groot land als Saoedi-Arabië kan men 
inderdaad zijn twijfels hieromtrent 
hebben. Wat betreft de landen van het 
gebied buiten het Midden-Oosten, zo-
als Nigeria en Venezuela, heb ik geen 
reden om in twijfel te trekken, dat in 
het begin van de tachtiger jaren het 
betalingsbalansprobleem rechtgetrok-
ken kan worden. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Hek heeft de internationale inko-
mensverdeling ter sprake gebracht. 
Natuurlijk zal helaas ook de recycling 
leiden tot een verder scheeftrekken 
van de internationale inkomensverde-
ling. Ik ben dan ook een voorstander 
van mechanismen, die kunnen bijdra-
gen tot het verminderen van een der-
gelijk scheeftrekken. Ik denk hierbij 
aan de IMF-oliefaciliteiten, waar Ne-
derland zeer positief tegenover staat, 
inclusief de daarbij toe te passen ren-
tesubsidie, die vooral de meest getrof-
fen landen ten goede zal komen. Als 
de heer Van der Hek mij vraagt naar 
een weging, waarbij ook de OESO-fa-
ciliteiten worden betrokken, kan ik zon-
der enige terughoudendheid verkla-
ren, dat wij zeer positief staan tegen-
over de IMF-oliefaciliteit en niet dan 
met enige aarzeling meewerken aan 
de OESO-faciliteit, die ik in zekere zin 
beschouw als een prijs, ten einde de 
IMF-oliefaciliteit te verkrijgen. 

De heer Van der Hek heeft, sprekend 
over de OESO-faciliteit, ook gevraagd 
welke mogelijkheid er is om het Ame-
rikaanse streven naar de vorming van 
een consumentenblok tegenover de 
OPEC te vermijden. Nederland streeft 
voor alles naar een dialoog en geens-
zins naar een confrontatie, reden 
waarom wij duidelijk het primaat heb-
ben gegeven aan de IMF-faciliteit bo-
ven die van de OESO. De laatste ver-
vult slechts een nuttige functie als 
tweede verdedigingslinie. Het is mijn 
stellige overtuiging dat wij er goed aan 
doen , toch in dit soort conferenties en 
plannenmakerijen mee te blijven pra-
ten en ons geluid te laten horen, liever 
dan aan de kant te blijven staan en niet 
te worden gehoord. 
De heren Vermaat, Joekes en Van der 
Hek hebben gevraagd naar de nota in-
zake de buitenlandse investeringen, 
met het oog op de 'overvalproblema-
tiek'. Aan die nota wordt op mijn depar 
tement en op de Departementen van 
Economische Zaken en Buitenlandse 
Zaken hard gewerkt. Wij betrachten de 
grootst mogelijk spoed met het ge-
reedkomen. Dat mag ook wel, zestien 
maanden na de oktoberoorlog, zo heeft 
de heer Joekes gezegd. Het betreft 
echter een complexe materie, die een 
zorgvuldige afweging van de reeds 
door de heer Joekes genoemde tegen-
gestelde belangen, de openheid en het 
tegengaan van overvallen, vereist. Ik 
hoop dat de nota zodanig zal zijn, dat 
zij inderdaad aan de Kamer kan worden 
overgelegd. Evenzeer als ik in de ver-
gadering van de vaste Commissie voor 
Financiën heb gezegd, moeten wij dit 
echter zorgvuldig afwegen, omdat be-
langen in het geding kunnen zijn die 
ervoor kunnen pleiten, slechts in be-
perkte kring hieraan openheid te ge-
ven. Er wordt echter naar gestreefd, 
deze nota aan de Kamer ter inzage te 
geven. 

De heer Joekes (V.V.D.): Wanneer? 

