
6de Vergadering 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 61 leden, te weten: 

Thurlings, De Vries, Vonk-van Kalker, 
Baas, Van der Werff, Van Waterschoot, 
Maris, Van Kuik, Tunders, Kreutz-
kamp-Schotel, d'Ancona, Mol, Van Da-
len, Horbach, Voute, Van Hulst, Ka-
land, Trip, Vermeer, Van de Rakt, Vogt, 
Zoutendijk, Van der Jagt, Eijsink, Post, 
Diepenhorst, Broeksz, Van Someren-
Downer, B. de Gaay Fortman, Von-
hoff-Luijendijk, Umkers, Gooden, Fi-
scher, Christiaanse, Oudenhoven, 
Tjeerdsma, Kremer, Vrouwenvelder, 
Wiebenga, Lamberts, Van der Werf-
Terpstra, Franssen, Zoon, Versloot, 
Kolthoff, Tummers, Maaskant, Meule-
man. Van Veldhuizen, Van Kleef, Stei-
genga-Kouwe, Terwindt, De Rijk, W.F. 
de Gaay Fortman, Simons, De Jong, 
Oskamp, Schlingemann, De Cloe, van 
der Meer en Heijne Makkreel; 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Wiegel, Vice-Minister-President, Mi-
nister van Binnenlandse Zaken, Van 
der Klaauw, Minister van Buitenlandse 
Zaken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
Scholten, Ministervan Defensie, Bee-
laerts van Blokland, Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, Tuijnman, Minister van Verkeer 
en Waterstaat, Van Aardenne, Minister 
van Economische Zaken, Albeda, Mi-
nister van Sociale Zaken, mevrouw 
Gardeniers-Berendsen, Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, de heren Ginjaar, Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
De Koning, Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking, Van Trier, Minis-
ter voor Wetenschapsbeleid, mevrouw 
Haars, Staatssecretaris van Justitie, de 
heren Koning, Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, Hermes, Staats-
secretaris van Onderwijs en Weten-
schappen, De Jong, Staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen, 
Van Lent, Staatssecretaris van Defen-
sie, mevrouw Smit-Kroes, Staatssecre-
taris van Verkeer en Waterstaat, de 
heer Beyen, Staatssecretaris van Eco-
nomische Zaken, mevrouw Kraaije-

veld-Wouters, Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, mevrouw Veder-Smit, Staats-
secretaris van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering, behalve van de 
reeds gisteren genoemde leden, van 
de leden Steenkamp en Van Hemert 
tot Dingshof, wegens ambtsbezighe-
den; 
en Van Krimpen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingevolge artikel 41 van 
het Reglement van Orde liggen de no-
tulen van de vorige vergadering voor 
de leden ter inzage. Tenzij enig lid nier-
tegen vóór het einde der vergadering 
bezwaar maakt, zal worden aangeno-
men, dat de Kamer de notulen goed-
keurt. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
algemene politieke beschouwingen 
over de rijksbegroting voor het jaar 
1980(15800). 

en van de behandeling van de motie-
B. de Gaay Fortman over de kernbewa-
pening (15 800, EK nr. 24). 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! De woordvoerder van de grootste 
oppositiefractie heeft zijn betoog gis-
teren beëindigd met de verklaring - hij 
zei dat niet voor het eerst - dat hij en 
zijn politieke geestverwanten niet ge-
porteerd zijn voor het voortbestaan 
van de Eerste Kamer. In zekere zin is 
de geachte afgevaardigde echter met 
zich zelf in een virtuoze tegenspraak 
gekomen. Zijn betoog immers, zo 
goed als dat van de andere leden van 
deze Kamer die hier gisteren het 
woord hebben gevoerd, maakte duide-
lijk dat aan de Eerste Kamer de eretitel 
van chambre de réflexion nog steeds 
toekomt. 

Het kabinet is nu ongeveer twee jaar 
bezig. Onze verrchtingen zijn bij t i jd en 
wijle aan ferme kritiek onderhevig ge-
weest, maar aan waardering heeft het 
evenmin ontbroken. Tijdens deze alge-
mene politieke beschouwingen zijn 
het in het bijzonder, zij het niet alleen, 
de betogen van de geachte afgevaar-
digden mevrouw Van Someren en de 
heer Van Hulst geweest die van waar-
dering getuigden. Wij zijn daarvoor er-
kentelijk. 

Aan zelfkritiek ontbreekt het ons 
niet. Vooral wanneer deze, een enkele 
maal, de vorm van zelfspot aanneemt, 
wordt dit vaak niet of slechts met 
moeite onderkend. Het geloof in de 
juistheid van het beleid waarmee wij 
destijds zijn vertrokken, heeft ons niet 
verlaten. Natuurlijk is er wel eens een 
uur van ontmoediging, maar wij zijn 
als riet onder de wind van de kritiek, 
die altijd waait en soms raast: Wij bui-
gen wel maar breken niet. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Vermeer opperde de veronderstelling 
dat wij in het nabije verleden geza-
menlijk een cursus assertiviteit heb-
ben gevolgd. Helaas, de wijsheden 
waarop de geachte afgevaardigde 
doelt, zijn aan ons voorbij gegaan. As-
sertiviteit, zo heeft hij ons voorgehou-
den, is opkomen voor jezelf zonder an-
deren te schaden. Het doet ons werke-
lijk goed uit het getuigenis van de op-
positieleider in deze Kamerte verne-
men, dat wij blijkbaar, met of zonder 
cursus, in ons gedrag aan deze be-
schrijving voldoen. 

Ongeveer een half jaar na ons optre-
den hebben wij Bestek '81 vervaardigd 
en ter parlementaire discussie gesteld. 
Dat plan is in uitvoering. Het beleid 
blijft erop gericht, de structurele voor-
waarden te scheppen, waar nodig te 
herstellen, om in het komende decen-
nium zoveel mogelijk werkgelegen-
heid te bieden aan de inderdaad hon-
derdduizenden, die zich in die periode 
zullen aandienen op de arbeidsmarkt. 
Dat plan is er voorts op gericht, te 
voorkomen dat gaandeweg een situ-
atie intreedt, waarin het onbetaalbaar 
zou worden, het peil van de collectieve 
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voorzieningen, waaronder de wezenlij-
ke verworvenheden van de sociale ze-
kerheid, te handhaven. 

Eén van de vereisten daartoe is dat 
de rendementen van de ondernemin-
gen op een redelijk niveau worden ge-
bracht en gehouden. Dat is niet alleen 
nodig voor de werkgelegenheid, maar 
ook om het financiële draagvlak te be-
houden waarop het gebouw van onze 
verzorgingsstaat is gefundeerd. Om 
dat te bereiken is en blijft het nodig, 
dat de voortgaande stijging van het 
beslag van de collectieve sector op het 
nationale inkomen wordt beteugeld. 
Weliswaar is een lichte toeneming van 
de collectieve lastendruk voor het ko-
mende jaar onvermijdelijk gebleken, 
maar de doelstellingen van Bestek '81 
hebben wij daarmee niet prijsgege-
ven. 

Voor het komende jaar hebben wi j 
het redelijkerwijs mogelijke gedaan 
om te bewerkstelligen dat de koop-
kracht voor het overgrote deel van on-
ze bevolking niet zal dalen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van der Jagt heeft er terecht op gewe-
z e n - zulks in het voetspoor van een 
recente uitspraak van prof. Weiten-
berg - dat het op zijn minst genomen 
verre van zeker is, dat het behoud van 
de koopkracht voor het overgrote deel 
van de bevolking voor de jaren na 
1980 mogelijk zal blijven. Het behoeft 
geen betoog, dat het in de magere ja-
ren die voor ons liggen meer nog dan 
voorheen geboden zal zijn, een beleid 
te voeren dat gericht is op rechtvaardi 
ge inkomensverhoudingen. Zulk een 
beleid staat overigens niet volstrekt 

gelijk met een streven naar nivellering 
a tort et a travers. Ik maak er ook deze 
kanttekening bij - en ik doe dat met 
een verwijzing naar het betoog van de 
geachte afgevaardigde de heer Meule-
man - dat een goed inkomensbeleid 
ook oog moet hebben voor de positie 
van de zelfstandigen, met name de 
kleine ondernemers in de landbouw 
en in andere takken van nijverheid. 

De ernst waarmee wi j de problemen 
van vandaag en morgen wil len aan-
vatten doet ons niet over het hoofd 
zien dat ons land met name gedurende 
de laatste eeuw meer dan eens in min 
of meer vergelijkbare omstandighe-
den heeft verkeerd. De historische 
wandeling, die de geachte afgevaar-
digde de heer Maris door de Handelin-
gen van de parlementaire debatten in 
vroeger jaren heeft gemaakt - en wi j 
met hem aan zijn hand - verleent aan 
onze ernst de mildheid van een zekere 
gepaste relativering. 

Toch ervaren velen onze ti jd als een 
fase van kentering. Vaak wordt van 
een crisis in onze cultuur gesproken. 
Dat er, waar vele traditionele zekerhe-
den wankelen en tal van vertrouwde 
normen en normen onder kritiek 
staan, sprake is van een zekere des-
oriëntatie, is onmiskenbaar. In deze si-
tuatie zijn, zoals mevrouw Van Some-
ren-Downer opmerkte, verbeeldings-
kracht en creativiteit nodig, maar ook -
als ik even in persoonlijke bewoordin-
gen mag spreken - een onwankelbaar 
vertrouwen dat wij en degenen, die na 
ons zullen leven, geschreven staan in 
de palm van Gods hand. 

Ik ben het eens met de heer De Gaay 
Fortman dat er reële tekenen zijn die 
dat vertrouwen schragen. De geachte 
afgevaardigde heeft gewezen op het 
idealisme dat onder de mensen van 
vandaag, niet alleen onder de jeugd 
trouwens, ligt opgetast. Dat idealisme 
manifesteert zich herhaaldelijk en het 
moet nieuwe kansen krijgen zich te ui-
ten in inspanningen tot verhoging van 
het maatschappelijk welzijn. 

In de beschouwingen van gisteren 
heeft duidelijk de zorg doorgeklonken 
voor welzijn en welvaart in de verder 
verwijderde toekomst en terecht. Wij 
gaan de jaren tachtig in, is meermalen 
gezegd. Wij gaan een wereld tegemoet 
die ook op economisch gebied veel 
minder zekerheden biedt dan zeg tien 
jaar geleden. Ik heb dit onder meer be-
luisterd in de woorden die de geachte 
afgevaardigde de heer De Gaay Fort-
man sprak. Wijzende op verschillende 
toekomstgerichte onderzoeken in het 
buitenland, heeft hij gezegd dat het ka-
binet geen of weinig belangstelling 
toont voor nieuwe ontwikkelingen die 

zich aandienen. Is deze kritiek gerecht-
vaardigd? 

Vooreerst moet het mij van het hart 
dat nogal wat mensen de betekenis 
van toekomstgericht onderzoek verab-
soluteren, anders gezegd: de betrekke-
lijkheid ervan niet op juiste waarde 
schatten. Wij moeten ervoor oppas-
sen, de mensen te confronteren met 
resultaten van onderzoek die slechts 
een schijnzekerheid geven en na ver-
loop van tijd door de feiten worden ge-
logenstraft. Een voorbeeld van zo'n 
fout die wi j in ons land gemaakt heb-
ben, is na de oorlog geweest de ramin-
gen omtrent de toekomstige woning-
behoefte. Betekent dat nu dat wi j dit 
onderzoek niet moeten verrichten ter 
onderbouwing van het beleid? Neen, 
dat betekent het niet en zo handelen 
wi j ook niet. 

Talrijk zijn de voorbeelden van toe-
komstgericht onderzoek dat wi j heb-
ben uitgevoerd of in uitvoering heb-
ben met het oog op het uitzetten van 
onze beleidskoers op verschillende 
terreinen. De voorbeelden daarvan zijn 
talrijk. Daar is de onlangs uitgebrachte 
Innovatienota. Het is de eerste keer dat 
een kabinet een beleidsschets heeft 
gegeven over de technologische ver-
nieuwing in onze samenleving. Ik 
noem de dezer dagen te publiceren 
nota over de maatschappelijke gevol-
gen van de micro-elektronica, de 
chips. Dan is er de adviesaanvrage aan 
de WRR over de invloed van de nieu-
we communicatie-technologie op ons 
omroepbestel. 

Ik mag er verder op wijzen dat het 
kabinet vrijwel bij voortduring studie 
laat maken van de ontwikkeling van de 
energiesituatie en de vooruitzichten 
op dat gebied, dat er een nationaal on-
derzoekprogramma is met betrekking 
tot de structurele problemen op de ar-
beidsmarkt, dat het kabinet eerstdaags 
zal komen met een reactie op het 
WRR-rapport dat enige tijd geleden 
aan de Regering werd uitgebracht 
over de positie van de etnische minder-
heden in ons land. 

Ik zou nog wel meer voorbeelden 
kunnen noemen, maar ik volsta met 
deze, om duidelijk te maken dat dit ka-
binet wel degelijk de ogen open heeft 
naar de toekomst en serieuze pogin-
gen doet om de vele ontwikkelingen 
op deelterreinen in onderlinge samen-
hang te bezien. 

Sommigen in deze Kamer zullen 
enerzijds de verdienstelijkheid van al 
dit onderzoek niet wil len ontkennen, 
maar anderzijds de Regering toch te-
genwerpen dat zij iets anders heeft 
bedoeld te zeggen. Het onderzoek dat 
verricht wordt is te fragmentair, te be-
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perkt tot bepaalde onderdelen van de 
maatschappelijke werkelijkheid, te 
kwantitatief ingesteld en te weinig 
kwalitatief, met andere woorden, geen 
totaal beeld opleverend van de toe-
komstige ontwikkeling van de samen-
leving en des te minder van de ontwik-
keling die wi j wensen. 

Ik wil wel toegeven, dat het onder-
zoek, dat voor de Regering wordt ver-
richt, inderdaad beperkt is in opzet en 
doelstelling. Ik voeg daaraan echter 
toe, dat dit voor de beleidsvorming op 
de middellange termijn goed is. Een 
individu en ook een individuele politi-
cus kunnen het zich veroorloven, zich 
te wagen aan het schetsen van een 
normatief lange termijn-perspectief, 
waarin al dan niet bewust zijn of haar 
subjectieve voorkeuren verborgen 
zijn. Een regering kan zich dit niet ver-
oorloven. Zij heeft te luisteren naar tal 
van intuïtieve noties, die uit de samen-
leving hoorbaar worden. Zij zal die 
moeten toetsen aan de meer geobjec-
tiveerde en beperkte hypotheses van 
onderzoekinstellingen. Zij zal rekening 
moeten houden met autonome en on-
voorzienbare maatschappelijke ont-
wikkelingen, die goeddeels uit de gro-
te buitenwereld op ons kleine land af-
komen. Zij doet er goed aan, dit alles 
tegen elkaar afwegende, voorzover het 
al kenbaar is, bescheiden en behoed-
zaam voorwaarts te gaan. 

De behoefte aan zekerheden is be-
grijpelijk maar het is mijn stellige over-
tuiging, dat de jaren tachtig ons deze 
nog minder zullen brengen dan de ja-
ren, die achter ons liggen. De Neder-
landse kabinetten, die na ons komen -
misschien zijn wi j het zélf - zullen er 
wijs aan doen, in onze veelvormige ge-
decentraliseerde en dynamische maat-
schappij hun bestek zonder hybris uit te 
zetten en wel niet verder dan de middel-
lange termijn. Ik hoop dat wi j , althans 
op dat punt, een goed voorbeeld heb-
ben gegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Een van de 
grootste zorgen, zowel van het kabinet 
als van alle sprekers in deze Kamer is 
de toekomst van de werkgelegenheid 
in ons land. De klemmende vraag, 
hoeveel arbeidsplaatsen wij onze be-
roepsbevolking te bieden hebben en 
waar die werkgelegenheid geboden 
zal worden, dient te worden beant-
woord. Het kabinet heeft in Bestek '81 
een beleidsplan het licht doen zien, dat 
vooral gericht was op het ombuigen 
van de tot dan toe zeer negatieve 
trends in de ontwikkeling van de werk-
gelegenheid in de marktsector. 

Immers, tussen 1973 en 1978 daalde 
de werkgelegenheid in de marktsector 
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met niet minder dan 38.000 manjaren 
per jaar. Het opvangen van zulk een 
verlies aan werkgelegenheid stelde 
onze economie voor vrijwel onoverko-
melijke problemen, te meer daar er al 
zoveel nieuwe arbeidsplaatsen moes-
ten worden gevonden voor het nog 
steeds toenemende aanbod van ar-
beid in ons land. 

Waar de financiering van de collec-
tieve sector wordt geconfronteerd met 
aanzienlijke afwentelingsproblemen, 
zijn er grenzen aan de mogelijkheden 
om grote aantallen mensen arbeid te 
bieden in de kwartaire sector. Betekent 
dit nu, dat wij in Bestek '81 een onge-
nuanceerd en louter op de marktsector 
gericht beleid hebben gepresenteerd? 
Dat niet. Volgens de cijfers van de 
jongste Miljoenennota zal de werkge-
legenheid in de collectieve en semi-
collectieve sector tussen 1978 en 1981 
groeien met ruwweg 20.000 manjaren 
per jaar. 

Als de geachte afgevaardigden de 
heren Vermeer en De Gaay Fortman 
nu bepleiten, veel sterker het accent te 
leggen op het scheppen van werkgele-
genheid in de kwartaire sector, moe-
ten zij ook de reële financieringsmid-
delen daarvoor aanwijzen en ant-
woord geven op de vraag, of dan het 
financieringstekort in aanmerkelijke 
mate verder moet worden vergroot 
dan wel of de modale man fors op de 
minli jn moet worden gesteld. Zolang 
onze marktsector geen belangrijke 
versterking heeft ondergaan, zal het 
onverantwoord zijn, de werkgelegen-
heid in de kwartaire sector sneller uit 
te breiden dan het kabinet beoogt. Wij 
hebben de indruk dat wij voor 1980 al 
tot het uiterste zijn gegaan. Sommigen 
die ons niet zonder deskundigheid kri-
tiseren vinden dat wij al te ver zijn ge-
gaan. 

Tegen die achtergrond begrijp ik de 
opmerking van de geachte afgevaar-
digde de heer Meuleman, die zijn twi j-
fel heeft uitgesproken over de gekozen 
uitbreiding van de werkgelegenheid in 
de kwartaire sector. 

In dit verband heeft mevrouw Van 
Someren zich afgevraagd, of wij de 
aandacht niet te zeer richten op het be-
houd van arbeidsplaatsen, zonder ons 
af te vragen of uit een oogpunt van 
kwaliteit een arbeidsplaats wel behou-
den dient te worden en ook, of er wel 
mensen zijn te vinden die bereid zijn 
die arbeidsplaats te vervullen. 

De heer Vermeer heeft enkele te ver-
wachten ontwikkelingen van hetarbeids 
aanbod geschetst. Ook de relatie met 
de technologische ontwikkeling speelt 
een rol. De problematiek is evenwel 
dermate complex, dat het aangeven 
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van tendenties waarschijnlijk het maxi-
mum is dat wij kunnen bereiken. Zo is 
op zich zelf het netto werkgelegenheid-
seffect van specifieke technologische 
ontwikkelingen zeer moeilijk, zo niet on-
mogelijk in te schatten. Het verleden 
biedt hiervoor geen aanknopingspun-
ten. 

Denk aan de introductie van de com-
puter en, verder terug, van de stoom-
machine. Een uitspraak over bij voor-
beeld de gevolgen van het gebruik van 
micro-elektronica voor de werkgele-
genheid is en blijft een waagstuk. Het 
is natuurlijk van belang of eventuele 
arbeidsbesparende effecten van een 
technologische ontwikkeling plaats-
vinden bij een relatief sterk stijgende 
beroepsbevolking, zoals wij die ver-
wikkeid als in de jaren vóór 1978. Be-
een relatief weinig toenemende be-
roepsbevolking, zoals wij die voorzien 
in de jaren na 1990. 

Overigens komt deze problematiek 
in het voorjaar aan de orde bij de be-
handeling van de innovatienota. 

De heer Vermeer heeft niet veel 
waardering kunnen uitspreken voor 
het Bestek-beleid. De geachte afge-
vaardigde de heer Umkers ging zover 
te stellen, dat de loonmatiging niets 
heeft uitgehaald. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is toch 
werkelijk een miskenning van de fei-
ten. Als in 1979 de afbraak van de 
werkgelegenheid in de marktsector 
wordt gehalveerd ten opzichte van 
1978, als in 1979 de export weer uit-
loopt op de ontwikkeling van de we-
reldhandel, als de totale werkgelegen-
heid bij bedrijven en overheid weer 
met tienduizend manjaren per jaar toe-
neemt, dan houd ik hier staande dat dit 
niet zou zijn gebeurd als de loonkosten 
per eenheid produkt zich hadden ont-
wikkeld als in de jaren voor 1978. Be-
stek-beleid is geen eenzijdig beleid. Je 
zult het jaren moeten volhouden wil 
het wezenlijke resultaten afwerpen. 
Tot dusverre is ermee voorkomen dat 
de werkgelegenheid nog slechter werd 
dan toen wij aantraden. 

Er is meer tijd nodig, inderdaad ook 
meer tijd dan wij zelf voorzagen toen 
wi j begonnen, om daar uit te komen 
waar wij allen willen aanlanden. 

Sprekende over werkgelegenheid 
wil ik nu even stilstaan bij een onder-
werp dat de laatste tijd veel aandacht 
krijgt en ook behoort te krijgen, te we-
ten de problematiek van de arbeids-
markt die achter het officiële werkloos-
heidscijfer van ongeveer 200.000 
schuilgaat. Ik ben het eens met allen 
die hebben gezegd dat wij hieraan niet 
zwaar genoeg kunnen tillen. Zeer bin-
nenkort zal de Regering een eigen vi-
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sie over de knelpunten op de arbeids-
markt voorleggen. 

Ik zou daarom nu niet te zeer wil len 
vooruitlopen op wat in die nota zal 
worden neergelegd. Deze nota zal ook 
aan de Raad voor de Arbeidsmarkt 
worden aangeboden. De FNV-nota 
over de knelpunten op de arbeids-
markt èn het VNO-dossierzijn inge-
bracht nadat gebleken is dat de tripar-
tite werkgroep knelpunten arbeids-
markt haar werkzaamheden aan het 
concept-rapport niet heeft kunnen vol-
tooien. Het spijt ons dat de gezamenlij-
ke discussie niet is voortgezet. 

Overigens meen ik dat in beide rap-
porten behartigenswaardige elemen-
ten zitten die in de hopelijk verder op 
te vatten discussie a trois een nadere 
uitwerking kunnen krijgen. Het zal u 
niet verrassen wanneer ik zeg dat de 
komende regeringsnota hier en daar 
een wat genuanceerder beeld zal po-
gen te schetsen dan in de genoemde 
nota's wordt gegeven. Die nuancering 
geldt ongetwijfeld de omvang van de 
problematiek van de moeilijk vervul-
bare vacatures. Het is al gezegd dat de 
een van 100.000 vacatures spreekt en 
de ander van 15.000, maar al die schat-
tingen hebben gemeen dat zij geba-
seerd zijn op het zeer onvolledige cij-
fermateriaal dat beschikbaar is. Helaas 
zijn onze gegevens niet zoveel nauw-
keuriger dat wij een exact aantal kun-
nen aangeven. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Hulst heeft, sprekende over het ar-
beidsplaatsenplan, gevraagd om dit 
plan vooral te richten op het Noorden 
en Zuid-Limburg. Het streven is erop 
gericht, de spreiding van arbeidsplaat-
sen in het kader van het arbeidsplaat-
senplan, 465 min., en de overige maat-
regelen van andere departementen, 200 
min., in overeenstemming te doen zijn 
met de absolute omvang van de werk-
loosheid van de regio's. De arbeids-
marktmaatregelen zullen evenals in 
1979 aan ISP- en PNL-gebied meer dan 
evenredig met de omvang van de abso-
lute werkloosheid ten goede komen. 

De heer Van Hulst heeft ook ge-
vraagd, wat de Regering denkt te doen 
om VUT-regelingen effectief te maken. 
In de eerste plaats wil ik erop wijzen 
dat de VUT niet alleen dient als maat-
regel tot herverdeling van de arbeid, 
maar evenzeer bedoeld is als een rege-
ling met een sociale achtergrond, nl. 
oudere werknemers met een langdu-
rig arbeidsverleden voor wie het werk 
zwaar is gaan vallen in staat te stellen, 
vervroegd met werken op te houden. 
Als zodanig zijn de eerste VUT-regelin-
gen indertijd opgezet. De effectiviteit 

van VUT mag dan ook niet alleen wor-
den afgemeten naar de resultaten op 
het terrein van de arbeidsmarkt; wij 
moeten daarbij ook het sociale aspect 
betrekken. 

Zo gezien, voorziet de VUT stellig in 
een bestaande behoefte. Bezien vanuit 
de werkgelegenheid zijn de effecten 
van VUT in die zin beperkt, dat er door 
VUT ook arbeidsplaatsen verloren 
gaan doordat die VUT mede wordt ge-
bruiktom personeelsbestanden meer 
in overeenstemming te brengen met 
de hoeveelheid te verrichten arbeid. 
Dat draagt dan natuurlijk wel weer bij 
tot verbetering van de rendementspo-
sitie in de ondernemingen waarin het 
zo toegaat. 

Naarmate de VUT langer bestaat, zal 
dat eerste afslankingseffect in de loop 
van de t i jd, naar te verwachten is, ver-
minderen en het vervangingspercen-
tage navenant groeien. Die vervan-
gingspercentages zullen overigens, 
zowel regionaal als sectoraal bezien, 
verschillend zijn naar gelang in meer 
of mindere mate spanningen op deel-
markten bestaan. Om een vanuit werk-
gelegenheidsoptiek optimaal resultaat 
te behalen, zouden aan VUT-regelin-
gen door betrokken partijen afspraken 
kunnen worden verbonden inhouden-
de, waar mogelijk, dat de door uittre-
ding vrijgekomen arbeidsplaatsen 
weer worden bezet in een te voren 
vastgestelde verhouding, rekening 
houdend met bijzonderheden in de be-
treffende bedrijfstakken en regio's. Het 
zijn uiteraard allereerst de sociale part-
ners die dit moeten doen. Opgemerkt 
zij dat de overheid bij de VUT-regeling 
streeft naar een vervanging van 100%. 

De heer Vogt vroeg mij om een uit-
spraak over het 5-ploegenstelsel en de 
35-urige werkweek. Het gaat hier om 
een deel van het totale vraagstuk van 
herverdeling van arbeid dat niet los 
kan worden gezien van de situatie op 
de arbeidsmarkt. Immers, de door ar-
beidstijdverkorting vrij te komen ar-
beidsplaatsen moeten kunnen worden 
bezet om het beoogde doel te berei-
ken. De materie is gecompliceerd. Het 
kabinet heeft een oriënterend gesprek 
gehad met de centrale organisaties 
van werkgevers en werknemers. 
Thans vinden oriënterende gesprek 
ken tussen de genoemde organisaties 
onderling plaats. Wij wachten de uit-
komsten daarvan af. 

Ter afsluiting van deze beschouwing 
over de problematiek van de werkgele-
genheid, wil ik nog reageren op de 
suggesties van de heer Van der Jagt. 
De twee situaties die de heer Van der 
Jagt schetste komen zeer goed over-
een met de situaties die op middellan-

ge termijn ontstaan en die men in de 
beknopte vorm van kerngegevens van 
de nationale economie kan aantreffen 
in diverse publikaties, onder andere in 
het rapport van de CEC, de Centraal 
Economische Commissie, dat onder-
deel uitmaakt van Bestek '81. 

In grote lijnen kan ik met de geachte 
afgevaardigde meegaan. De situatie, 
zoals hij die schetst, van een voort-
gaande netto-reële loonstijging, komt 
inderdaad neer op het in de knel ko-
men van collectieve uitgaven en col-
lectieve voorzieningen. Men moet he-
laas aannemen dat dan belangrijke 
soorten van collectieve uitgaven zullen 
moeten worden verminderd. De 
blauwdruk van loonmatiging is daar-
om bepaald te verkiezen. 

Hoezeer ik kan instemmen met het 
betoog van de geachte afgevaardigde, 
meen ik te kunnen constateren dat wij 
sinds de publikatie van Bestek '81 be-
zig zijn geweest, dit beleid uit te dra-
gen en uit te voeren. Daarbij doen zich 
tot op heden twee fundamentele pro-
blemen voor. In de eerste plaats de 
voortdurende tegenslag in de interna-
tionale economische situatie, die van-
daag de dag in enige opzichten som-
berder is dan wij voorzagen en konden 
voorzien, twee jaar geleden toen wij 
ons werk begonnen. In de tweede 
plaats hebben wij te maken met een 
loonstijging die kan ontstaan door de 
stuwing van uitzonderlijke situaties in 
vraag naar en aanbod van arbeids-
krachten in enkele bedrijfstakken. 

Wij hebben goede hoop dat wij de 
partijen in het arbeidsvoorwaardeno-
verleg overtuigen kunnen en dat zij el-
kaar kunnen overtuigen van het inci-
dentele karakter van die situaties. On-
danks de onmiskenbare spanningen 
op deelmarkten, moet het beleid van 
loonmatiging in aller belang worden 
voortgezet. 

Verschillende sprekers hebben in 
hun beschouwingen aandacht gege-
ven aan onderwerpen op het terrein 
van het inkomensbeleid. De heer Van 
Hulst waarschuwde tegen ad hoc-
maatregelen op het inkomenspolitieke 
vlak. 

De beleidsvoornemens op in-
komenspolitiek gebied die in de rege-
ringsverklaring en Bestek '81 zijn ont-
vouwd, bevinden zich in verschillende 
stadia van ontwikkeling. Een eerste 
structurele maatregel - de koppelings-
mechanismen betreffende - ligt bij de 
Tweede Kamer. Over het beleid ten 
aanzien van de non-profitsector, de 
niet-c.a.o.-inkomens, eventuele beper-
kingen in de prijscompensatie en een 
Raamwet op de inkomensvorming zijn 
adviezen gevraagd aan de Sociaal Eco-
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nomische Raad. Zolang geen advie-
zen zijn uitgebracht, kunnen geen wets-
ontwerpen van structurele aard wor-
den ontwikkeld. Slechts voor zover het 
beleid op de korte termijn dat vergt, 
wordt tijdelijke wetgeving voorge-
steld. 

Wij zijn met de geachte afgevaardig-
den van mening dat met ad hoc-wetge-
ving terughoudendheid moet worden 
betracht. Dat heeft het kabinet doen 
besluiten om dit jaar alleen die voor-
zieningen van tijdelijke aard voor te 
stellen die enerzijds onontbeerlijk kun-
nen worden geacht voor een even-
wichtig beleid, maar waarbij ander-
zijds geen claim wordt gelegd op de 
door de SER nog uit te brengen advie-
zen. Zo spoedig mogelijk zullen der-
halve bij de Tweede Kamer worden in-
gediend wetsvoorstellen met betrek-
king tot de trendvolgende inkomens, 
alsmede over de inkomens buiten een 
ca.o. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Gaaij Fortman jr. heeft in zijn be-
schouwing van gisteren geschetst wat 
de PPR voor ogen staat bij het garan-
deren van een inkomensbasis voor het 
werk in de onbetaalde sector. Ik heb 
vragen bij die gedachtengang. In ons 
stelsel van sociale voorzieningen heb-
ben wij immers in zekere zin een inko-
mensgarantie voor iedereen. De ge-
achte afgevaardigde doet nu de sug-
gestie om dit fiscaal tot stand te bren-
gen langs de weg van de negatieve in-
komstenbelasting. Hij spreekt dan uit-
sluitend over het te gebruiken instru-
ment en ziet blijkbaar in het fiscale in-
strument voordelen. Wij zien in zo'n 
gebruik van het fiscale instrument -
dat immers ten doel heeft, de lasten 
over de burgers te spreiden en niet ten 
doel heeft, inkomen te verschaffen -
alleen maar nadelen. 

Integratie in het fiscale stelsel van 
het stelsel van sociale verzekeringen 
vindt de geachte afgevaardigde een 
voordeel, terwijl ik daarin eigenlijk al-
leen maar nadelen onderken, met na-
me omdat de invalshoek van waaruit 
wordt beoordeeld hoeveel belasting 
iemand moet betalen, toch wel een ge-
heel andere is dan de beoordeling 
hoeveel aanspraak iemand heeft op 
verstrekking van inkomen. De wijze 
van financiering van het stelsel van so-
ciale verzekeringen staat hier naar 
mijn mening weer los van, want over 
die financiering kan worden gedicus-
sieerd zonder dat een integratie als 
door de geachte afgevaardigde be-
doeld, aan de orde komt. 

Dezelfde geachte afgevaardigde 
heeft kritiek geleverd op het inkomens 
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beleid met betrekking tot de beoefena-
ren van de vrije beroepen. Die kritiek 
had vooral betrekking op het ontbre-
ken van een meerjarenplan voor de af-
bouw van de zogenaamde restposten. 
Deze kritiek lijkt ons echter niet juist. 
Het beleid van het kabinet is erop ge-
richt - in de Tweede Kamer is dat on-
langs uiteengezet bij de behandeling 
van de begroting van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne - de afbouw van de restposten in 
1982 te voltooien. Ter voorkoming van 
misverstand wijs ik er nog op dat dit 
uitgangspunt van beleid niet alleen 
geldt voor de medische sector, maar 
ook voor de beoefenaren van alle vrije 
beroepen. 

De heer Vogt heeft gevraagd om een 
nadere uiteenzetting van het uitgangs-
punt van de Regering over de koop-
krachtontwikkeling tot en met het mo-
dale niveau in 1980. 

In de Miljoenennota is hierover ge-
schreven 'dat de koopkracht van werk-
nemers en uitkeringsgerechtigden tot 
en met het modale niveau, uitgaande 
althans van de huidige prognoses 
voor 1980, dient te worden gehand-
haafd'. Dit betekent - ik ga nu tegelij-
kertijd in op een vraag van de heer 
Umkers - dat de Regering uit is op 
handhaving van de koopkracht tot en 
met modaal. 

In dit licht moet de inmiddels aange-
kondigde additionele lastenverlichting 
in de sfeer van de loon- en inkomsten-
belasting worden bezien. Hierdoor 
draagt de Regering het hare ertoe bij 
dat bij de nu bekende vooruitzichten 
voor 1980 de koopkracht voor werkne-
mers en uitkeringsgerechtigden tot en 
met het modale niveau kan worden 
gehandhaafd, zonder dat hiervoor een 
hogere initiële loonstijging dan een 
half procent nodig is. 

Ik moet hieraan toevoegen dat de 
Regering niet kan beloven - dit is ook 
in het gesprek in de Stichting van de 
Arbeid gezegd - dat de koopkracht tot 
en met modaal in 1980 is gegaran-
deerd, wanneer zich volstrekt onvoor-
zienbare en ingrijpende veranderingen 
zouden voordoen in het economische 
beeld van ons land. Niemand is ge-
houden tot het onmogelijke, ook de 
Regering niet. 

Gisteren zijn in deze Kamer enkele 
opmerkingen gemaakt over de begro-
tingsproblematiek in de jaren tachtig 
en de noodzakelijke ombuigingen in 
het uitgavenbeleid die hiermee sa-
menhangen. De geachte afgevaardig-
de de heer Vermeer heeft gevraagd 
wat er van de ombuigingsoperatie 
Dvereind is gebleven en hoeveel hoger 
deze moet zijn in verband met de ver-
slechtering van de omstandigheden. 

Rijksbegroting 

In de Miljoenennota is uiteengezet dat 
de in Bestek '81 gevolgde lijn in de om-
buigingen wordt gehandhaafd. Ver-
slechterde economische vooruitzich-
ten kunnen nopen tot verdere ombui-
gingen. Aan de hand van de nieuwe 
middellange-termijninzichten voor de 
economische ontwikkeling die in de 
loop van 1980 beschikbaar komen, zal 
een nieuwe bezinning over de aan-
vaardbare groei van de collectieve sec-
tor moeten plaatsvinden. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Hulst heeft, enigszins vooruitlo-
pend op de laterte houden financiële 
beschouwingen, zoals hij ook zelf zei, 
enkele opmerkingen gemaakt over de 
budgettaire problematiek die ons in de 
komende jaren te wachten staat. Bij de 
bezinning over de aanvaardbare groei 
van de collectieve sector in de komen-
de jaren zullen de door de heer Van 
Hulst genoemde factoren zonder enige 
twijfel een belangrijke rol spelen. 