Minister Duisenberg: Ik durf op dit 
moment geen tijdstip te noemen. Laat 
ik zeggen, dat ik in ieder geval verwacht 
dat de nota voor het zomerreces van 
de Kamer gereed zal zijn. 
De heer Joekes verwacht van mij een 
duidelijke uitspraak in klare taal over 
de Arabische boycot van joodse ban-
ken. Ik meen dat ik niet duidelijker kan 
zijn dan door te verwijzen naar het ant-
woord dat ik ter zake zwart op wit heb 
gegeven op vragen van de heer Schol-
ten over deze materie. 
De vrees voor een te verbrokkeld geld-
stelsel dat de plaats zou innemen van 
het globale stelsel, zoals het zo mooi is 
genoemd, van Bretton Woods van 

voorheen en, daarvoor nog, van de 
gouden standaard, deel ik wel eniger-
mate. Dat betekent dan ook dat ik mij 
in internationale fora voortdurend heb 
geplaatst achter het streven naar een 
zodanige hervorming van het geldstel-
sel dat een globaal systeem tot de 
mogelijkheden blijft behoren. 
Ik hecht groot gewicht aan de totstand-
koming van universeel toepasbare re-
gels voor het zweven in de huidige si-
tuatie en blijf streven naar de terug-
keer tot vaste maar aanpasbare wissel-
koersen. In dit verband wil ik ook zeg-
gen, dat dit de belangrijkste reden is 
dat ik mij erover verheug dat de kleine 
slang lijkt te worden uitgebreid met 
een belangrijk valutaland als Zwitser-
land. 
De heer Van der Hek heeft gevraagd of 
alle EEG-landen de IMF-declaratie in-
zake protectionistische maatregelen 
hebben getekend. Tot mijn grote spijt 
moet ik zeggen, dat het Verenigd Ko-
ninkrijk, Frankrijk en Italië niet tot de 
ondertekenaars behoren. 
Mijnheer de Voorzitter! Voorts kom ik 
aan de vraag van de heer Van der Hek 
over maatregelen om bepaalde kapi-
taalbewegingen beter onder controle 
te krijgen. In het kader van het Mone-
tair Comité, namelijk in de Werkgroep 
Korte Kapitaalbewegingen, wordt 
thans meer dan voorheen en in sa-
menwerking met de gouverneurs van 
de centrale banken studie gemaakt 
over mogelijke controle op de interna-
tionale kapitaalbewegingen, waar-
onder de Eurovalutamarkt. Hierover 
vindt eveneens een studie plaats in een 
ander verband van de geïndustriali-
seerde landen, namelijk in de Groep 
van Tien. Door de centrale banken is 
het bedrijfseconomische toezicht op 
de Eurovalutatransacties van de han-
delsbanken de laatste tijd verscherpt. 
In OESO-verband wordt wat de multi-
nationale ondernemingen betreft 
thans informatie verzameld en worden 
de mogelijkheden van beleidscoördi 
natie ter zake onderzocht. Het ziet er 
echter niet naar uit, dat dit reeds op 
korte termijn kan uitmonden in concre-
te maatregelen. Ik ben het met de heer 
Van der Hek eens dat het inzicht in en 
het toezicht op de beide kwesties nog 
onvoldoende zijn. Ik steun dan ook de 
genoemde activiteiten van harte. 
De vraag van de heer Van der Hek of 
mijn scepsis ter zake van de samen-
voeging van reserves - een scepsis, 
die hij tot mijn vreugde deelt - zich ook 
uitstrekt tot recente pogingen om het 
interne en externe beleid te coördine-
ren, kan ik tot op vandaag bevestigend 
beantwoorden. Ik wijs erop dat er gis-
teren een vergadering van de Raad van 