De geachte afgevaardigden de heer 
Vermeer en mevrouw Van Someren 
hebben geïnformeerd naar de stand 
van zaken met betrekking tot de voor-
stellen van de Tweede-Kamerfractie 
van de VVD inzake aanvullende om-
buigingen. Zoals ik al in de Tweede Ka-
mer heb medegedeeld, zijn wi j bereid, 
deze suggesties zorgvuldig en welwil-
lend te bestuderen. Hiermee zijn wij nu 
bezig. De bestudering vergt de nodi-
ge ti jd. Concrete resultaten ervan kan 
ik u nog niet voorleggen. 

In de Tweede Kamer heb ik de toe-
zegging gedaan dat omstreeks febru-
ari 1980 op dit punt nadere mededelin-
gen zullen volgen, met name over de 
kwantificering van de voorstellen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Vermeer heeft gevraagd of de op-
brengst van de bevriezing van de kin-
derbijslag voor het eerste kind nog kan 
worden meegeteld bij de besparingen, 
als de Regering de CDA-verlangens tot 
besteding van de besparing in dezelf-
de sfeer inwilligt. Schroomvalliger dan 
ik van nature al ben, word ik bij het 
aanlanden bij deze passage. Immers, 
juist in deze uren vindt aan de overzij-
de, in de Tweede Kamer, de behande-
ling plaats van het desbetreffende 
wetsontwerp. 

Daarbij is de vraag aan de orde die 
door de heer Vermeer hier al veron-
derstellenderwijs in een bepaalde zin 
werd beantwoord. Ik meen er begrip 
voor te zullen ondervinden wanneer ik, 
met verwijzing naar hetgeen zich nu 
bij de buurman voltrekt, de vraag 
van de heer Vermeer maar even in 
haar waarde laat. 

Op het fiscale terrein zijn gisteren 
enkele punten ter sprake gebracht 
waarop ik in het kort zou willen ingaan. 

I 
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De heer De Gaay Fortman heeft ge-
zegd dat het maatschappelijk nut van 
een produkt niet per definitie in de 
prijs ervan tot uitdrukking komt. Hij de-
monstreerde dat met een aantal inter-
nationale publikaties of studierappor-
ten. Voor het praktische beleid conclu-
deerde hij dat bij elke beslissing in het 
produktie-, distributie- en consumptie-
proces niet alleen moet worden gelet 
op toegevoegde waarde, maar ook op 
gereduceerde waarde, dus daar waar 
onze natuurlijke omgeving en onze 
wijze van leven en samenleven wor-
den geschapen. Dat lijkt in dat kader 
inderdaad het richtsnoer te moeten 
zijn van ons handelen, maar die ge-
dachte te concretiseren is buitenge-
woon moeilijk. De geachte afgevaar-
digde noemde zelf als voorbeeld het 
BTW-tarief te differentiëren naar de 
lengte van de periode waarin van een 
produkt een nuttig gebruik kan worden 
gemaakt. 

Ik kan over die gedachte vandaag al-
leen zeggen dat ik deze bespreken zal 
met onze collega de Minister van Fi-
nanciën. Deze kan de gedachte wei-
licht meenemen in zijn studie over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
van selectieve verhoging van indirecte 
belastingen. 

In de context van een door de geach-
te afgevaardigde gewenst straffer op-
treden tegen het Nederlandse fascis-
me, heeft de geachte afgevaardigde de 
heer Van Hulst over mijn hoofd heen 
aan de Staatssecretaris van Financiën 
de vraag gesteld of giften aan de Ne-
derlandse Volks Unie - ik ben er niet 
helemaal zeker van of hij de partij in 
kwestie bij name noemde, maar hij 
heeft haar stellig bedoeld - voor de be-
lasting aftrekbaar zijn. Ik moet die 
vraag bevestigend beantwoorden. 

Volgens de wet zijn onder meer af-
trekbaar de giften aan binnen het Rijk 
gevestigde instellingen die algemeen 
nut beogen. Tot de instellingen die al-
gemeen nut beogen, zijn onder meer 
de politieke partijen te rekenen, omdat 
de politieke partijen in ons bestel bij 
uitstek de instrumenten zijn waarmee 
aan de politieke opvattingen in onze 
samenleving gestalte wordt gegeven. 
De wet geeft aan de inspecteur van be-
lastingen niet de bevoegdheid van eni-
ge politieke partij te zeggen, dat die 
niet het algemeen nut dient, ook al 
heeft de inspecteur daarover persoon-
lijk ernstige twijfel. 

Ik zou het niet juist vinden bepaalde 
politieke groeperingen te bestrijden 
via het in beginsel neutrale instrument 
van de fiscaliteit. Als de partij als zoda-
nig niet verboden is, dient deze wat af-

trek van giften betreft op gelijke wijze 
behandeld te worden als andere poli-
tieke partijen. 

Ik ontken niet dat hier een vraagstuk 
ligt. Ik denk alleen dat de aanpak een 
andere een dieper stekende zou moe-
ten zijn dan die welke is gesuggereerd. 

De geachte afgevaardigden me-
vrouw Van Someren en de heren Vogt 
en Umkers hebben onderdelen van 
het energiebeleid ter sprake gebracht. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Someren heeft gevraagd hoe de 
Regering denkt over de suggestie in 
het rapport van de Telderstichting om 
de in te stellen stuurgroep in het kader 
van de maatschappelijke discussie 
over (kern)energie te doen functione-
ren als een wetenschappelijk hof on-
der leiding van een rechter, zodat een 
zo groot mogelijke onafhankelijkheid 
wordt bereikt. 

Wij hebben met grote belangstelling 
kennis genomen van de in dat rapport 
gedane suggesties omtrent de organi-
satiestructuur van de maatschappelij-
ke discussie. De opzet van een weten-
schappelijk hof bergt wel het risico in 
zich dat de maatschappelijke discussie 
zich niet gaat uitstrekken over de Ne-
derlandse gemeenschap als zodanig, 
maar zich beperkt tot een groep van 
deskundigen. Wij menen dat de door 
ons voorgestane opzet een optimale 
deelneming van het Nederlandse volk 
in de discussie waarborgt. Overigens 
zijn ook wi j van mening dat ten minste 
één van de leden van de stuurgroep af-
komstig moet zijn uit de rechterlijke 
macht, onderscheidenlijk daarmee 
zeer nauw gelieerd behoort te zijn. Dat 
is een extra waarborg voor een zo on-
afhankelijk en zorgvuldig mogelijk ver-
loop van zaken bij die maatschappelij-
ke discussie. 

De heer Vogt heeft een tweetal vra-
gen op energiegebied herhaald, die in-
dertijd door de heer Van der Spek zijn 
gesteld aan de overzijde en waarop 
geen antwoord zou zijn gegeven. Hij 
heeft er wel bij gezegd: 'voor zover ik 
kon nagaan', want in de regen van in-
terrupties werd zelfs de lezer van de 
Handelingen later nog nat, naar ik be-
greep. Welnu, gebleken is dat één van 
die vragen wél, de andere niet is be-
antwoord. Beide zal ik andermaal 
gaarne bespreken. 

Op de vraag over progressieve gas-
tarieven heeft Minister Andriessen ge-
antwoord dat de Regering zich thans 
haar standpunt wat het kleinverbruik 
betreft nog wi l voorbehouden. Aan de 
hand van de enige tijd geleden afge-
ronde studie van het Nederlands Eco-
nomisch Instituut wordt thans een re-
geringsstandpunt voorbereid. Dat zal 

zo spoedig mogelijk aan het parlement 
worden voorgelegd. 

Wat de relatie tot de voorgestelde 
tariefverhoging betreft, wil ik daaraan 
toevoegen dat gelet op de feitelijke 
ontwikkeling op de energiemarkt in 
1978 en 1979 een algemene niveauver-
hoging van de gastarieven uit een 
oogpunt van evenwichtige prijsver-
houdingen uiterst wenselijk is. 

Voorts de vraag, waarom zo weinig 
wordt uitgegeven aan onderzoek voor 
alternatieve energie, waar wi j al een 
achterstand zouden hebben. Die vraag 
is inderdaad destijds onbeantwoord 
gebleven. Er is geen reden om te ver-
onderstellen dat Nederland ten opzich-
te van andere landen een achterstand 
zou hebben op het gebied van onder-
zoek naar alternatieve energiebron-
nen. 

Wanneer wij de inspanning in 1978 
van de ons omringende landen verge-
lijken met die van Nederland, genor-
meerd in guldens per hoofd van de 
bevolking, blijkt dat wij weliswaar niet 
bovenaan staan - een positie die wi j 
altijd gaarne bekleden - , maar dat van 
een groot verschil met de koplopers 
geen sprake is. Uit de mij verschafte 
gegevens blijkt dat wij per hoofd van 
de bevolking gemeten - en ik denk ook 
anderszins gemeten trouwens - voor 
dit goede doel tweemaal zoveel uitge-
ven als een naar wij toch allen vinden 
zeer respectabel land als België en 
meer dan tweemaal zoveel als een 
naar wi j ook allen vinden eveneens 
eerbiedwaardig land als Engeland. 

Bovendien gaat zeer binnenkort het 
nationale programma aardwarmte be-
ginnen, waardoor de totale uitgaven 
aan onderzoek van alternatieve ener-
giebronnen nog aanzienlijk zullen stij-
gen. 

Naar het oordeel van de heer Umkers 
is de voorgestelde verhoging van de 
aardgasprijzen asociaal en verwerpe-
lijk. In de eerste plaats kan hiertegeno-
ver gesteld worden dat ondanks de ad-
viezen van internationale organisaties 
als de OESO de stijgingen van de aard-
gasprijzen wél zullen worden doorbere-
kend in de lonen en via de koppeling 
dan ook in de sociale uitkeringen. Ver-
der kan, zoals al uitvoerig in de Tweede 
Kamer aan de orde is geweest, de aard-
gasprijs niet los worden gezien van de 
prijsontwikkeling van andere energie-
dragers, niet los worden gezien van de 
gewenste besparing op energie en niet 
los worden gezien van onze relaties met 
het buitenland. De nu voorgestelde ver-
hoging weerspiegelt maar een gedeelte 
van de energieprijsstijging in 1979 van 
bij voorbeeld huisbrandolie. Een gerin-
ge verhoging van de aardgasprijs zou 
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slechts een verdere bijdrage zijn aan de 
substitutie van huisbrandolie door 
aardgas. Bovendien zou de onderhan-
delingspolitiek ten opzichte van de bui-
tenlandse afnemers sterk worden ver-
zwakt. 

De heren De Gaay Fortman, Meule-
man en Vogt hebben de problemen 
aangestipt rond het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid in de EG, dat mor-
gen op de Europese Raad in Dublin on-
getwijfeld aandacht zal vragen. In dit 
verband heeft de heer De Gaay Fort-
man de vraag opgeworpen, of het niet 
langzamerhand tijd wordt, om te scha-
kelen van prijsondersteuning naar in-
komenssubsidies. Bij de opbouw van 
het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid is twintig jaar geleden gekozen 
voor een zodanig beleid, dat de boer 
zijn inkomen ontvangt via de markt en 
niet via de begroting. Ik ben daar heel 
content over, want met het oog op de 
hevige afwentelingsverschijnselen 
moet ik er niet aan denken welk een ad-
ditioneel begrotingsprobleem wij op 
onze nek zouden krijgen als we het 
systeem zouden nemen van lage con-
sumentenprijzen voor landbouwpro-
dukten met daarboven aanzienlijke, uit 
de begroting gefinancierde inkomens-
toeslagen. 

Wij erkennen dat er ernstige proble-
men zijn op sommige deelmarkten, 
maar laten we de zaak niet dramatise-
ren en niet de grondslagen van het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid in 
gevaar brengen. Op de keper be-
schouwt kost het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid in de gemeenschap, 
als wi j dat transplanteren naar Neder-
landse verhoudingen, ruim f 1 miljard, 
wat neerkomt op 1 % van de rijksbe-
groting. Laten we ons dus hoeden 
voor een dramatisering van het pro-
bleem. Het betekent echter niet, dat wij 
de zaak op zijn beloop kunnen laten. Er 
is sprake van onaanvaardbare over-
schotten en daar moeten we iets aan 
doen, juist om de grondslagen van het 
landbouwbeleid voor de toekomst vei-
lig te stellen. 

Ik moet de heer Meuleman antwoor-
den dat er in de zuivelsector inderdaad 
sprake is van aanhoudende overschot-
ten, in zulk een omvang dat ze de bijl 
vormen aan de wortel van het ge-
meenschappelijk zuivelbeleid. Dat be-
leid heeft Nederland zeker geen wind-
eieren gelegd. Het gaat hier - daar 
heeft hij gelijk in - om werk en inko-
men van vele duizenden. Willen wij dit 
veilig stellen op lange termijn en voor-
delen blijven trekken, dan zullen wij op 
korte termijn een veer moeten laten. 

Waar het om gaat - dat is de primaire 
verantwoordelijkheid van de Regering 
- is het veilig stellen van de inkomens-
ontwikkeling op lange termijn. 

Enkelen, zoals de heren Van Hulst en 
Meuleman, hebben, sprekend over het 
onderwijs, aangedrongen op rust aan 
het onderwijsfront. De ene reorganisa-
tie tuimelt over de andere heen. 

Het is een spel waarbij alleen nog de 
onderwijsorganisaties zijn betrokken, 
maar waarbij de mensen om wie het 
gaat afhaken omdat het hun allemaal 
wat veel wordt. 

Deze beschrijvingen - ik gaf er een 
voorzichtige parafrasering van - wer-
den gisteren in deze zaal vernomen. 

De snelle veranderingen in onze sa-
menleving hebben ook hun effecten 
op het onderwijs. De vorm van het on-
derwijs en inhoud ervan staan daar-
door voortdurend onder spanning. Dat 
is niet alleen zo in ons land; wij kun-
nen het ook in de ons omringende lan-
den zien. Tendenties in de samenle-
ving, zoals de roep om meer zeggen-
schap, om meer gelijkheid van kansen 
in onze maatschappij, maar ook de 
roep om meer doelmatigheid, om een 
betere afweging van prioriteiten, heb-
ben hun doorwerking naar het onder-
wijs. Dit betekent - en daarop is het 
beleid van het kabinet gericht - dat het 
onderwijs zowel in zijn inhoud als in 
zijn structuur een zekere dynamiek 
moet vertonen. Het is onze taak, in 
nauw overleg met de betrokkenen in 
het onderwijs - en daarmee bedoel ik 
uiteraard ook de onderwijsgenietenden 
zelf; het woord 'consument', is blijk-
baar intussen verboden verklaard, 
hoezeer de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen ons ook heeft geleerd 
dat ook Plato consumabel is, sterker: 
geconsumeerd behoort te worden -
noodzakelijke vernieuwingen, verbete-
ringen en veranderingen, soms op ex-
perimentele basis, tot stand te bren-
gen. 

Met de geachte afgevaardigde me-
vrouw Van Someren-Downer meen ik 
dat de volwasseneneducatie een vol-
waardige sector behoort te zijn naast 
het primair, het secundair en het perti-
air onderwijs. Op dit terrein zal een 
goed stelsel van voorzieningen tot 
stand moeten worden gebracht. In een 
mede in dit verband tot ontwikkeling 
te brengen systeem van wederkerende 
educatie zullen uiteraard ook de in-
houd en de opzet van het jeugdonder-
wijs worden betrokken. De gedachte 
over een variabele leerplicht met daar-
aan gekoppeld een puntensysteem dat 
recht schept op verdere educatie 
spreekt ons aan. Het is nog niet het 
moment, daarover beslissende uit-

spraken te doen, maar ik wil de geach-
te afgevaardigde gaarne toezeggen 
dat het kabinet haar gedachte op dat 
punt in studie wil nemen. 

Ook wil ik haar toezeggen dat wi j na-
der zullen bezien of het aandeel van 
geprogrammeerd onderwijs - dus met 
gebruikmaking van moderne media -
in de opleiding en de nascholing van 
onderwijsgevenden kan worden ver-
groot. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Someren-Downer vroeg ook naar 
de samenhang tussen open universi-
teit en volwasseneneducatie. Die sa-
menhang is onmiskenbaar aanwezig, 
maar het is niet de enige. In de beleids-
notitie Open Universiteit is gesteld dat 
de open universiteit een zelfstandige 
instelling is van hoger onderwijs die 
tevens een belangrijke relatie heeft 
met de volwasseneneducatie. Daar-
mee is de functie van de open univer-
siteit een meer omvattende voorzie-
ning dan de overige voorzieningen in 
de sector van het volwassenenonder-
wijs. De open universiteit neemt bin-
nen het hoger onderwijsbeleid een 
wezenlijke plaats in, denk aan verster-
king van hoger onderwijs op deeltijd-
basis, denk aan stimulering van ver-
nieuwing in het hoger onderwijs, denk 
aan het bevorderen van de samen-
hang tussen het wetenschappelijk on-
derwijs en het hoger beroepsonder-
wijs. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
vroeg ook naar de stand van zaken bij 
de internationalisering van deweten-
schappelijke contacten en naar de mo-
gelijkheden tot gerichter uitwisselen 
van informatie. In antwoord hierop 
deel ik mee dat wetenschappelijke uit-
wisseling plaatsvindt in het kader van 
een aantal culturele verdragen. Verder 
wordt ongeveer f 200.000, per jaar bij-
gedragen in de kosten van het organi-
seren van internationale wetenschap-
pelijke congressen in Nederland. 
Voorts wordt een bijdrage van even-
eens f 200.000, per jaar gegeven voor 
het bezoeken van wetenschappelijke 
congressen in het buitenland. Ten slot-
te wijs ik op een bijdrage van f 3 mil-
joen, die via ZWO wordt verleend voor 
internationale wetenschappelijke uit-
wisselingen. Het gaat hierbij om sti-
pendia en stagebeurzen voor Neder-
landers en buitenlanders. 

Wat het voorstel betreft om de con-
tacten vooral op medisch gebied in 
een institutioneel kader te plaatsen, 
wil len wi j overwegen om aan de medi-
sche sector van de Academische Raad 
of aan ZWO hierover een gericht ad-
vies te vragen. 
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Mevrouw Van Someren-Downer 
heeft ook gesproken over de ontwikke-
ling van het mediabeleid op langere 
termijn. Met het oog op de technische 
en technologische ontwikkelingen en 
hun mogelijke gevolgen voor de sa-
menleving heeft het kabinet advies 
gevraagd aan de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid. Dit ad-
vies kan begin 1982 worden verwacht. 
Wij zijn het met de geachte afgevaar-
digde eens, dat deze materie te 
belangrijk is om zonder maatschappe-
lijke discussie over het WRR-rapport 
definitieve standpunten te formuleren. 

Of die discussie zal moeten worden 
opgezet volgens hetzelfde patroon als 
die omtrent de kernenergie, is een 
vraag die later kan worden beant-
woord. 

Met betrekking tot de begeleiding 
van de ontwikkeling van viewdata ver-
wijs ik naar de komende PTT-praktijk-
proef, die naar verwachting medio 
1980 zal worden begonnen. Een stuur-
groep begeleidt deze proef die gege-
vens moet opleveren, op grond waar-
van niet zozeer de technische maar 
veeleer de maatschappelijke effecten 
van het nieuwe communicatiesysteem 
zullen kunnen worden beoordeeld. 

De Regering heeft, zoals de geachte 
afgevaardigde weet, een standpunt in-
genomen ten aanzien van het al dan 
niet invoeren van regionale etherrecla-
me. Het standpunt is verwoord en be-
argumenteerd in een beleidsnota inza-
ke de regionale radio-omroep die op 
31 oktober aan de Tweede Kamer 
werd aangeboden. Daarin staat, waar-
om regionale etherreclame door de 
Regering wordt afgewezen. Ik herhaal 
zeer kort de in die nota daarvoor aan-
gevoerde argumentatie. 

In de eerste plaats moet een nadeli-
ge invloed van deze vorm van reclame 
worden gevreesd op de advertentiepo-
sitie van de regionale dagbladpers. De 
advertentie-omzet van de regionale 
pers zou kunnen afnemen als gevolg 
van de introductie van regionale ether-
reclame. De introductie van landelijke 
etherreclame leidde tot een overeen-
komstig effect op de advertentie-om-
zet van de landelijke bladen. Boven-
dien ligt het niet in de verwachting dat 
de inkomsten uit regionale etherrecla-
me altijd additioneel zullen zijn ten 
aanzien van die van de landelijke 
STER. Voor zover daarover gegevens 
beschikbaar zijn, is aangetoond dat 
nieuwe reclamemogelijkheden niet al-
ti jd vanzelf zullen leiden tot hogere to-
tale reclamebestedingen door adver-
teerders. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Vogt heeft geïnformeerd, hoe de Rege-
ring de zorg voor de privacybescher-
ming wil waar maken bij het aange-
kondigde recherche-i nformatiesys-
teem. De geachte afgevaardigde uitte 
daarbij bezorgdheid over de eventuali-
teit van registratie van politieke ge-
zindheid. De bescherming van de pri-
vacy bij het in de Justitiebegroting 
aangekondigde en nog te ontwikkelen 
recherche-informatiesysteem zal, zo-
als gebruikelijk, worden gewaarborgd 
door het vaststellen van een privacy-
reglement. Hierin zullen worden opge-
nomen de elementen die zijn vervat in 
de bestaande reglementen voor het 
herkenningsdienstsysteem en voor de 
registratie van gesignaleerde perso-
nen. Noch in deze bestaande registra-
ties, noch in het daaruit te ontwikkelen 
systeem worden gegevens geregi-
streerd omtrent de politieke gezind-
heid van personen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Vermeer heeft enige teleurstelling ver-
woord over het feit, dat de onlangs 
door de Regering uitgebrachte nota 
Consument en Consumptie, hoewel 
nog pas een terreinverkenning, zo wei-
nig ingaat op de wenselijkheid van een 
ander soort van samenleving. De ge-
achte afgevaardigde heeft in dit ver-
band verwezen naar zaken als de pro-
blematiek van de toenemende con-
sumptie van alcohol en andere vor-
men van consumptie die de gezond-
heid bedreigen. Als stuwende krach-
ten achter die verschijnselen maakte 
hij melding van de reclame en van de 
predominatie van het streven naar 
winst in ons economisch bestel. 

De heer Vermeer (PvdA): Om misver-
stand te vermijden, ik citeerde uit een 
rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, name-
lijk een van de voorstudies die kortge-
leden is verschenen. Daaruit heb ik de 
gedachtengang weergegeven. 

Minister Van Agt: Dit is met wat ik 
zei niet in strijd, maar het is een waar-
devolle aanvulling. Ik herinner mij in-
derdaad dat de geachte afgevaardigde 
de gegevens vermeldde, daarbij put-
tend uit een van de studies van de 
WRR. Dat is correct. 

Er mag geen twijfel over bestaan, 
dat zekere ontwikkelingen in het con-
sumptie- en leefpatroon ook ons met 
zorg vervullen. Het is niet voor niets 
dat de overheid een beleid voert, dat 
erop is gericht, de gezondheid van de 
burger te beschermen. Een legitimatie 
voor het optreden van de overheid is 
er in situaties, waarin het gedrag van 
de één het welzijn van een of meer an-

deren bedreigt, al is er ook dan nog al-
lerlei discussie mogelijk naar aanlei-
ding van de vraag, hoe welzijn moet 
worden opgevat. 

Moeilijker wordt het wanneer de 
vraag aan de orde komt, of consumen-
ten moeten worden beschermd door 
maatregelen van overheidswege, ze-
ker wanneer het dwangmaatregelen 
betreft, tegen schade, die zij het eigen 
welzijn zouden wil len toebrengen. 
Nog moeilijker wordt het wanneer het 
erom gaat om, afgezien van het toe-
brengen van schade aan de consu-
ment zelf of aan anderen, een visie te 
ontwikkelen op de wenselijkheid van 
een bepaald consumptiepatroon en 
daarmee op een bepaalde culturele 
ontwikkeling. Welke criteria zouden 
daarbij moeten worden aangelegd? 

Ik denk dat de overheid op dit terrein 
terughoudendheid moet betrachten 
om paternalisme en betutteling te 
voorkomen. Overigens, de door de ge-
achte afgevaardigde aangehaalde no-
ta 'Consument en consumptie' gaat 
wel in op de hier bedoelde problema-
tiek, namelijk in de hoofdstukken I en 
III. 

De heer Vermeer heeft voorts, onder 
verwijzing naar een toespraak van de 
Staatssecretaris, belast met de coördi-
natie van het emancipatiebeleid, ge-
sproken over de sterk toenemende 
werkloosheid onder vrouwen, over de 
achterstand van vrouwen in het onder-
wijs, over de mate waarin die achter-
stand de kansen voor vrouwen op de 
arbeidsmarkt nadelig beïnvloedt en 
over de noodzaak, de traditionele rol-
verdeling op de arbeidsmarkt te door-
breken. Het betoog van de Staats-
secretaris sprak hem aan, zo stelde hij, 
maar hij vroeg zich wel af, of een en 
ander doorwerkte in het arbeidsmarkt-
beleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Het arbeids-
marktbeleid is wel degelijk mede ge-
richt op het oplossen van de proble-
men, die de geachte afgevaardigde te 
recht signaleert. Ter bestrijding van 
discriminatie op de arbeidsmarkt is het 
wetsontwerp inzake de gelijke behan-
deling van vrouwen en mannen inge-
diend; het is thans bij deze Kamer in 
behandeling. Sinds 1979 is bovendien 
ingevolge het zogenaamde taakstel-
lende beleid norm, dat de arbeidsbu-
reaus de werkgelegenheidsverruimen-
de maatregelen evenredig aan de 
werkloosheid onder mannen en vrou-
wen toepassen. Als gevolg daarvan 
zullen vrouwen meer dan in het verle-
den van deze maatregelen kunnen 
profiteren. In verband daarmee kon de 
post voor aparte werkgelegenheids-
projecten voor vrouwen verdwijnen. 
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Vervolgens vermeld ik dat binnenkort 
een experimentele regeling van start 
zal gaan, die de omzetting van volle 
tijd-banen in deeltijdbanen alsmede 
de overgang van het werken in volle 
ti jd naar het werken in deeltijd finan-
cieel zal vergemakkelijken. De arbeids-
bureaus ondernemen in toenemende 
mate roldoorbrekende activiteiten, 
waaronder het bevorderen van de 
plaatsing van vrouwen in traditionele 
mannenberoepen. 

De behandeling van de begroting 
van Sociale Zaken vormt wellicht een 
goede gelegenheid om hierover met 
de desbetreffende bewindsman nader 
van gedachten te wisselen. Ik voeg 
hieraan nog toe - en daarbij spreek ik 
uit persoonlijke ervaring - dat de coör-
dinerende bewindsvrouwe voor het 
emancipatiebeleid ons van tijd tot ti jd 
soms vermanenderwijs bezoekt. Dan 
spreek ik in de duidende termen die in 
deze Kamer zo goed passen. 

De heer Vermeer (PvdA): Dat is kenne-
lijk een bezoeking, wordt hier opge-
merkt! 

Minister Van Agt: Een aansporing is 
het wel en een verrijking ook. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Hulst sprak over enige stakingen 
die in het nabije verleden hebben 
plaatsgevonden. Hij memoreerde 
daarbij dat de Tweede Kamer heeft 
aangedrongen op een snelle totstand-
koming van een stakingscode. Ook wij 
zouden het tot stand komen van zulk 
een code toejuichen. 

Het maken van zo'n code veronder-
stelt echter dat daarover tussen orga-
nisaties van werkgevers en werkne-
mers overeenstemming kan worden 
verkregen. De heer Van Hulst voegt 
aan de wens naar een stakingscode 
nog een andere wens toe. Hij meent 
dat er behoefte is aan een omschrij-
ving van 'het gebruik van geweld in 
een stakingsactie en het al dan niet 
toelaatbare daarvan'. Ik meen even-
wel, dat de situaties waarover de heer 
Van Hulst heeft gesproken moeten 
worden getoetst aan de wet waar-
onder wij leven. 

Het kenmerk van een werkstaking is 
het uitoefenen van economische 
macht tegenover de werkgever. Het 
kenmerk van een werkstaking is niet 
het uitoefenen van fysieke dwang. Een 
code zou wel regels kunnen bevatten 
over de voorbereiding van besluit tot 
werkstaking, over de aanzegging van 
een dergelijk besluit aan de leiding van 
het betrokken bedrijf en over een aan-
tal bijkomende omstandigheden. Het 
kan ook gaan om activiteiten van sta-

kers gericht op het overreden van werk-
wil l igen om zich bij een staking aan te 
sluiten. Een code zou afspraken kun-
nen bevatten welke middelen wel en 
welke niet zullen worden gebruikt. Op 
de achtergrond staat steeds de wetge-
ving waaronder wij leven. In het cen-
trum daarvan staat, voor zover thans 
relevant, het artikel over de onrecht-
matige daad. 

De heer Van Hulst heeft voorts de 
vraag opgeworpen of het voor elk ge-
meentebestuur, inzonderheid voor de 
burgemeester, voldoende duidelijk is 
waar de grenzen van zijn bevoegdheid 
liggen. Zou dat niet voldoende duide-
lijk zijn, dan moest de Regering ook 
hiervoor een code ontwerpen. Het is 
niet eenvoudig en, gezien de verschei-
denheid van situaties die zich kunnen 
voordoen, waarschijnlijk zelfs nauwe-
lijks doenlijk, zulk een code te maken. 

Ik onderstreep daarbij dat het in de 
eerste plaats tot de verantwoordelijk-
heid van de burgemeester behoort te 
beoordelen, of zich bij een stakingsac-
tie zodanige omstandigheden voor-
doen dat kan worden gesproken van 
een verstoring van de openbare orde 
en dat er aanleiding is, een opdracht 
aan de politie te geven om op te tre-
den. Doet zich een situatie voor waarin 
het gebruik van geweld onontkoonv 
baar is, dan moet het optreden door de 
politie geschieden met inachtneming 
van de geweldsinstructie die zowel 
voor de gemeente- als voor de rijkspo-
litie geldt. 

De heer Van Hulst (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik neem aan dat de Minis-
ter-President zijn antwoord op mijn 
vraag over het gebruik van geweld 
heeft beëindigd. Ik kan mij indenken 
dat hij zegt, dat wij onze wetten heb-
ben en dat het geweld daaraan moet 
worden getoetst. Ik ben met concrete 
vragen gekomen, waarvan ik er nu twee 
wil herhalen die volstrekt vergelijkbaar 
zijn wat de situaties betreft. De ene par-
tij bindt de hekken dicht met kettingen. 
De andere partij, de werkwill igen, 
maakt met macht de kettingen weer ka-
pot. Is dat voor beide een toelaatbare 
vorm van geweld? 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het is niet aan de Regering om 
daar waar de rechter niet gesproken 
heeft of niet geroepen is om te spre-
ken, zich te begeven in de vraag of op 
zekere situatie al of niet het wetsartikel 
omtrent de onrechtmatige daad van 
toepassing is. Waar ik mij met name 
over de tweede vraag al eens heb 
geuit in een t.v."interview, enkele we-
ken geleden, wil ik althans daarover, 
mijzelf parafraserende, het volgende 

zeggen. Het ging om het openen van 
hekken toebehorende aan het bedrijf 
dat de handeling tot opening verricht-
te en wel door werknemers van dat be-
drijf die dat, naar blijkt, in volledige 
vrijwill igheid hebben gedaan, ten ein-
de werkwill igen die het bedrijfsterrein 
niet konden betreden in staat te stel-
len alsnog daarte komen. Welnu, bij 
dat samenstel van gegevens te spre 
ken van een onrechtmatige daad door 
degene die de hekken openden of lieten 
openen, wordt mij als jurist te veel, 

Mijnheer de Voorzitter! De verwij-
zing naar de Nota kunst en kunstbeleid 
die naar de mening van de geachte af-
gevaardigde de heer Vermeer geen 
vervolg zou hebben gekregen, lijkt mij 
niet juist. Het kabinet heeft die nota 
niet laten liggen. Er is een nadere uit-
werking in gang gezet van de Nota or-
kestenbestel die beoogt de door de 
heer Vermeer genoemde doelstellin-
gen te operationaliseren. 

Onlangs heeft de Minister van CRM 
gezegd, in grote trekken haar voome-
mens te hebben geformuleerd en hier-
over begin 1980 met de betrokkenen te 
zullen overleggen alvorens een defini-
tief standpunt te zullen bepalen. De 
Nota toneelbeleid die door het vorige 
kabinet aan de openbaarheid was prijs 
gegeven, werd door dit kabinet niet als 
uitgangspunt van beleid overgeno-
men. Die nota heeft veel kritiek uit de 
samenleving gekregen en ook uit de 
Tweede Kamer. 

De Minister van CRM streeft ernaar, 
in de eerste helft van 1980 een nieuwe 
beleidsnota over deze sector uit te 
brengen. De raamwet op de fondsen 
voor scheppende kunst zal binnenkort 
aan het parlement worden aangebo-
den. Voorts begint de kunstuitleen van 
de grond te komen. De in samenwer-
king tussen de Departementen van O 
en W en CRM tot stand gebrachte ver-
zorgingsstructuur op het terrein van 
de kunstzinnige vorming stoelt even-
eens op de hoofddoelstellingen van 
het beleid. Ik mag in dit verband ook 
nog wijzen op de gerealiseerde struc-
turele verhoging van de begroting van 
de directie kunsten van het Departe-
ment van CRM die ertoe geleid heeft 
dat aan kunstvernieuwende activitei-
ten meer aandacht kan worden gege-
ven. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Vermeer heeft nog geïnformeerd wel-
ke adviezen van de Emancipatiecom-
missie in beleidsplannen zijn vertaald 
en of gesproken mag worden van naar 
hij zei een indrukwekkend resultaat. 
Het grote aantal adviezen dat de 
Emancipatiecommissie heeft uitge-
bracht, is in het algemeen door de Re-
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gering zeer gewaardeerd. Aan alle ad-
viezen is op een of andere wijze al aan-
dacht gegeven en een aanzienlijk aan-
tal van die adviezen is door de Rege-
ring geheel of gedeeltelijk opgevolgd. 
De uitvoering is hetzij reeds gereali-
seerd, hetzij in een vergevorderd sta-
dium van voorbereiding. Ik heb een 
lijstje van de adviezen die al zijn gere-
aliseerd en ook van de adviezen die al 
in een vergevorderd stadium van 
voorbereiding zijn en ik verzoek u, 
mijnheer de Voorzitter, dit lijstje als 
noot in de Handelingen op te nemen. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat 
tegen het opnemen van deze noot in 
de Handelingen geen bezwaar. 

[Deze noot is opgenomen aan het eind 
van deze editie.]1 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben het met de geachte afge-
vaardigde de heer De Gaay Fortman 
eens dat een schoon en leefbaar mi-
lieu onmisbaar is voor de toekomstige 
generaties. Het milieu is niet even ge-
makkelijk op geld waardeerbaar als de 
produktie- en consumptiegoederen 
die wij vaak ten koste van het 'natuur-
lijke' kapitaal voortbrengen. 

Wel komen de kosten tot herstel en 
behoud van het milieu soms in schrille 
omvang naar voren, zoals bij voor-
beeld in Almelo, waar ter behoud van 
de kwaliteit van het grondwater hoge-
re kosten moeten worden gemaakt. De 
sluipende milieuverontreiniging waar-
van de geachte afgevaardigde ge-
waagde, kan inderdaad worden geken-
schetst als een vorm van kapitaalver-
nietig ing. Het is zaak nu en in de toe-
komst, een zodanig beleid te voeren 
datzo'n kapitaalvernietiging nationaal 
en mondiaal wordt voorkomen. 

Ik kom nu tot enkele onderwerpen 
betreffende het buitenlands beleid en 
defensie. De heer Vermeer heeft 
gesteld dat de Tweede Kamer de Re-
gering met een motie heeft moeten 
dwingen om de Sanctiewet in de Eer-
ste Kamer af te handelen. Hij noemde 
dit een testimonium paupertatis voor 
de Regering en hij sprak zelfs van een 
'contempt of parliament', zij het dat hij 
eraan toevoegde dat ook deze Kamer 
schuld zou dragen. Het kabinet heeft 
de aanvaarding van de desbetreffende 
motie-Den Uyl in de Tweede Kamer 
ontraden. Ik heb daartegen met name 
op staatsrechtelijke gronden beden-
kingen gemaakt. 