Tweede Kamer 
19maart1975 Rijksbegroting 3624 



Duisenberg 

de ministers van financiën in Brussel is 
geweest, waarin deze voorstellen aan 
de orde waren en waarin ik mijn scep-
sis ook heb geuit, evenals bijna al mijn 
acht collega's. Met het desbetreffende 
voorstel wordt naar ons oordeel geen 
verbeterde coördinatie bereikt. Het be-
treft een verlegging van verantwoor-
delijkheden van de regeringen naar 
het Europese Monetaire Fonds, waar 
deze politieke verantwoordelijkheden 
niet thuishoren. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan de 
compensatoire financieringsfaciliteit 
van het IMF. De heer Van der Hek heeft 
al aangegeven dat het ACP-akkoord en 
de compensatoire IMF-faciliteiten los 
van elkaar moeten worden gezien. In 
het ACP-akkoord neemt het element 
van de ontwikkelingshulp een belang-
rijke plaats in. De heer Van der Hek 
heeft er in wezen voor gepleit, ook de 
veranderingen van de compensatoire 
IMF-faciliteit in deze richting te zoeken. 
Ik moet zeggen dat ik daarmee grote 
moeite heb. De IMF-faciliteit verleent, 
zoals dit ook de functie van het IMF als 
geheel is, tijdelijke betalingsbalans-
steun. De ACP-hulp is niet tijdelijk. Ik 
geloof dat wij op de verkeerde weg 
zouden zijn, als wij de wezenlijke func-
tie van het IMF zouden veranderen, in 
die zin, dat wij daarvan een orgaan 
voor het verlenen van permanente 
ontwikkelingshulp zouden maken. 
Overigens zijn wij doende de compen-
satoire faciliteit te verbreden, maar on-
der het behoud van het tijdelijke karak-
ter van deze steun. Dat wordt door Ne-
derland van harte ondersteund. 

De heer Van der Hek (P.v.d.A.):Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wil bij interruptie 
twee opmerkingen maken. Het argu-
ment dat de Minister hanteert om van 
het compensatoire financieringsme-
chanisme een soort ontwikkelingshulp 
instrument te maken hanteert hij niet 
ter zake van deSDR-link. Naar zijn me-
ning moet een eventuele SDR-creatie 
ook ten goede komen aan ontwikke-
lingslanden om deze landen aan meer 
liquiditeiten te helpen, hetgeen goed is 
voor ontwikkelingsdoeleinden. Daar ac-
cepteert hij de koppeling wel. Waarom 
doet hij dit dan niet bij de compensatoi-
re financiering? 
Mijn tweede opmerking is dat ook het 
ACP-akkoord de bedoeling heeft, tijde-
lijk krediet, bij eventueel gebleken 
herhaalde tegenvallers, om te zetten in 
hulp. Waarom zou men ook bij het IMF 
dan niet de tijdelijke kredieten bij ge-
bleken herhaalde tegenvallers via de 

Wereldbankgroep kunnen omzetten in 
hulpverlening? 

Minister Duisenberg: Wat de SDR link 
betreft, erken ik wel degelijk de theore-
tische bezwaren, die tegen een derge-
lijke link kunnen worden ingebracht. 
Mijn redenering daarbij is dan echter 
altijd dat het creëren van speciale trek-
kingsrechten en het verdelen daarvan 
overeenkomstig de quota, zoals deze 
in het IMF bestaan, gezien ook de aard 
en de samenstelling van deze quota, 
een zeker element van rekenkundige 
willekeur inhouden. Ik zie niet in, waar-
om die willekeur niet iets kan worden 
omgebogen als er dan toch s.d.r.'s ge-
creëerd worden. Dat wil zeggen een cre-
atie van permanente liquiditeiten in de 
richting van die landen, welke die ex-
tra reserves het meeste nodig hebben 
en ondanks het feit, dat die reserves 
wellicht in eerste instantie sneller dan 
anders gebeurd zou zijn tot een beste-
dingsronde zouden leiden. Wat die 
quotasamenstelling betreft, zal het be-
kend zijn dat wij nu bezig zijn met, ik 
meen de zesde herziening van de 
quota's. Daarbij is ook Nederland ak-
koord gegaan met de volgende princi-
pes, namelijk dat de quota van de olie-
landen in het IMF zouden moeten ver-
dubbelen, dat dit evenwel niet ten koste 
zou mogen gaan van het aandeel van 
de ontwikkelingslanden in het totaal 
van de quota, alhoewel de rigide for-
mules, die gelden voor de quotabepa-
ling daartoe terdege wel aanleiding 
zouden hebben gegeven. Die verdub-
beling voor de olielanden zal moeten 
worden opgevangen door de andere 
niet olieproducerende geïndustriali-
seerde landen. Dit ter illustratie van 
het element van willekeur dat in feite 
in de verdeling van die quota zit. AI-
hoewel er dan geen s.d.r.'s worden ge-
creëerd, zou men kunnen zeggen dat in 
feite door deze besluiten de ontwikke-
lingslanden een zeer bijzondere be-
handeling wordt gegeven. Als het land 
zijn verplichtingen uit hoofde van aan-
gegane schulden tegenover het IMF, in 
het kader van de compensatoire finan-
ciering, niet zou kunnen nakomen bin-
nen de contractuele termijnen, dan is 
het ook bij het IMF altijd nog gebruike-
lijk geweest, dat daarvoor nieuwe kre-
dietoplossingen werden gevonden, 
maar het bleef krediet. Hierdoor wordt 
het beginsel overeind gehouden dat 
het een tijdelijke betalingsbalanssteun 
is. Het compensatoir krediet is vooral 
van belang voor landen met een zeer 
eenzijdig gerichte exportstructuur. Als 
een dergelijk land terugbetalingsmoei-
lijkheden heeft en deze zou kunnen 
vermijden door bij voorbeeld hulp te 