Ik vind dat de Tweede Kamer zich 
niet behoort in te laten met de behan-
deling van een wetsontwerp, waarorrv 
trent het gesprek tussen de Regering 

en de Eerste Kamer aan de gang is. Dat 
leidde tot een zekere bijstelling van de 
bewoordingen van de motie. Deze kon 
niettemin de instemming van het kabi-
net niet wegdragen. Ons stond voor 
ogen dat de Eerste Kamer op grond 
van de haartoekomende positie in het 
parlementaire bestel in vrijheid een 
oordeel kan geven op het wets-
ontwerp en voorts dat de Regering ge-
houden was zo zorgvuldig mogelijk op 
de in deze Kamer gemaakte opmerkin-
gen in te gaan. 

Mevrouw Van Someren vroeg of 
een volgend kabinet ook gebonden is 
aan de uitspraken gedaan in de nadere 
memorie van antwoord. In het alge-
meen kan gesteld worden dat uitspra-
ken als de onderhavige ook door een 
volgend kabinet in acht worden geno-
men, tenzij dat kabinet klemmende re-
denen aanwezig acht, daarvoor andere 
in de plaats te stellen. Ik wil mevrouw 
Van Someren herinneren aan een pas-
sage uit de door het vorige kabinet uit-
gebrachte nota naar aanleiding van 
het eindverslag uit de Tweede Kamer: 

'De door de leden van het CDA geui-
te stelling dat het tot zeer grote moei-
lijkheden zou leiden wanneer in ons 
land in de praktijk een sanctiebeleid 
zou worden gevoerd dat afwijkt van 
het sanctiebeleid in de overige EG-lid-
staten, onderschrijven wi j ' . 

Dit moge een aanwijzing zijn dat wat 
wij in de nadere memorie van ant-
woord hebben gesteld, een wijsheid 
verwoordt, waartoe kabinetten van 
verschillende samenstelling kunnen 
en zullen geraken. 

Enkele geachte afgevaardigden heb-
ben aandacht besteed aan de beslis-
sing van de Tweede Kamer met be-
trekking tot de Olympische Spelen 
voor gehandicapten. Mevrouw Van 
Someren wees daarbij op recente re-
acties uit onze samenleving en zij 
vroeg of het kabinet met het oog daar-
op alsnog medewerking wil verlenen 
aan de Paralympics als er een Zuidafri-
kaanse ploeg komt. 

Wij hebben er van meet af aan geen 
geheim van gemaakt - integendeel, 
voluit uitgesproken - dat naar onze 
overtuiging de door de Tweede Kamer 
genomen beslissing geen goede is. 
Wij betreuren het dat ons standpunt 
ten aanzien van de deelneming van 
een Zuidafrikaans multiraciaal team 
aan de Paralympics niet voldoende 
steun in die Kamer heeft kunnen vin-
den. Dat wij dit betreuren blijkt tevens 
uit de brief van de Minister van Buiten-
landse Zaken en de Staatssecretaris 
van CRM van 19 oktober j l . aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer. 

Daarin is neergelegd dat de Regering 
haar mening handhaaft. 

De motie is echter in de Tweede Ka-
mer met grote meerderheid aangeno-
men na een uitvoerig debat waarin de 
diverse standpunten diepgaand aan 
de orde zijn gesteld. Het kwam ons na 
zorgvuldig beraad in de ministerraad 
voor wijsheid te zijn, deze uitspraak 
van de Kamer - ofschoon wi j het er in-
houdelijk niet mee eens zijn - t e aan-
vaarden als een politiek en maatschap-
pelijk feit en ons dienovereenkomstig 
te gedragen. Indien blijkt dat hetgeen 
zich nader in ons land kan voordoen 
de Kamer aan de overzijde van het Bin-
nenhof reden geeft om zich andermaal 
over de kwestie uit te spreken, dan 
ontstaat voor ons een wezenlijk nieu-
we situatie. In ons beleid is dat consis-
tent. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Gaaij Fortman jr. heeft de vraag 
gesteld of de Regering bereid is, Zam-
bia te helpen bij het herstel van de 
bruggen en de verbindingen die ten 
gevolge van de recente bombarde-
menten zijn vernield. Die vraag van de 
geachte afgevaardigde beantwoorden 
wij positief. De hulpactie verkeert nu in 
een beginfase, met alle onduidelijk-
heid en alle gebrek aan coördinatie die 
in zo'n eerste periode onvermijdelijk 
zijn. Wij staan in contact met de Zam-
biaanse regering over de problemen 
en zijn doende contact op te nemen 
met andere donorlanden om zo gauw 
mogelijk een geordende hulpverlening 
opgang te brengen. 

Ik deel de opvatting van de heer Van 
Hulst dat de ontwikkelingssamenwer-
king niet mag leiden onder de econo-
mische problemen in eigen land. De si-
tuatie bij o n s - ondanks de economi-
sche vraagstukken waarmee wi j op het 
ogenblik te kampen hebben en waar-
aan wi j met elkaar zo veel woorden 
wijden - is altijd nog vele malen beter 
dan in de landen waaraan wi j hulp ge-
ven. Als wi j vanwege de moeilijkheden 
waarmee wij nu te kampen hebben, de 
ontwikkelingshulp zouden verminde-
ren, zou dat te kort doen aan deze we-
zenlijke medeverantwoordelijkheid 
voor de mensen elders op onze we-
reld. 

Sprekend overzuidoost-Azië heb-
ben de geachte afgevaardigden Van 
Hulst, De Gaaij Fortman jr. en Meule-
man terecht gewezen op het drama 
dat zich in dat deel van de wereld af-
speelt en op de ondoorzichtigheid van 
de politieke situatie aldaar. Toen een 
einde leekte zijn gekomen aan de tra-
gedie van een zich jaren voortslepen-
de oorlog die ten slotte tot een 
machtswisseling in de landen van In-

Eerste Kamer 
28 november 1979 Rijksbegroting 88 



Van Agt 

do-China heeft geleid, traden langza-
merhand steeds sterker wordende na-
tionalistische tegenstellingen aan het 
licht. 

Mocht men aannemen dat de zich 
intussen gevestigde politieke ideolo-
gieën min of meer gelijkgericht waren, 
allengs bleek dat Cambodja een ex-
treem radikaal beleid wilde voeren. De 
ten hemel schreiende gevolgen daar-
van zijn bekend. Tegelijkertijd zette het 
hiervoor verantwoordelijke bewind 
van Pol Pot zich af tegen de ambities 
van Vietnam, geheel Indo-China te wi l -
len beheersen. Door dit alles heen 
speelt dan nog de rivaliteit tussen de 
grote mogendheden China en de Sov-
jet-Unie. 

Hiermee schets ik zeer in het kort 
een beeld dat, aldus gebracht, wellicht 
wat klinisch aandoet. Het is echter een 
poging, aan te geven dat er krachten in 
het spel zijn waarop ons land slechts 
beperkte mogelijkheden tot beïnvloe-
ding heeft. Wij zien onze taak vooral 
op het terrein van leniging, waar dit 
mogelijk is, van de nood van al dege-
nen die onder deze heilloze ontwikke-
lingen te lijden hebben. 

De Minister van Buitenlandse Zaken 
heeft in de Verenigde Naties herhaal-
delijk erop aan gedrongen dat de VN 
een onderzoek zullen instellen naar de 
schending van de mensenrechten in 
Cambodja. Op dit gebied zullen wi j ac-
tief en virulent blijven. De geachte af-
gevaardigde de heer Van Hulst heeft 
enkele kritische opmerkingen gemaakt 
over de opvang en begeleiding van 
Vietnamese vluchtelingen in Neder-
land. Hierbij verwees hij naar een brief 
die een aantal van deze vluchtelingen 
aan mij heeft gezonden. Wij hebben 
deze zaak nog in onderzoek. Voorals-
nog beschikken wij niet over aanwij-
zingen van het gegrond zijn van de 
klachten. Mocht dit echter het geval 
blijken te zijn, dan zullen wij hiertegen 
stellig optreden. 

Met instemming heb ik kennis geno-
men van het door de geachte afge-
vaardigde de heer Van Hulst ingeno-
men standpunt tegenover het beleid 
voor de toelating van vluchtelingen in 
het algemeen en de Turkse christenen 
in het bijzonder. De geachte afgevaar-
digde heeft terecht gezegd dat ook om 
zoveel mogelijk echte vluchtelingen te 
kunnen toelaten, voor de vreemdelin-
gen/niet-vluchtelingen een restrictief 
toelatingsbeleid moet worden ge-
voerd. In dit licht is het volstrekt on-
juist, beslissingen over vreemdelin-
gen/niet-vluchtelingen die door ons 
uiteraard verre van harte worden 
genomen, te diskwalificeren als on-

barmhartig of, zoals wel gebeurt, on-
christelijk. Niemand, ook het kabinet 
niet, neemt zulke beslissingen anders 
dan uit noodzaak. Met de geachte af-
gevaardigde - ook voor zijn instem-
ming op dit punt zijn wi j dankbaar-
menen wij dat ter zake een verant-
woord beleid is gevoerd. 

Met veel belangstelling hebben wij 
geluisterd naar de uiteenzetting van de 
geachte afgevaardigde mevrouw Van 
Someren aangaande onze buurman, 
de Bondsrepubliek. Zij ging hierbij uit 
van recente beschouwingen in de in-
ternationale pers over de Duitse her-
eniging. Deze beschouwingen zijn ook 
door ons met aandacht gevolgd. In 
verband met het door de geachte afge-
vaardigde genoemde artikel in The 
Observer heeft de Minister van Buiten-
landse Zaken van de Bondsrepubliek 
nog zeer onlangs in alle duidelijkheid 
verklaard dat men slechts kan en moet 
reageren op serieuze, door andere re-
geringen gedane voorstellen. Deze op-
vatting delen wi j uiteraard geheel. 

Minister Genscher deed bij die gele-
genheid uitkomen dat de Bondsrepu-
bliek heeft gekozen voor de verzeke-
ring van haar veiligheid in het Weste-
lijk bondgenootschap en niets zal doen 
wat de oprechtheid en het blijvende 
karakter van deze politieke keuze in 
twijfel kan doen trekken. In dit verband 
is het goed, in herinnering te brengen 
dat de Franse president medio sep-
tember jongstleden op zeer categori-
sche wijze gedachten van de hand 
heeft gewezen, zoals zijn gelanceerd 
door de heren Sanguinetti en Buis 
over Frans-Duitse samenwerking op 
militair nucleair gebied. 

Hiermee ben ik gekomen bij de kern-
wapenproblematiek. Met grote be-
langstelling hebben wij geluisterd 
naar de betogen die hierover zijn ge-
houden. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Hulst heeft, zoals menig ander, 
gesproken over de relatie tussen wa-
penbeheersing en het vraagstuk van 
modernisering en beheersing van nu-
cleaire wapens voor de middellange 
afstand. 

Met hem wil ik in dit stadium op het 
vraagstuk van vrede en veiligheid 
slechts in hoofdlijnen spreken en be-
ginnen met mijn instemming te betui-
gen met één van de centrale stellingen 
van de geachte afgevaardigde, name-
lijk dat de cohesie in het bondgenoot-
schap en met name de betrokkenheid 
van de Verenigde Staten bij Europa 
mede worden bepaald door de mate 
van bereidheid van Europa zelf om of-
fers te brengen voor de eigen veilig-
heid. De weg die wij nu trachten te vin-

den moet verantwoord zijn uit een 
oogpunt van veiligheid en tegelijker-
tijd recht doen aan wapenbeheersing 
en aan het streven de rol van de kern-
wapens terug te dringen. 

Daarbij wil ik nadrukkelijk voorop-
stellen dat mijn collega Scholten in de 
Tweede Kamer heeft gezegd, namelijk 
dat hoezeer wij ook van mening mo-
gen verschillen over de aan te wenden 
middelen en methoden het einddoel 
voor allen hetzelfde is: de mensheid 
voor een catastrofe te behoeden. Die 
zware taak kan niet worden vervuld 
door Nederland alleen. Wij kunnen on-
ze doelstellingen van wapenbeheer-
sing en terugdringing van de kernwa-
pens niet in isolement nastreven. Wij 
moeten met onze bondgenoten geza-
menlijk overleggen hoe wi j een oplos-
sing kunnen vinden voor een geza-
menlijk probleem. 

Het beleid van de Regering is er dan 
ook op gericht te voorkomen dat wij 
ons bij dit zo ernstige en moeilijke 
vraagstuk buiten de internationale dis-
cussie plaatsen. In die discussie moe-
ten wi j juist alles in het werk stellen 
om onze eigen opvatting zo veel mo-
gelijk tot gelding te brengen en aan-
vaard te krijgen. 

Centraal in het denken van de Rege-
ring staat het streven de rol van de 
kernwapens terug te dringen, anders 
gezegd: onze afhankelijkheid van die 
kernwapens te verminderen. Daarbij 
moeten wij inderdaad risico's durven 
nemen, maar die risico's worden wel 
begrensd door de v<3rantwoordelijk-
heid die de Regering heeft voor de vei-
ligheid van ons land en van het ganse 
bondgenootschap. 

Naar aanleiding van wat de geachte 
afgevaardigde de heer Vermeer heeft 
gezegd - met name doel ik op zijn cita-
ten van Frank Barnaby - zou ik toch 
wil len wijzen op een recente publikatie 
van het Internationaal Instituut voor 
Strategische Studies, waarin veel 
meer begrip wordt opgebracht voor de 
noodzaak tot modernisering van de 
kernbewapening. 

Hoe groot onze afschuw van kern-
wapens in zich zelf ook is, wij moeten 
er als verantwoordelijke regering van 
uitgaan dat in de op oorlogvoorko-
ming gerichte strategie kernwapens 
vooralsnog niet kunnen worden ge-
mist. Dat betekent ook dat in het be-
lang van de veiligheid en de voorko-
ming van oorlog de handhaving van 
een machtsevenwicht noodzakelijk 
blijft. 

Bij de benadering van het vraagstuk 
van de grijzezone-wapens hebben wij 
met grote nadruk de doelstellingen 
van wapenbeheersing en terugdrin-
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ging van de rol van de kernwapens on-
der de aandacht gebracht van de 
bondgenoten. Wij hebben daarmee op 
een aantal punten succes behaald. Het 
beginsel dat door eventuele moderni-
sering de rol van de kernwapens niet 
groter mag worden, dat met name het 
totale aantal kernladingen in Europa 
niet mag toenemen is door de bondge-
noten aanvaard op onze uitdrukkelijke 
aandrang. 

Vanaf de eerste dag heeft Nederland 
met de grootste klem benadrukt dat dit 
probleem niet alleen kan en mag wor-
den benaderd vanuit de militaire zijde, 
maar ook vanuit de optiek van de wa-
penbeheersing en dat het van wezen-
lijk belang is dat een beslissing tot mo-
dernisering vergezeld gaat van een 
voorstel tot het openen van besprekin-
gen met de Sovjet-Unie over wapen-
beheersing, een voorstel dat niet in va-
ge termen vervat is, maar zo concreet 
mogelijk geformuleerd. 

De Regering heeft voorts mede in 
het licht van de politieke discussie in 
ons land op zich genomen bij het 
vraagstuk van de modernisering een 
zo geleidelijk mogelijke aanpak bij de 
bondgenoten te bepleiten met als be-
langrijkste aspect dat de daadwerkelij-
ke stationering in verband wordt ge-
bracht met de resultaten van het te 
voeren overleg over wapenbeheersing 
inzonderheid in de grijze zone. 

Bij dat overleg over wapenbeheer-
sing zou het moeten gaan om het be-
reiken van zo groot mogelijke vermin-
deringen van de kernwapens voor de 
middellange afstand aan beide zijden 
en uiteindelijk, zo enigszins mogelijk, 
van een situatie waarbij tegenover het 
wegnemen van de nieuwe dreiging 
van de Sovjet-systemen het alsnog 
vervallen van het NAVO-modernise-
ringsprogramma zou kunnen staan. 
Dat is de zogenaamde nul-optie. 

Voorts past het geheel in de grote 
nadruk die de Regering legt op de wa-
penbeheersing, dat wij aan de bond-
genoten te kennen hebben gegeven 
dat de Nederlandse Regering zich niet 
onvoorwaardelijk zal binden aan een 
besluit tot modernisering als de ratifi-
catie van SALT-II door de Amerikaanse 
senaat niet vaststaat. In het kader van 
de wapenbeheersing hechten wij er 
verder grote betekenis aan dat het nu 
mogelijk lijkt, eenzijdig duizend Ameri-
kaanse kernladingen uit Europa terug 
te trekken. Voor al deze en andere pun-
ten blijft de Regerimg - inzonderheid 
onze collega's van Buitenlandse Zaken 
en Defensie - zich inspannen in het 
bondgenootschappelijk overleg. Over 
de resultaten daarvan kan, zoals van-

zelf spreekt, op deze dag nog geen eind-
oordeel worden gegeven. Dat werk 
gaat voort. Aanvaarding van de motie 
van de geachte afgevaardigde de heer 
De Gaay Fortman wordt door de Rege-
ring ernstig ontraden. 

Dezelfde geachte afgevaardigde 
heeft gesproken over de deelneming 
van Nederland aan UNIFIL. Wij hebben 
per brief aan de vaste Commissies 
voor Buitenlandse Zaken en Defensie 
laten weten dat de ministerraad het 
principebesluit heeft genomen dat, als 
de Veiligheidsraad het mandaat weder-
om met een halfjaar verlengt, de Neder-
landse bijdrage tot medio juni 1980 zal 
worden gecontinueerd. 

Op deze plaats wil ik, ook op mijn 
beurt, nog eens grote waardering uit-
spreken voor de voortreffelijke wijze, 
waarop het Nederlandse detachement 
in Libanon zijn taak vervult. Onze ge-
dachten gaan uit - ik ben ervan over-
tuigd dat dit voor ons allen geldt - naar 
de Nederlandse militairen die hun le-
ven hebben gegeven of ernstig ge-
wond zijn geraakt bij de uitoefening 
van hun taak aldaar. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Meuleman 
heeft opnieuw een beroep op de Rege-
ring gedaan om de Bede, die weleer in 
de Troonrede stond, daar weer in te-
rug te brengen. Meer dan eens heb ik 
uiteengezet welke overwegingen ons 
hebben gevoerd tot het kiezen van de 
bewoordingen, waarmee de Troonre-
de in 1978 en in 1979 werd besloten. 
Het onderwerp is in ons levensbe-
schouwelijk zeer verdeelde land heel 
delicaat. Men kan er, naar de ervaring 
uitwijst, bijna niet over spreken zonder 
mensen te kwetsen. Daarom meen ik 
mij te mogen veroorloven te verwijzen 
naar de eerder gegeven explicatie van 
onze beslissing. De thans gebezigde 
bewoordingen doen aan allen recht. 
Zij gewagen immers van de velen die 
voor Regering en parlement om zegen 
bidden, naast de vele anderen die hun 
betrokkenheid bij het wel en wee van 
het land en zijn bestuur op een andere 
wijze gestalte geven. 