krijgen via de Wereldbank dan is dat 
natuurlijk wel mooi, maar daarmede is 
het structurele probleem van het te-
kort dat het land heeft nog niet opge-
lost. Daartoe zijn beleidswijzigingen in 
het hulpverkrijgende land noodzake-
lijk. Indien de kredietverlening in het 
kader van het IMF plaatsvindt, kunnen 
daaraan beleidsvoorwaarden worden 
verbonden. Een schenking doet de 
voorwaarden vervallen. Ik zie hier wel 
degelijk een verschil. 
Ik kom nu op een aantal vragen van de 
heer Van der Hek, over het internati-
onale monetaire beleid en de schul-
denregeling ten aanzien van Chili. 
Voor zover thans bekend is, zullen be-
halve Nederland, ook het Verenigd Ko-
ninkrijk, Italië, Noorwegen, en Zweden 
afzien van deelname aan de conferen-
tie in Parijs. Het is mij niet bekend in 
hoeverre bij afwezigheid van deze lan-
den het overleg over een verdere con-
solidatie nog zal plaatsvinden. Aange-
nomen mag worden dat de voorzitter 
van de bijeenkomst hierover overleg 
zal plegen met de nog overgebleven 
krediteuHanden - leden van de Club van 
Parijs. Reeds herhaaldelijk - ik wil dit 
ook hier herhalen - is in deze Kamer 
gesteld dat het IMF en de Wereldbank 
zich in hun beleid ten aanzien van 
resp. kredietverlening en hulpverle-
ning moeten laten leiden door de eco-
nomisch-politieke situatie en de eco-
nomisch-politieke vooruitzichten van 
het desbetreffende land. Ik meen dan 
ook dat het onjuist zou zijn als wij in 
het kader van onze opstelling bij voor-
beeld in de Board van het IMF en van 
de Wereldbank ons zouden laten leiden 
door dezelfde overwegingen waardoor 
wij ons laten leiden bij een zaak als de 
schuldenconsolidatie-besprekingen 
ten aanzien van Chili. 
Ik geloof, dat wij dat niet moeten doen. 
Ik wil nog benadrukken, dat Nederland 
in de organen, die de heer Van der Hek 
heeft genoemd, niet alleen namens 
zich zelf, maar ook namens een viertal 
andere landen zit, waarbij er één is, dat 
met name het slachtoffer kan worden 
van een politieke stellingname in het 
kader van IMF en Wereldbank. 
Thans kom ik op het nationale mone-
taire en kapitaalmarktbeleid. De heer 
Joekes heeft gevraagd - ook de heer 
Vermaat heeft zich daarbij aangeslo-
ten - , hoe de huidige rol van de mone-
taire politiek was bij de inflatiebestrij-
ding. Ook betrof het de door prof. Vlak 
recent bepleite norm inzake de verde-
ling van de liquiditeitscreatie. De he-
ren Van Dis en Vermaat hebben ge-
vraagd naar de betekenis van de jong-
ste Nederlandse discontoverlaging en 
de monetaire maatregelen in relatie 
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tot het expansieve beleid van de Rege-
ring. Zolang de inflatie gepaard gaat 
met en wordt veroorzaakt door over-
besteding kan een restrictief-monetair 
beleid een zeer belangrijk onderdeel 
van het anti-inflatiebeleid uitmaken. In 
een situatie van onderbesteding ech-
ter en kosteninflatie ligt het veel moei-
lijker. Het monetaire instrumentarium 
kan dan naar mijn oordeel hooguit een 
begeleidende rol vervullen, een rol, 
die erop is gericht, dat de liquiditeits-
verhoudingen niet zodanig verruimen, 
dat een toekomstige economische op-
leving minder goed in de hand kan 
worden gehouden. In een dergelijk 
conjunctureel beeld past geen scherpe 
beperking van de kredietverlening. 
Met het oog op een globale bewaking 
van de kredietexpansie streeft de Ne-
derlandse Bank sinds jul i 1974 in het 
kader van het indirecte systeem naar 
een smalle marge aan vrije liquiditeit 
ten voor de banken. Daarnaast wordt 
door het f inancieringsbeleid van het 
Rijk de liquiditeitscreatie in onze eco-
nomie zoveel mogelijk beperkt, zonder 
de kapitaalmarkt in ongewenste mate 
te verkrappen, waardoor de financie-
ring van de particuliere investeringen 
in gevaar zal kunnen worden ge-
bracht. 