De vergadering wordt van 11.54 uur 
tot 12.40 uur geschorst. 

D 
De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij niet duidelijk wel-
ke de staatsrechtelijke bezwaren zou-
den zijn van de motie-Den Uyl met be-
trekking tot de Sanctiewet. De motie 
en het verminden van verder opont-
gekregen. Ik meen dat de Tweede Ka-
mer het recht heeft, wensen kenbaar te 
maken met betrekking tot het ongewij-
zigd doorsturen van een wetsontwerp 
en het vermijden van verder opont-

houd. Daar was politiek gesproken al-
le reden voor. Het is dan alleen de 
vraag of men het uit tactische overwe-
gingen wenselijk vindt een dergelijke 
uitspraak te doen. Het ontgaat mij ech-
ter dat er staatsrechtelijke bezwaren 
tegen zouden zijn. Van inmenging in 
deze Kamer is geen sprake geweest, 
zeker niet na de wijziging. 

Ik heb begrepen dat het kabinet 
vasthoudt aan Bestek '81 - ik had ook 
niet anders verwacht - en dat wat nu 
gebeurt een koersdeviatie naar links is 
geweest maar dat men zo snel mogelijk 
weer op de rechte weg zal terugkeren. 

Ik wil om misverstand te vermijden 
aantekenen, dat door ons de noodzaak 
van rendementsherstel niet wordt be-
streden. Ik spreek hier met schroom 
want na wat de heer Van Hulst heeft 
gezegd over deskundigheid, durf ik bij-
na niet meer te spreken. Een politicus 
is echter in niets deskundig en in alles 
amateur. Dat is het aardige van de po-
litiek. Ik weet echter nog net voldoen-
de van mijn studie in economie om te 
beseffen dat rendementsherstel nood-
zakelijk is uit een oogpunt van herstel 
en vergroting van export. 

Ik heb daarenboven, misschien niet 
voldoende duidelijk, gezegd dat ook 
wij nog steeds op het standpunt staan, 
dat matiging nodig zal zijn. Wij zijn ons 
er heel goed van bewust, dat voortge-
zette matiging nodig is om de moge-
lijkheid te openen van uitbreiding van 
die delen van het maatschappelijk le-
ven, waarvoor ik gepleit heb. Ik ben 
mij er heel goed van bewust, dat als 
die politiek niet lukt, het ook voor ons 
als politieke partij heroriëntatie zal vra-
gen. Ik ben mij ook heel goed bewust 
van het feit dat wij wat dat betreft op 
een zeer moeilijk punt gekomen zijn. 

De Minister-President heeft een hele 
reeks van nota's genoemd, die ver-
schenen zijn of op het punt staan te 
verschijnen. Ik vind inderdaad - ik heb 
een deel van mijn speech in eerste ter-
mijn niet uitgesproken - dat het kabi-
net bijzonder actief is in het produce-
ren van nota's. Ik hoop dat het kabinet 
produktiever wordt in het uitbrengen 
van wetsontwerpen. 

De oude waarheid van Tilanus sr.: 
'Ik ben geen vriend van nota's, de Ka-
mer is er om wetten samen met de Re-
gering te behandelen', geldt nog altijd. 
Ik realiseer mij echter, dat het nodig is, 
dat voor een aantal onderwerpen no-
ta's worden opgesteld waarop het be-
leid kan worden gegrond, voordat 
wetsontwerpen worden gemaakt. 

Ik kom dan op het punt, dat mij het 
meest in mijn beschouwingen heeft 
beziggehouden. De nota's - ik heb de 
innovatienota en de nota sectorstruc-
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tuurbeleid gelezen; ik denk ook aan de 
nota over het consumptiebeleid — zijn 
bijzonder instructief. Zo'n innovatieno-
ta geeft een bijzonder goed en duide-
lijk overzicht van wat er op zo'n breed 
terrein aan de hand is. Dat is mijn kri-
tiek niet. Ik heb gezegd dat - en dat 
vind je in al die nota's terug en dat is 
óók begrijpelijk gezien het uitgangs 
punt van deze Regering - steeds weer 
opnieuw wordt gesteld: het gaat om 
een voorwaardenscheppend beleid. 
Dat is het punt. Onze kritiek is dat een 
voorwaardenscheppend beleid niet 
voldoende is. 

Ikzou wil len dat het voldoende zou 
zijn. Zo'n beleid schiet echter in onze 
samenleving tekort. Daarom gaat het. 
De nota over het consumptiebeleid is 
daarvan een heel goed voorbeeld, 
maar het geldt in wezen ook voor de 
nota over het sectorstructuurbeleid. 
Men stelt de vrijheid van consumptie 
voorop. Akkoord. Ook mij zou niets lie-
ver zijn dan het volledig vooropstellen 
van die vrijheid. Men stelt in de nota 
sectorstructuurbeleid de vrijheid van 
produktie voorop. 

Als men dan leest wat staat in het 
rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid over 
consumptie - daarin wordt geëtaleerd 
tot welke uitwassen die vrijheid van 
consumptie in onze samenleving heeft 
geleid op allerlei terreinen, met name 
op dat van de gezondheid en het mi-
lieu - moet men zich toch in alle ernst 
afvragen of dit voldoende is. Ik heb ge-
zegd: in de nota van de Regering staat 
datje externe effecten van consumptie 
moet bestrijden, dus effecten die ook 
voor derden nadelig zijn. 

Mijn mening is dat je er dan niet 
komt met het voorwaardenscheppend 
beleid. Je zult veel dieper moeten in-
grijpen, niet omdat het zo leuk is maar 
omdat het noodzakelijk is om tot een 
andersoortige situatie te komen. Daar-
om heb ik gezegd dat ik denk dat het-
geen ons scheidt waarschijnlijk dieper 
steekt dan men wel eens oppervlakkig 
gezien denkt. De vraag is: naar welk ty-
pe van de samenleving koersen wij? In 
dat kader heb ik via de Minister-Presi-
dent tot de Minister van CRM gezegd, 
dat ik het jammer vind dat de nota cul-

tuur en cultuurbeleid geen vervolg 
heeft gekregen. Al die verhalen over 
het orkestenbestel en zo ken ik precies. 
De integrale beleidsnota heeft geen in-
tegrale uitwerking gekregen in een ac-
tieplan, gericht op die andersoortige 
samenleving. Dat is de wezenlijke kri-
tiek van onze zijde. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal even -
vrees niet, het zal maar heel even zijn -
terugkomen op wat ik heb gezegd over 
de Eerste Kamer. Als ik veertig minu-
ten lang vragen had gesteld aan de Re-
gering - en dat zou heel gemakkelijk 
zijn geweest; ik wi l de proef op de som 
wel even nemen door nu veertig minu-
ten lang vragen te stellen - dan zou dat 
blijkbaar meer hebben opgeleverd. 

Als deze Kamer enige zin heeft, dan 
is het om bij algemene beschouwin-
gen te proberen over achtergronden 
van beleid te praten en daarover met 
elkaar van gedachten te wisselen. Het 
is niet zo moeilijk om aan een stuk 
door vragen te stellen, maar het is 
naar mijn mening wel de gemakkelijk-
ste weg. Dat is de reden waarom ik 
enige teleurstelling heb uitgesproken 
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over het feit dat dit soort dingen in de-
ze Kamer vaak zo weinig tot zijn recht 
komt. Dat is de reden waarom ik zei: 
Pretentie van Kamer van reflectie ten 
spijt. Dat herhaal ik en bevestig ik. 

D 
De heer Van Hulst (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l gaarne beginnen met 
een woord van dank aan de Regering 
voor het beantwoorden van de vragen 
en voor de wijze waarop de vragen zijn 
beantwoord en ook voor de totale mil-
de toonzetting van het antwoord aan 
deze Kamer. 

Ik begrijp dat de Regering blij is en 
ook haar erkentelijkheid betuigt, als zij 
ook uit deze Kamer en van onze fractie 
de nodige steun krijgt. Dat neemt na-
tuurlijk niet weg dat ik ook in eerste 
termijn een aantal zaken aan de orde 
heb gesteld, waarover wij van de Re-
gering precies wil len weten wat haar 
plannen zijn. Ik ben begonnen met in 
eerste termijn te stellen dat het derde 
jaar voor Nederlandse regeringen, van 
welke signatuur dan ook, eigenlijk een 
zeer belangrijk jaar is. Dan moeten de 
zaken uit de verf komen. Ik heb twee 
voorbeelden genoemd: een mogelijke 
wet op de ruimtelijke ordening en een 
wet op de grondpolitiek. Ik wi l in dit 
opzicht mij gaarne aansluiten bij wat 
de heer Vermeer heeft gezegd over de 
verschillen tussen nota's en wetge-
ving. Het gaat hem niet om een lawine 
van nota's, maar om de wetgeving. 
Dat hij daarbij ook nog de heer Tilanus 
sr. aanhaalde, heeft mij bijzonder goed 
gedaan. Dat zal hij zich wel kunnen 
voorstellen. 

Ik zou toch wel graag wil len weten 
van de Regering, wat nu op deze toch 
zo uitermate belangrijke punten de 
plannen van de Regering zijn. Ik meen 
te mogen stellen dat in het kabinet 
over deze beide punten wel een zo 
grote mate van eenheid in denken 
wordt gevonden dat de situatie rijp is 
voor wetgeving. 

Nu ik mij toch bij de heer Vermeer 
heb aangesloten, wil ik iets zeggen 
over het punt van de deskundigheid. Ik 
geloof zeker dat kamerleden op een 
aantal punten deskundig moeten zijn 
en wie zal de heer Vermeer verwijten 
dat hij als kamerlid niet deskundig is, 
zeker ten aanzien van het terrein van 
zijn eigen studievakken? Ik heb de des-
kundigheid alleen van een enkel 
vraagteken wil len voorzien, als er on-
derwerpen aan de orde komen in de 
Tweede Kamer, waarvoor dan ineens 
een deskundige moet worden ge-
creëerd. Daartegen heb ik dan wel be-
zwaren. 

De Minister-President sprak naar 
aanleiding van maatregelen met be-
trekking tot de werkgelegenheid over 
absolute werkgelegenheid als norm. 
Wat bedoelt de Minister-President 
hiermee? Bedoelt hij daarmee de ab-
solute aantallen of de percentages? 

Naar mijn oordeel moet het hierbij 
gaan om de percentages en dient het 
beleid te zijn gericht op het wegwer-
ken van wat de regionale component 
wordt genoemd. Dit wi l zeggen: het 
gedeelte van de werkloosheid in de re-
gio, dat boven het gemiddelde percen-
tage van de nationale werkloosheid 
ligt. Graag verkrijg ik wat dit betreft 
een nadere toelichting. Ik ben ove-
rigens erkentelijk voor de recente 
maatregelen ten behoeve van Zuid-
Limburg. 

Wat betreft het inkomensbeleid 
heeft de Minister-President zich erg 
voorzichtig opgesteld. Dat siert hem 
wel. Ik wi l echter wel wat verder gaan. 
Wil de Regering de middengroepen 
tussen f 30.000 en f 60.000 per jaar nu 
ontzien of niet? Acht de Regering het 
wellicht juist, dat er voor deze groepen 
een taak ligt voor de bij de c.a.o.-be-
trokken partijen? 

Ik heb in eerste instantie ook gespro-
ken over de VUT-regeling. De Minister-
President is daarop ingegaan en hij 
stelde in reactie op mijn uitspraak, dat 
de regeling toch niet voldoet aan de 
verwachtingen inzake het vervullen 
van de openkomende arbeidsplaatsen, 
dat 'afspraken verbonden zouden kun-
nen worden' gericht op het vervullen 
van openkomende arbeidsplaatsen. Ik 
moet zeggen, dat ik een dergelijke for-
mulering aan de zwakke kant vind. Ik 
ben er wel blij om, dat de Minister-Pre-
sident heeft gezegd, dat de overheid 
ernaar streeft, tot een verhouding 1: 1 
te komen: iemand maakt gebruik van 
de regeling en daarvoor komt ook on-
middellijk één ander in de plaats. 

Ik moet hem er echter opmerkzaam 
op maken dat ook van regeringszijde 
de VUT-regeling is gepresenteerd als 
een van de zeer effectieve bestrijdings-
maatregelen, gericht tegen de werk-
loosheid. De regeling is niet in de eer-
ste plaats gepresenteerd als een maat-
regel met een sociale achtergrond, om 
het de 62-plussers wat gemakkelijker 
te maken om uit te treden. De bedoe-
ling was, degenen zonder werkte hei-
pen. 

Ik heb hiervoor ook enig bewijsma-
teriaal aangedragen. Het rapport, dat 
ik citeerde, heb ik niet kunnen lezen 
omdat het nog niet verschenen is; 
maar in de pers kon men de conclusies 
van het rapport van de technologische 
dienst in Noord-Holland lezen. Deze 

conclusies geven aan, dat de regeling 
ineffectief is en dat deze regeling haar 
doel voorbijschiet. Ik hoop, dat de Mi-
nister-President aanleiding vindt, hier-
op nader in te gaan. Mijn fractie zal 
zich zeker niet tegen de regeling ver-
zetten maar verlangt, dat deze zo effec-
tief mogelijk werkt. 

Wat betreft de brief van 25 oktober 
van een aantal Vietnamezen aan de 
Minister-President merk ik op dat ik nu 
- wi j zijn vijf weken verder - hoopte op 
het antwoord, dat de Regering al bezig 
was om hieraan iets te doen. Uit het 
gegeven antwoord blijkt dat de zaak 
nog in studie is. De klachten, in dit 
schrijven verwoord, vindt onze fractie 
zó ernstig, dat zij bij de Regering op 
zeer grote spoed aandringt. 

Mensen die wi j , gelukkig, uit de 
Zuidoostaziatische zee hebben opge-
pikt, die nu in Nederland verblijven en 
toch al aanpassingsmoeilijkheden 
moeten overwinnen waarvan wi j ons 
nauwelijks een voorstelling kunnen 
maken, mogen niet bovendien nog ge-
hinderd worden door een aantal bege-
leiders die hen allerlei wonderlijke 
ideeën wil len opdringen, want daar 
zijn zij niet voor. 

Wat betreft de Paralympics wil ik 
met grote duidelijkheid uitspreken, dat 
ik een unanieme fractie achter mij heb 
als ik zeg, dat wij het standpunt van de 
Regering inzake de Paralympics steu-
nen. Ik weet wel dat de Regering daar-
mee politiek gezien niet veel kan doen, 
aangezien de Tweede Kamerfractie 
een beslissing heeft genomen. Toch 
zou het mogelijk kunnen zijn dat, ge-
zien dit standpunt van mijn fractie, de 
Regering de kwestie nog eens over-
weegt. Wij weten nu uit de pers dat het 
Zuidafrikaanse multiraciale team van 
gehandicapten toch komt. Er is geen 
visumplicht. Men zal zich naar Arnhem 
begeven. Ik kan mij toch moeilijk de si-
tuatie indenken dat deze gehandicap-
ten door politiemacht verhinderd wor-
den daar bij te zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik weet ver-
der niet wat de Regering met deze me-
dedeling gaat doen, maar ik heb er be-
hoefte aan heel duidelijk een unaniem 
standpunt van mijn fractie naar voren 
te brengen. 

De heer B. de Gaay Fortman heeft 
een motie ingediend. Wij hebben de 
argumenten van de Regering gehoord. 
Wij hebben geen gelegenheid gehad 
een fractievergadering te houden. Bo-
vendien zijn een aantal leden vanmid-
dag helaas niet aanwezig. Wij zullen 
ons er in onze eerste fractievergade-
ring over beraden. 

Ik kan natuurlijk wel zeggen welk ad-
vies ik aan mijn fractie zal geven. Dat 
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zal zijn dat wij de argumentatie van de 
Regering door de Minister-President 
genoemd zullen volgen. Wij moeten 
daarom de mogelijkheid om voor de 
motie te stemmen niet open laten. In 
de motie staat dat de Kamer, gehoord 
de algemene politieke beschouwingen 
over de rijksbegroting 1980, van me-
ning is dat de kernbewapening om ve-
lerlei redenen onaanvaardbaar is. Dat 
is natuurlijk niet alleen een zaak van dit 
kabinet. 

Onder een vorig kabinet hebben de-
ze zaken ook al duidelijk gespeeld. Ook 
een vorig kabinet heeft kernbewape-
ning geaccepteerd. Mijn advies aan de 
fractie is, tegen deze motie te stern-
men. 

De heer B. de Gaay Fortman (PPR): Be-
tekent het niet open laten van de mo-
gelijkheid voor te stemmen, dat de 
heer Van Hulst van plan is zijn fractie 
te verplichten tegen de motie te stern-
men? 

De heer Van Hulst (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Moet ik daar nu nog op ant-
woorden? Verplichting, stemplicht, 
stemdwang? Ik doe er maar liever het 
zwijgen toe. Wie hierover zwijgt, heeft 
nog het meest ervan gezeid. 

• 
De heer B. de Gaay Fortman (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Mi-
nister-President voor zijn antwoord, al 
heeft de inhoud daarvan mij teleurge-
steld. Onze kritiek op het kabinet is niet 
een tekort aan toekomstgericht onder-
zoek, maar een tekorst aan toekomst-
gerichte visie en beleid. De te prijzen 
activiteiten van de Minister voor we-
tenschapsbeleid mogen geen excuus 
vormen voor andere Ministers om 
geen toekomstgericht beleid te voe-
ren. Is het geen wijsheid juist de be-
kommernis van de korte termijn te re-
lativeren, zeker in eigen land? Type-
rend voor dit kabinet is wellicht, dat 
het zijn Bestek op hooguit middellan-
ge termijn wi l uitzetten. 