Ook de recente discontoverlaging 
moet worden gezien in het licht van dit 
geschetste voorzichtige monetaire be-
leid. De maatregel was primair niet be-
doeld, een krediet-stimulerende verla-
ging van de geldmarkttarieven te be-
reiken, maar veeleer om een aanpas-
sing aan de buitenlandse rentetarie-
ven tot stand te brengen. Je kunt zelfs 
zeggen - dit merk ik op naar aanlei-
ding van een specifieke vraag van de 
heer Vermaat - , dat, als de disconto-
stand hoog was gebleven, wi j dan mis-
schien juist overspoeld waren door l i-
quiditeitstoevloed van buiten, waar-
door een l iquiditeitsverruiming zou 
hebben plaatsgevonden, die men op 
dat moment bepaald niet wenselijk 
achtte. 
Toen de positie van de gulden in de 
slang, waar de gulden voortdurend te-
gen de rug van de slang drukt, daartoe 
aanleiding gaf, heeft de Nederlandsche 
Bank prompt gereageerd met een dis-
contoverlaging. Het is juist, zoalsik 
reeds zei, de verlaging van de binnen-
landse rente, die voorkomt, dat een 
omvangri jke kapitaalinvoer de l iquidi-
teitsverhoudi ngen te veel zal verru i-
men. De overigens autonome beslis-
sing van de banken om de disconto-
verlaging nog niet volledig in de de-
bettarieven te laten doorwerken, hangt 

samen met het streven van de banken 
tot het op peil houden van hun solva-
biliteit en rentabiliteit. Het vraagstuk 
van de structurele liquiditeitsvoorzie-
ning, waarover enkele jaren geleden 
prof. Stevens en recent ook prof. Vlak 
hebben gepubliceerd, heeft reeds ge-
ruime t i jd onze aandacht. Dat sluit niet 
uit, dat prof. Vlak's artikel ook weer is 
geïnspireerd door mijn toespraak voor 
de jarige Bankiersvereniging. Ik kan 
ook wijzen op het slot van hoofdstuk III 
van de mil joenennota. 
Door de omvangri jke betalingsbalans-
overschotten, die wi j de laatste jaren 
hebben, is het probleem van de struc-
turele l iquiditeitsvoorziening van onze 
economie niet erg actueel. Wanneer er 
evenwel een verslechtering van de be-
talingsbalanssituatie zou optreden, 
zullen maatregelen, gebaseerd op een 
structurele norm voor de verdeling 
van de liquiditeitscreatie over de ver-
schillende sectoren, noodzakelijk zijn. 
Te zamen met de Nederlandsche Bank 
wordt deze problematiek bestudeerd 
om voorbereid te zijn en om de meest 
aangewezen maatregelen te kunnen 
nemen, als dit nodig mocht worden. 

De heer Joekes (V.V.D.): Ik geloof niet 
dat ik nu moet vragen, of wi j daarvan 
dan ook weer een exemplaar toege-
zonden kunnen kri jgen, maar ik wi l 
toch wel vragen, nu wi j zijn toegeko-
men aan de reactie van Duisenberg op 
de reactie van Vlak op Duisenberg, of 
dit zich enigszins concreet gaat toe-
spitsen op een bepaalde norm, een be-
paald systeem. Dat was namelijk het 
pu nt, waarop prof. Vlak wees, dat er 
een norm gewenst is voor die verschil-
lende liquiditeitscreaties. 

Minister Duisenberg: Zoals gezegd, 
zijn wi j hiermee nog bezig. Ik sluit niet 
uit dat er bepaalde sleutels, bepaalde 
normen zullen komen, hoewel ikdaar-
aan in het algemeen wel wi l toevoe-
gen dat ik meen, dat wi j het land zijn 
dat de meeste normen aan zich zelf 
aanlegt, ook in de economische poli-
tiek. Wi j moeten ook wel eens oppas-
sen, niet zoveel normen tegelijkerti jd 
te hanteren dat zij misschien onderl ing 
wel eens inconsistent zouden kunnen 
worden. 

De heer Joekes (V.V.D.): Ik ben voor 
normen, maar ik vind die uitlating van 
een socialistische minister buitenge-
woon verheugend en gezond. 

Minister Duisenberg: Het verheugt mij 
dan alweer, dat ik met één antwoord 
de heer Joekes tevreden heb kunnen 
stellen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Dan zal ik 
het nog iets moeilijker maken. Zou de 

Minister het in ieder geval niet eenzij-
dig vinden om wél normen te stellen, 
macro, voor de liquiditeitscreatie en 
niet voor lange kapitaalstromen? 

Minister Duisenberg: De normen die 
voor lange kapitaalstromen zouden 
moeten worden gesteld, moeten, als 
dat de analogie is die de heer Dolman 
bedoelt, dan de omvang van die kapi-
taalstromen betreffen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ja, de ver-
deling over de verschillende vragers. 

Minister Duisenberg: Die kunnen wi j 
naar mijn oordeel voldoende sturen 
met het beschikbare instrumentarium. 
Overigens wi l ik niet treden in het bij 
de Kamer aanhangige initiatief-voor-
stel ter zake en niet ingaan op een be-
oordeling van de overwegingen, die 
vervat zijn in de onlangs uitgebrachte 
memorie van antwoord. Dat is op het 
ogenblik een zaak die in en bij de Ka-
mer is. 
Ik wi l mijnerzijds één antwoord geven, 
dat betrekking heeft op de fiscale kant 
van de zaak. De overige vragen zullen 
alle door Staatssecretaris Van Rooij-
en voor zijn rekening worden geno-
men. Mijn antwoord betreft de vraag 
van de heer Joekes, of gezien de huidi-
ge conjuncturele s i tua t ie - in die con-
text heeft hij het geplaatst - de invor-
dering van belastingen weer wat moet 
worden vertraagd. Het uitgangspunt, 
wat de heffing van belastingen op de 
inkomens betreft - en daarop heeft de 
heer Joekes zijn vraag toegespitst - is, 
dat die belastingen worden voldaan 
gedurende het tijdvak waarin het inko-
men wordt genoten, waarop zij betrek-
king hebben. Loonbelasting is daarvan 
een schoolvoorbeeld. In dat vlak is er 
praktisch geen speelruimte voor ver-
anderingen in het tempo. Ten aanzien 
van zelfstandigen heeft de wetgever 
getracht die f iguur zo dicht mogelijk te 
benaderen. Daarom moeten de voor-
lopige aanslagen worden betaald in de 
loop van het jaar, waarop zij betrek-
king hebben. Indien achteraf blijkt, dat 
de voorlopige aanslagen te laag wa-
ren, moet op een definitieve aanslag 
worden betaald. In het verleden ging 
dit in vijf termi jnen. Onder het huidige 
regime moet een aanslag, die is opge-
legd na het verstrijken van het jaar 
waarop deze betrekking heeft, geheel 
worden voldaan binnen twee maan-
den na de maand van dagtekening. Dit 
is een wijziging van regime, die ik nog 
steeds juist acht. Een terugkeer naar 
het oude systeem zou een bevoorde-
ling betekenen van contribuabelen die 
bewust hun inkomen over het lopende 
jaar te laag hebben geschat, met de 
bedoeling hiermee een zeker uitstel 
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van betaling te verwerken, ofwel hun 
inkomen over het lopende jaar zo 
nauwkeurig mogeli jk hebben geschat, 
doch onverwachte meevallers hebben. 
Vanwege deze samenhang met de 
loonbelasting moet de op dit terrein 
aanwezige manoeuvreerruimte met 
behoedzaamheid worden gebruikt. 
Men zou ook kunnen denken aan an-
dere belastingen en variatie in het 
tempo van invorderen, waarbi j deze 
overwegingen in mindere mate gel-
den. Overigens heeft de heer Joekes 
niet hierop gedoeld, maar het is wel de 
reden, waarom ik deze vraag voor mijn 
rekening neem. Ik meen namelijk, dat 
er dan heel duideli jk monetaire motie-
ven moeten zijn voor zo'n verlenging 
van de betalingstermijnen. In het licht 
van de liquiditeitscreatie die er is ge-
weest in de afgelopen periode, en ook 
getuige de hoogte van de liquiditeits-
quote - zij is in het afgelopen jaar op 
dramatische wijze gegroeid - zijn deze 
monetaire motieven niet aanwezig. 