Dit is typerend, omdat dit betekent 
dat het kabinet geen aspiraties heeft 
met betrekking tot institutionele veran-
dering, hervorming, want instituten, 
instellingen, moeten op veel langere 
termijn gericht zijn. Geen redelijk luis-
terend en lezend mens had, dachten 
wi j , uit mijn betoog kunnen afleiden 
een pleidooi voor extra werkgelegen-
heid in de kwartaire sector. Ik richtte 
mij in mijn bijdrage tot dit debat op de 
verhouding tussen de betaalde en de 
onbetaalde sector en had vooral het 
oog op de postmaterialistische waar-
den en behoeften. Dat onze maat-

schappelijke orde daarop nog zo wei-
nig is ingesteld en daaraan nog in zo 
geringe mate kan voldoen, maakt ons 
niet pessimistisch, omdat pas sinds 
enkele jaren wij dit van haar vragen. 

Onze zorg betreft overigens niet zo-
zeer het falen van de markt op ver-
schillende terreinen van economische 
activiteit, maar het volstrekte falen van 
beleid daar waar de markt niet kan 
werken of niet werkt zoals zij dat vol-
gens de theorie zou moeten doen. 
Daarvan zijn nu juist die boeren een 
voorbeeld. Zij krijgen hun inkomen 
niet uit een vrij werkende markt, maar 
uit een volstrekt gemanupuleerde 
markt. Waarom moeten zij nu extra in-
komen inleveren volgens de premier? 
Opdat zij minder melk produceren. Het 
omgekeerde gebeurt, zoals mijn partij-
genoot Boer Roel van Duijn aantoont 
in een hedenmorgen in de Volkskrant 
gepubliceerde artikel onder de kop 
'meer melk, minder boeren'. Daar 
waar de markt niet goed werkt of kan 
werken, worden wij geconfronteerd 
met de expansieve kracht van het aan-
bod. Wij vinden het in de gezondheids-
zorg en iets dergelijks ook op het ter-
rein van de bewapening; het aanbod 
gaat de vraag bepalen. 

Tot onze grote teleurstelling is de 
premier op onze vijf paradoxen van 
het kernwapenbeleid niet ingegaan en 
in tegenstelling tot de heer Van Hulst 
moeten wij zeggen dat wij de argu-
menten van de Regering niet gehoord 
hebben. Ik wi l mijn betoog uit eerste 
termijn niet herhalen, maar wel ingaan 
op hetgeen vanuit de Kamer hierover 
is opgemerkt. Het bevreemdt ons dat 
bij de beschouwingen over de kernwa-
pens nog steeds zo stellig wordt ver-
wezen naar de expansieve doeleinden 
van de Sovjet-Unie. Wij ontkennen die 
expansieve doeleinden van de Sovjet-
Unie niet, maar er is niets wat erop 
wijst dat de Sovjet-Unie van mening is 
dat haar ideologische doeleinden ge-
diend zouden kunnen worden door 
dreiging of gebruik van kernwapens. 
Die wapens - dat kan niet genoeg wor-
den herhaald - kunnen geen zinnig 
doel dienen. 

Bij de verhoren in de zaak-Oppenhei-
mer in de vijftiger jaren verklaarde de 
Amerikaanse ambassadeur in Moskou 
Kennan: 'De Russische opvatting van 
macht is niet wie kan wie bommen op 
het hoofd gooien, maar wie kan wie 
's morgens om drie uur uit zijn bed halen 
en laten verdwijnen? 'Laten wij onze 
verdediging dan ook op die opvatting 
van macht instellen. Daarvoor zijn wij 
bereid, grote offers te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook onze 
fractie wi l een bijdrage leveren aan de 

plaatsbepaling van deze Kamer, zoals 
die door de heer Vermeer in discussie 
is gebracht. De bestaansgrond voor 
de Eerste Kamer ligt onzes inziens niet 
in de beleidscontrole. De politieke ver-
antwoordelijkheid daarvoor ligt vooral 
bij de Tweede Kamer. Zolang de Eerste 
Kamer het budgetrecht heeft, valt aan 
beleids- of begrotingsdebatten wellicht 
niet te ontkomen, maar onze indruk is 
dat het achterwege laten van deze de-
batten de publieke besluitvorming in 
ons land niet zou schaden. In een artikel 
in het tijdschrift voor bestuursweten-
schappen uit 1963 stelt staatsraad Kan 
terecht dat de Eerste Kamer de tegen-
standers van het tweekamerstelsel in de 
kaart speelt wanneer zij de Regering 
noopt aan haar inlichtingen te verschaf-
fen die reeds aan de Tweede kamer wa-
ren verstrekt. 

Beleidskeuzen behoren in de eerste 
plaats in de Tweede Kamer te worden 
gemaakt. Dat geldt ook voor de wetge-
ving. De beleidsvragen die bij de be-
oordeling van een wetsontwerp een 
rol spelen zijn onder meer de volgen-
de: Ligt aan het wetsontwerp een be-
hoorlijke afweging van belangen ten 
grondslag? Hoe wordt de maatschap-
pelijke omtwikkeling erdoor beïn-
vloed? Is er een redelijke samenhang 
met het beleid, zoals dat op andere ter-
reinen wordt gevoerd? Is het wets-
ontwerp verdedigbaar vanuit een oog-
punt van reeds aanvaard beleid? 

Op deze beleidspunten vindt de be-
sluitvorming primair plaats in het ge-
meen overleg tussen Regering en 
Tweede Kamer. Onze taak is dan nog 
een soort van marginale toetsing. Be-
vindt het gekozen beleid zich binnen 
grenzen van redelijkheid en oirbaar-
heid? In een geval als de Kraakwet 
meende deze Kamer dat dit niet het 
geval was, daar aan de vraag van een 
redelijke benutting van vrijstaande 
woonruimte volstrekt voorbij was ge-
gaan. 

Naast de beleidsvragen zijn er even-
wel nog andere vragen die betrekking 
hebben op de rechtsvorming. Uit een 
oogpunt van verantwoorde rechtsvor-
ming moeten met betrekking tot een 
ingediend wetsontwerp de volgende 
vragen aan de orde komen. Is dit wets-
ontwerp consistent met andere wetten 
die men beoogt te handhaven? Is dit 
wetsontwerp logisch opgebouwd? Is 
de wetstekst duidelijk? Kan er in de 
praktijk met deze wet worden ge-
werkt? Past deze wet in de democrati-
sche rechtsorde? 

Het gaat hier om de door Scheltema 
op de in juni jongstleden gehouden 
vergadering van de Nederlandse Ju-
ristenvereniging genoemde aspecten 
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van democratie, rechtszekerheid, coör-
dinatie en effectiviteit. Wij kunnen hier 
spreken van beginselen van behoorlij-
ke wetgeving. Toetsing aan deze be-
ginselen is bij uitstek een taak voor de-
ze Kamer. 

De Tweede Kamer die zo zeer het ka-
rakter draagt van volksvertegenwoor-
diging, pleegt zich immers meerte 
richten op de beleidsvragen dan op de 
vragen betreffende de rechtsvorming. 
De rol die de Eerste Kamer speelt bij 
de rechtsvorming, acht mijn fractie zo 
belangrijk dat wij onze partij verzocht 
hebben zich te bezinnen op de vraag 
welk instituut voor deze Kamer in de 
plaats zou moeten komen, wanneer zij 
zou worden afgeschaft. Die vraag 
klemt te meer, nu wi j in ons staatsbe-
stel het beginsel wil len handhaven van 
onschendbaarheid van de wetten geen 
toetsingsrecht. Het alternatief voor af-
schaffing - en misschien wil men daar-
over ook eens denken - blijft ove-
rigens een hervorming van deze Ka-
mer. 

Een vraag is wel of de Eerste Kamer 
haar taak als medewetgever naar be-
horen vervult. Met name door juridi-
sche beschouwers wordt hier in het al-
gemeen niet negatief over geoordeeld. 
Toch mogen wij van de instellingen 
die invloed uitoefenen op de samen-
stelling van deze Kamer, vragen het 
karakter van de Eerste Kamer goed in 
beschouwing te nemen. 

Volgend jaar wordt de helft van onze 
leden opnieuw gekozen. Als lid van 
een partij die in dat proces slechts een 
zeer bescheiden rol zal spelen, neem ik 
de vrijheid aan het adres van onze kan-
didaatstellers en kiezers een opmer-
king te maken. Het spreekt vanzelf dat 
hier, in deze Kamer, niet slechts 
rechtsgeleerden moeten zitten. De Eer-
ste Kamer moet echter niet nog meer 
goede juristen verliezen dan zij in het 
verleden al heeft moeten prijsgeven. 
De Eerste Kamer moet zich gezag kun-
nen verwerven naar de Regering toe 
en o o k - hoe moeilijk ons dat ook valt 
- in haar verhouding tot de Tweede 
Kamer. Als leden van deze Kamer 
moeten wij trachten ons inzicht in de 
werking van ons staatkundig bestel en 
in de democratische rechtsorde van 
dag tot dag te verscherpen. Dat vraagt 
een bepaalde instelling die onze kie-
zers, en degenen die de kandidaten 
stellen, mede in aanmerking zouden 
moeten nemen. 

Alle nadruk dus op onze rol van me-
dewetgever. Dit betekent echter niet 
dat wi j zouden willen afzien van het 
houden van algemene beschouwin-
gen. Juist omdat bestaan en voortbe-

staan van het kabinet en de controle 
op het dagelijks beleid niet onze eerste 
verantwoordelijkheid is, wi j stellen 
ons wat dat aangaat zeer terughou-
dend op, kunnen wij bij uitstek bij gele-
genheid van de algemene beschou-
wingen - reflecteren op verleden, he-
den en toekomst, op overheid en sa-
menleving en op de mogelijkheden 
voor sturing van de maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Ook de premier zou deze kans kun-
nen benutten tot het houden van een 
dergelijk reflecterend betoog, geba-
seerd op zijn wijde belezenheid. Als af-
gevaardigden in deze Kamer zouden 
wi j zulks misschien moeten bevorde-
ren door in het vervolg af te zien van 
ook maar enige concrete vraag aan de 
Regering. Het gevolg daarvan is im-
mers steeds dat wat wij terugkrijgen 
meer gelijkt op een lappendeken dan 
op een betoog vol visie, oorspronke-
lijkheid en reflectie. In de dupliek krijgt 
de Minister-President een herkansing! 

D 
Mevrouw Van Someren-Downer 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Graag 
dank ik de Minister-President voor zijn 
uitvoerig antwoord. In tegenstelling 
tot de heer De Gaay Fortman hebben 
wi j wel met genoegen naar de Minis-
ter-President geluisterd. Ik ben het 
overigens met de heer De Gaay Fort-
man eens dat van een kabinet visie 
mag worden gevraagd en dat zeker in 
dit huis voor een meer op de toekomst 
gerichte visie plaats is. Daar dient dit 
huis voor. Ik heb met veel belangstel-
ling het betoog van de heer De Gaay 
Fortman aangehoord. Als het allemaal 
waar is wat hij zegt - ik was het met 
vri jwel alles eens - dan heeft deze Ka-
mer een enorme taak en dan wi l ik niet 
eens over afschaffing of herziening 
spreken. De Minister-President is zelf 
overigens ook al tot die conclusie ge-
komen. 

Ik heb slechts één puntje van kritiek, 
omdat ik betrekkelijk weinig heb ge-
hoord over mijn betoog over de nieu-
we telecommunicatietechnieken. Ik 
heb er vrij indringend voor gewaar-
schuwd, deze ontwikkeling over ons 
heen te laten komen. Ik behoor niet tot 
de mensen die zeggen dat het heerlijk 
is dat de satelliettelevisie er komt. Ik 
heb dat zelfs een sociaalculturele t i jd-
bom genoemd. Wat gaan wi j daarmee 
doen? Komt de zaak over ons heen? 
Betekent het - dank zij nog meer toma-
tenketchup - nog meer geweld en 
bloed op de buis? Betekent het een 
verdere vervlakking of gaan wij in deze 
unieke situatie met onze eigen omroep 
- radio en televisie - heel andere we-
gen inslaan? 

Ik weet dat de Minister voor CRM 
wegens ambtsbezigheden deze verga-
derzaal heeft moeten verlaten, maar 
via de Minister-President kan ik haar 
zeker bereiken. Ik ben van mening dat 
het kabinet beter zal moeten inspelen 
- het is niet alleen een zaak van de Mi-
nister van CRM - op de zeer nabije toe-
komst. Ik heb gezegd dat de tijd van 
'het loopt zo'n vaart niet' voorbij is. Ik 
heb daarbij verwezen naar een artikel 
van de heer Chriet Titulaer die men des-
kundigheid op dit gebied zeker niet 
kan ontzeggen. Het wordt dus öf iets 
heel verschrikkelijks öf wi j gaan er iets 
heel goeds mee doen. Een voortschrij-
dende techniek betekent echter niet 
automatisch het welzijn voor de men-
sen. Dit kan het wel betekenen als de 
mensen die technieken werkelijk goed 
gaan toepassen. Ik heb daaraan in eer-
ste termijn veel aandacht besteed. Ik 
begrijp wel dat de Minister-President 
in tweede termijn niet een hele toe-
komstvisie kan geven, maar het kabi-
net moet zich hiermee wel intensiever 
gaan bezighouden. 

Over de motie van de heer De Gaay 
Fortman kan ik kort zijn. Ik heb namens 
mijn hele fractie in eerste termijn hele 
duidelijke taal gesproken over onze 
opvattingen inzake defensie. Wij heb-
ben hierover nog een fractievergade-
ring gehad maar ik acht de kans dan 
ook uiterst gering dat mijn fractie vóór 
de motie zal stemmen. 

Ten slotte kom ik tot de Paralympics. 
Ik ben verheugd over hetgeen de heer 
Van Hulst hierover heeft gezegd. Het is 
bekend dat mijn fractie het door hem 
vertolkte standpunt deelt. Mijn fractie 
deelt ook het standpunt van het kabi-
net met betrekking tot de aan de over-
zijde van het Binnenhof aangenomen 
motie. Het moet het kabinet niet ge-
makkelijk zijn gevallen, de brief te 
schrijven waarin het meedeelde dat 
van de medewerking zou worden afge-
zien indien de Zuidafrikaanse ploeg 
komt. 

Er is echter sinds de aanvaarding 
van de motie aan de overzijde een en 
ander gebeurd; er zijn nova. Een van 
de belangrijkste is dat ik de zekerheid 
heb - de heer Van Hulst vertolkte dit 
ook - dat de Zuidafrikaanse ploeg 
komt. Ik moet nog zien dat deze buiten 
het stadion wordt gehouden. Dan ver-
wacht ik enige opstandige bewegin-
gen onder de meelevende Nederland-
se bevolking. Men neemt dit eenvou-
dig niet. Dit is ook gebleken uit de re-
acties die na het aanvaarden van de 
motie zijn gekomen. Het geld voor de 
komst van en de faciliteiten voor de 
ploeg is er al. 
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Van Someren-Downer 

Ik vrees dat het kabinet in een bijna 
onmogelijke positie komt die te wijten 
is aan de laatste regel van de brief op 
stuk 15800-V en XVI, nr. 12. In deze 
brief, die was ondertekend door de Mi-
nister van Buitenlandse Zaken en de 
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, komt het ka-
binet tot de conclusie dat handhaving 
van het aanbod tot materiële steun 
aan de Paralympics, indien een Zuidaf-
rikaans team deelneemt, niet verstan-
dig is. Betekent dit dat, als het team 
komt - deze overtuiging heb ik, even-
als de heer Van Hulst - de faciliteiten 
voor de andere ploegen worden inge-
trokken? Dit staat in de brief. Ik zie met 
de heer Van Hulst niet dat de ploeg 
buiten de poort blijft. Met de brief in de 
hand worden dan echter alle facilitei-
ten ingetrokken. 

Er worden al bussen verbouwd; ik 
weet dat ook andere faciliteiten in aan-
bouw zijn. Hoe komt het kabinet eruit 
met de brief? Ik meen dat de zinsnede 
gevaarlijk is en ik heb al gezegd dat er 
eigenlijk een nieuwe situatie is ont-
staan. Ik maak mij sterk dat, als van-
daag de motie aan de overzijde in 
stemming kwam, de uitslag anders is. 
Ik kan dit niet bewijzen, maar namens 
mijn gehele fractie vraag ik de Rege-
ring, de beslissing die is genomen na 
aanvaarding van de motie, in herover-
weging te nemen, zeker tegen de ach-
tergrond van de door mij gewraakte 
zin in de brief. Het kabinet komt met de 
brief in een onmogelijke situatie. 

Ik ben er blij mee dat de heer Van 
Hulst namens een unanieme fractie 
kon spreken; dit doe ik ook. Mijn frac-
tie wi l de Regering een duidelijker 
steun in de rug geven tot heroverwe-
ging van deze zaak. Ik weet zeer goed 
dat er dan een brief aan de Tweede Ka-
mer moet worden gestuurd en dat 
daar dan opnieuw een debat moet 
plaatsvinden. Het is echter goed dat in 
dit huis de grote bezorgdheid over de 
gang van zaken wordt uitgesproken. 
Hiertoe wil mijn fractie een motie in-
dienen. 

Wij hopen innig dat deze zal worden 
aangenomen en dat dit zal leiden tot 
een heroverweging, uiteraard in sa-
menspraak met de Tweede Kamer. An-
ders zou ik het kabinet tussen Scylla en 
Charibdis zetten, als ik de beide Ka 
mers met deze gevaarlijke rotsen mag 
vergelijken. Kamers kunnen voor het 
kabinet gevaarlijk zijn, dus de vergelij-
king is wellicht niet zo slecht. Scylla en 
Charibdis bonkten echter geregeld te-
gen elkaar; ik meen dat Tweede en 
Eerste Kamer dit niet doen. De Eerste 
Kamer mag als huis van bezinning en 

herziening wel degelijk een kritische 
noot laten horen, als naar ons inziens 
en bovendien naar dat van het kabinet 
aan de overzijde een verkeerde beslis-
sing is genomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de 
eer, u hierbij een motie aan te bieden, 
die voldoende is ondertekend. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van So-
meren-Downer, Zoutendijk, Van der 
Werff, Baas, De Jong en Vonhoff-Luij-
endijk wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

De Kamer, 

gehoord de algemene politieke be-
schouwingen over de rijksbegroting 
voor 1980; 

gehoord de mededelingen van de Mi-
nister-President; 

nodigt de Regering uit, de oorspronke-
lijk toegezegde faciliteiten ten behoeve 
van de Olympische Spelen voor ge-
handicapten in 1980 alsnog te verle-
nen, ongeacht de herkomst van de 
ploegen; 

verzoekt heroverweging van de beslis-
sing zoals neergelegd in Kamerstuk 
(15800-V en XVI, nr. 12), 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt EK nr. 26 (15 800). 