De heer Joekes (V.V.D.): Met andere 
woorden, de Minister antwoordt mij 
om mij met mijn eigen wapens te kun-
nen bestrijden. 

Minister Duisenberg: Inderdaad. 

De heer Joekes (V.V.D.): Dat dacht ik 
al! Ik kom er morgen wel op terug! 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor het verslag 
bedoeld in artikel 47 van het Regie-
ment van Orde goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.10 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. tien brieven van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, met de medede-
ling, dat zij zich in haar vergadering 
van 18 maart 1975 heeft verenigd met 
de volgende haar door de Tweede Ka-
mertoegezonden voorstellen van wet : 
Regelen betreffende aanspraak van 
vrouweli jke werknemers op een loon 
dat gelijk is aan dat van mannelijke 
werknemers voor arbeid van gelijke 
waarde (Wet gelijk loon voor vrouwen) 
(13 031); 
Wijziging van hoofdstuk XIII (Departe-
ment van Economische Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1973 
(13 128); 
Wijziging van de begroting van inkom-
sten en uitgaven van het Landbouw-

Egalisatiefonds, afdeling A, voor het 
dienstjaar 1973 (13 154); 
Naturalisaties 13 310,13 311,13 312, 
13 314,13 315 en 13 327. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2°. een brief van de leden Van Amels-
voort. Vermaat en W. Scholten ten ge-
leide van een voorstel van wet om 
voor 1975 de vennootschapsbelasting 
te verlagen en de tijdelijke zelfstandi-
genaftrek voor kleinere zelfstandigen 
te verhogen (13 346). 

Deze brief met bijbehorende stukken is 
al gedrukt en rondgedeeld; 

3°. de volgende moties: 
een, van de faculteit der economische 
wetenschappen van de Universiteit 
van Amsterdam; 

een, van de afdeling bouwkunde van 
de Technische Hogeschool Delft; 
een, van de subfaculteit psychologie 
van de rijksuniversiteit te Groningen; 
alle over de herstructurering van het 
wetenschappelijk onderwijs. 

De moties liggen op de griffie ter inza-
ge van de leden; 

4°. een adhesiebetuiging van burge-
meester en wethouders van de ge-
meente Grevenbicht aan de motie 
van de gemeenteraad van Maastricht 
dd. 3 december 1974, inzake de vesti-
ging van een universiteit in Maastricht. 

Deze adhesiebetuiging ligt op de griff ie 
ter inzage van de leden; 

5°. de volgende brieven: 
een, van de Stichting Belangengroepe-
ring Wetsovertreders over verdere ge-
volgen van een eventuele strafrechte-
lijke veroordeling van Minister Pronk; 
een, van de subfaculteit der pedagogi-
sche en andragogische wetenschap-
pen van de rijksuniversiteit te Gronin-
gen over de Wet herstructurering we-
tenschappelijk onderwijs. 

Deze brieven liggen op de griffie ter in-
zage van de leden; 

6°. een afschrift van een brief van het 
Stadsgewest Ti lburg, gericht aan de 
gemeenteraad van Gilze-Rijen, over de 
vliegbasis Gilze-Rijen. 
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