D 
De heer Umkers (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik betwijfel of dit debat over 
de rijksbegroting voor het jaar 1980 in 
deze Kamer diepe sporen in Neerlands 
politieke leven zal achterlaten. Je zou 
haast de indruk krijgen dat zij die vin-
den dat er voor de Eerste Kamer geen 
plaats is in ons land gelijk hadden. Dat 
is echter niet onze opvatting. Wij me-
nen dat de Eerste Kamer een gegeven 
is in ons bestel en als zodanig dan ook 
een functie heeft te vervullen. Het be-
tekent ook dat deze Kamer en haar 
werk serieus zullen moeten worden 
genomen. Ik vraag mij , na wat zich gis-
teren en vandaag heeft afgespeeld, af 
of dat niet wat te wensen overlaat. In 
ieder geval blijft bij mij toch wel een 
zeer onbevredigd gevoel achter. 

De Minister-President heeft bezwaar 
gemaakt tegen mijn opvatting dat de 
loonmatiging niets zou hebben opge-
lost. Hij zegt dat er wel degelijk het een 
en ander is aan te wijzen: de loonkos-
tenstijging kon daardoor beperkt wor-
den, de export is toegenomen, de 
werkloosheid is niet toegenomen en 
verslechtering van de werkgelegen-
heid kon daarmee eveneens worden 
voorkomen. 

Dat is juist mijn bezwaar tegen het 
beleid. Het kabinet heeft slechts oog 
voor één kant van de economie. Het 
ziet slechts de positie van de werkge-
ver. De maatregelen die het kabinet 
neemt leiden er dan toe dat de positie 
van de ondernemer wordt verbeterd. 
Als de export toeneemt en de winsten 
stijgen, kan iedereen vaststellen dat 
het deze groep beter gaat. 

Dit is echter in strijd met de bedoe-
lingen van Bestek '81, die overigens 
nooit door ons zijn onderschreven. 
Daarin werd immers aangekondigd 
dat de loonmatiging zou moeten bij-
dragen tot het terugdringen van de 
werkloosheid tot 150.000. Dat is niet 
gebeurd. De werkloosheid is ver bo-
ven de 200.000 gebleven. Nu hebben 
wi j van het begin af aan onze twijfels 
gehad dat de maatregelen in Bestek 
'81 tot terugdringing van de werkloos-
heid zouden leiden. Wat dat betreft zijn 
wi j in onze opvatting bevestigd. 

Desondanks houdt de Minister-Pre-
sident vast dat loonmatiging nog lan-
ge tijd noodzakelijk zal zijn. Vandaar 
dat ook in het loonoverleg over slechts 
een half procent loonsverhoging plus 
wat belastingverlaging wordt gespro-
ken. Ook hier geldt dan toch weer dat 
het bedrijfsleven wordt ontzien omdat 
een deel van de koopkracht wordt gefi-
nancierd door de overheid. 

De opmerking van de Minister-Presi-
dent over de verhoging van de aardgas-
prijs noopt toch ook tot enige opmer-
kingen. De Minister-President zegt dat 
de aardgasprijsverhoging in de prijs-
compensatie zit. Wat daar echter niet 
in zit, zoals ik ook in eerste termijn heb 
gesteld, is de b.t.w. 18% b.t.w. valt 
buiten de prijscompensatie. Dat bete-
kent toch een niet onaanzienlijke ver-
hoging van de kosten. 

Bovendien heb ik mijn twijfels over 
de koppeling van de aardgasprijzen 
aan de internationale olieprijzen. Gelet 
op de hoge winsten van de oliemaat-
schappijen lijkt de olieprijs mij veel te 
hoog te zijn. Als zodanig vind ik het 
een slechte maatstaf. Blijft over dat de 
verhoging van de aardgasprijs voor 
een belangrijk deel dan toch weer ten 
goede zal komen aan de oliemaat-
schappijen. 

Ik heb van de Minister-President nog 
geen antwoord gehoord op de vraag, 
hoe het staat met de intrekking van 
wetsontwerp 10111. Graag verneem ik 
daar nog een reactie van hem op. 

De vele vragen en opmerkingen van 
de kant van deze Kamer over de mo-
dernisering van de atoombewapening 
zijn in de beantwoording toch wel zeer 
in het vage gelaten. Ik heb niet de in-
druk dat dit in overeenstemming is 
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Umkers 

met de ernst van de situatie. Mij is al-
thans niet duidelijk geworden of de 
Regering aan het standpunt van niet-
stationering nu wél of niet zal blijven 
vasthouden. Het enige waar de Rege-
ring duidelijk over was, was dat zij 
aanvaarding van de motie van de heer 
De Gaay Fortman ontraadt, wat op zich 
zelf geen verbazing wekt in deze Ka-
mer. Deze motie heeft overigens onze 
instemming, wat naar ik meen even-
min verbazing zal wekken. 

D 
De heer Meuleman (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin met een woord van 
dank aan de Minister-President en in 
hem mede aan de Regering voor de 
antwoorden die wij mochten ontvan-
gen op ons betoog van gisteren. 

Toen de Minister-President vanmor-
gen met het antwoord van de Rege-
ring begon en opmerkte, dat de Rege-
ring de kleine zelfstandigen, ook in de 
landbouw, zou wil len beschermen, 
heeft ons dat goed gedaan. Verder in 
zijn betoog hebben wi j beluisterd, dat 
hij ook de kleine fractie niet over het 
hoofd heeft gezien. En dat waarderen 
wij in hem. Wij zijn de Regering nier-
voor erkentelijk. 

Wij zijn ons er terdege van bewust 
dat het voor de Regering niet gemak-
kelijk is, het werkloosheidsvraagstuk 
op te lossen. Toch wil len wi j de Rege-
ring aansporen, evenals wij dat giste-
ren hebben gedaan, het begrip 'pas-
sende arbeid' nog eens ernstig te be-
zien. Hier is toch wel sprake van een 
terrein waarop kan worden bevorderd 
dat men aan het arbeidsproces gaat 
deelnemen. 

Als mijn informatie juist is, zijn de 
zuiveloverschotten aan het slinken en 
zijn de afzetgebieden verruimd. Ik wi l 
niet dramatiseren, evenmin als de Re-
gering, noch naar de ene, noch naar 
de andere zijde. Dat wil zeggen, ener-
zijds de financiële kant en anderzijds 
de overschotten, als die er dan nog 
zijn. Wel willen wij de Regering nog-
maals de volle medewerking vragen 
voor deze bedrijfstak 

Wij hebben wat het onderwijs be-
treft aangedrongen op de nodige rust. 
De Minister-President stelde dat het 
noodzakelijk is, vernieuwing met expe-
rimenten tot stand te brengen. Dat zal 
wel zo zijn. Alleen is hier voorzichtig-
heid geboden, vooral met experimen-
ten. Het gaat hier uiteindelijk om het 
kind en, de opvoeding van het kind. 

Wat de kernbewapening betreft, zijn 
wij het met de Regering eens dat een 
gezamenlijk oriënteren met de bond-
genoten een gebiedende eis is. Dat is 

een juiste stelling. Ook de Regering 
draagt haar verantwoordelijkheid. Wij 
wensen haar ook in dezen de nodige 
wijsheid toe. 

Wij hebben gisteren gesteld, ten op-
zichte van de vrijheid en vooral de 
geestelijke vrijheid, dat het voor ons 
en onze kinderen een uitermate belang-
rijke zaak is, als christenen in vrijheid 
te mogen leven en God de Here te 
mogen dienen naar de eis van Zijn 
Woord. Het zal dan ook duidelijk zijn 
dat wij de motie van de heer De Gaay 
Fortman niet zullen steunen. 

De Minister-President verwees ter 
beantwoording van mijn vraag over 
het opnemen van de bede in de Troon-
rede naar zijn verleden jaar gegeven 
antwoord. Dat wil ik eerbiedigen. Het 
feit echter, waarop hij wees, dat er in 
ons land verschillende levensbeschou-
wingen zijn mag de Regering niet ver-
hinderen, als zij bij de gratie Gods haar 
beleid wil voeren, in dezen haar stand-
punt te herzien. 

Tot slot wil ik de Regering bij haar 
arbeid Gods Zegen toewensen, opdat 
deze tot een zegen mogen worden 
voor ons land en ons volk. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zou mij graag wil len aanslui-
ten bij de woorden van dank. Ik ben 
mij ervan bewust, dat ik een vrijwel 
volledige beantwoording van mijn vra-
gen heb gekregen. Uiteraard betekent 
het niet dat ik gelukkig met de politieke 
opvattingen van deze Regering zou 
zijn. 

De heer Vogt (PSP) 

De opmerking van de Minister-Presi-
dent dat Bestek '81 in ieder geval een 
verdere achteruitgang zou hebben 
voorkomen, doet mij denken aan het 
verhaal over een zieke koe. Deze kreeg 
van de dierenarts een injectie. De vol-
gende dag was het dier een heel eind 
opgeknapt. De dierenarts kwam een 
tweede bezoek afleggen en consta-
teerde dat het dier een eind was opge-
knapt. Op mijn opmerking dat het lang 
niet zeker was, dat het van de injectie 
zelf kwam, gaf hij dat toe met de op-
merking, dat dat juist was, maar dat hij 
er in elk geval wel beter van was ge-
worden. Een dergelijke relativering 
zou ook de Regering niet misstaan. 

Wat de landbouw betreft is niet con-
creet gezegd of ook naar handhaving 
van de koopkracht tot en met modaal 
wordt gestreefd. Het gaat mij om het 
inkomen van met name kleine melk-
veehouders. 

Wat het te ontwikkelen recherche-in-
formatiesysteem betreft stel ik infor-
matie van de Kamer op hoge prijs. 

Ten aanzien van de deeltijdarbeid 
zou ik een duidelijker voortrekkersrol 
van de overheid, met mogelijkheden 
ook voor mannen en ook in die beroe-
pen waar meer verantwoordelijkheid 
wordt gedragen, graag zien. Deelt de 
Regering die mening? 

Ik heb gevraagd of de Regering mij 
uit de verwarring kon helpen waarin 
de zin dat het machtsevenwicht 
belangrijk is, mij heeft gebracht. Ik heb 
daarbij ook gevraagd of dit inhoudt dat 
verstoring van het machtsevenwicht, 
bij voorbeeld doordat de Sovjet-Unie 
afzien van plaatsing van de SS-20, de 
ontspanning in gevaar brengt. Die ver-
warring is kennelijk niet geheel serieus 
genomen. Waarschijnlijk heeft de Mi-
nister-President het niet serieus geno-
men, omdat hij wellicht dacht dat paci-
fistisch denkende mensen ten aanzien 
van het machtsdenken niet in verwar-
ring kunnen worden gebracht. Dat is 
niet juist. Ook ik kan in verwarring 
worden gebracht ten aanzien van het 
machtsdenken. Zo stevig sta ik klaar-
blijkelijk niet in mijn schoenen. Ik zou 
graag van de Regering vernemen of zij 
meent, dat als het machtsevenwicht 
wordt verbroken, bij voorbeeld door-
dat de Sovjet-Unie afziet van plaatsing 
van de SS-20, dit de ontspanning in 
gevaar brengt. 

Het zal niemand verbazen dat ik vöör 
de motie van de heer De Gaay Fort-
man zal stemmen. Ik betreur het alleen 
dat die motie niet naast de kernbewa-
pening ook de conventionele wapens, 
die vandaag de dag bijna even afschu-
welijk zijn, en de zogenaamde B- en C-
wapens noemt. 
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D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik wil beginnen met 
mijn erkentelijkheid te betuigen voor 
de aandacht die de Minister-President 
aan mijn bijdrage in eerste termijn 
heeft geschonken. Hij deelde mee dat 
hij in grote lijnen kon meegaan met de 
inhoud van mijn betoog. 

Als gekozen moet worden tussen de 
twee door mij geschetste blauwdruk-
ken, geeft de Regering de voorkeur 
aan de blauwdruk van de matiging. Ik 
ben bijzonder content met deze princi-
piële keuze. De moeilijkheid is evenwel 
- en dat heb ik in eerste instantie al be-
toogd - dat de Regering momenteel 
tussen de twee genoemde blauwdruk-
ken koerst. Immers voor de modale 
man spreekt men over handhaving 
van de nullijn. De praktijk is, dat men 
de laatste jaren daar toch nog één pro-
cent bovenuit komt. Het ziet ernaar uit, 
dat het ook voor 1980 het geval zal zijn. 
Dat is dan wat ik heb genoemd de 
trieste blauwdruk. Daarmee lopen wij 
vast. De blauwdruk, die ik voorstelde, 
was - als voorbeeld - om gemiddeld 
anderhalf procent beneden de nullijn 
te gaan zitten. 

De Minister-President heeft gezegd, 
dat hij het wel eens was met de door 
mij aangehaalde opvatting van prof. 
Weitenberg dat de koopkracht in de ja-
ren tachtig niet te handhaven zal zijn, 
wil len wi j niet aan alle kanten klem ko-
men te zitten. Welnu, de begroting van 
dit jaar begint met het jaartal 1980. 
Mijn kritische kanttekening was dat de 
Regering streeft naar koopkrachthand-
having voor het jaar 1980 voor mo-
daal. Des poedels kern van mijn be-
toog was: is dat nu wel verstandig? 

De Minister-President heeft terecht 
gesteld dat sinds het optreden van zijn 
kabinet ernstige internationale tegen-
slagen zich hebben voorgedaan. Dat is 
ook zo. Ik heb daarvoor alle begrip. 
Daarom zou ik het helemaal geen 
schande vinden, de doelstelling van 
Bestek '81 - handhaving van de koop-
kracht voor modaal, mogelijk voor 
tweemaal modaal, maar dat lukt al niet 
- bij te stellen. Ik zou dat reëel vinden, 
omdat, zoals ik heb aangetoond, dit op 
de long run juist voor de modale werk-
gever het allerbeste is. De moeilijkheid 
is evenwel dat hier een maatschappe-
lijke acceptatie voor nodig is. Daarom 
vroeg ik: kunnen er niet twee blauw-
drukken worden gemaakt op een zoda-
nige wijze dat de gewone man in de 
straat er begrip voor krijgt dat het ene 
model veel verkieslijker is dan het an-
dere? Het lijkt mij voor het Centraal 
Planbureau niet zoveel werk, twee zo-
genaamde spoorboekjes te maken 
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waaruit blijkt waar wij met het ene 
kaartje en waar wij met het andere uit-
komen. Als wi j die spoorboekjes in de 
zak hebben, laten wij dan eens met el-
kaar de stand van zaken opmaken. La-
ten wij dan eens bekijken hoe wi j ons 
volk het beste kunnen bewegen, in de 
goede trein te stappen. Als ik de heer 
Vermeer goed heb beluisterd, moet 
zelfs over een breed front de gang 
naar het goede perron zijn in te slaan. 
Het zou mij bijzonder verheugen in-
dien het kabinet mijn suggestie nog 
eens zou willen overwegen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook ik wil 
een enkel woord zeggen over de Para-
lympics. Naar mijn gevoelen heeft de 
Tweede Kamer politiek bedreven over 
de ruggen van gehandicapten, een 
zeer kwalijke zaak. Ik ben de Regering 
er erkentelijk voor, dat zij ook in deze 
Kamer heel duidelijk heeft gezegd dat 
zij de motie, die aan de overzijde is 
aangenomen, geen goede motie vindt. 
De reacties van ons volk zijn intussen 
verheugend. 

Ten slotte wil ik een enkel woord 
zeggen over de ingediende moties. 
Mijn fractie heeft het wat gemakkelij-
ker met de motie van de heer De Gaay 
Fortman dan de fractie van de heer 
Van Hulst. Ik zal deze motie niet steu-
nen. Naar mijn mening zal op basis 
van deze motie niet succesvol kunnen 
worden onderhandeld met Rusland 
over vermindering van de kernwa-
pens. Ik kan mij dan ook geheel vinden 
in het oordeel van de Regering over 
deze motie. 

Rijksbegroting 

De heer De Gaay Fortman (PPR): Wij 
weten nu net van de kant van de Sov-
jet-Unie dat juist na een besluit tot mo-
dernisering van de kernwapens niet 
succesvol kan worden onderhandeld. 
Als wi j nu besluiten niette modernise-
ren, kan worden onderhandeld. 

Minister Scholten: Dat kan helemaal 
niet. 

De heer Van der Jagt (GPV): Ik sluit mij 
aan bij wat de Minister van Defensie 
bij interruptie zei. Bovendien geloof ik 
dat men met Rusland alleen maar 
goed kan onderhandelen uit een posi-
tie van kracht. Als wij dat vergeten, 
dan geven wij ons over aan een illusie. 

Ik zal gaarne de motie van mevrouw 
Van Someren ondersteunen. Ook ik 
wil ten slotte de Regering Gods wijs-
heid toewensen voor haar moeilijke 
taak, alsmede moed en kracht, want 
die zal zij vooral in de volgende maand 
hard nodig hebben. 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! In zijn repliek heeft de geachte af-
gevaardigde de heer Vermeer aller-
eerst opgeworpen de vraag, welke 
toch de staatsrechtelijke bezwaren 
kunnen zijn geweest, die het kabinet 
gevoelde tegen de motie-Den Uyl, in-
gediend in de Tweede Kamer tijdens 
de algemene politieke beschouwingen 
aldaar omtrent de voortgang van de 
behandeling van de ontwerp-Sanctie-
wet in deze Kamer. Onze bezwaren ko-
men op het volgende neer. De motie-
Den Uyl had, ook nog in de later afge-
zwakte vorm, de kennelijke strekking 
om de Regering de aanwijzing mee te 
geven dat de Regering zeer spoedig 
door de indiening van een nader ge-
schrift, strekkende tot onverkorte ver-
dediging van het wetsontwerp, een 
beslissing over dat wetsontwerp in de-
ze Kamer mogelijk zou moeten maken. 

Met andere woorden, hoe men het 
ook wendt of keert, de strekking van 
die motie was: Regering, wat de Eer-
ste Kamer ook aan argumenten, aan 
bezwaren, aan vragen met betrekking 
tot dat wetsontwerp moge hebben op-
geworpen, wij instrueren u bij dezen 
om ten spoedigste een nadere memo-
rie in te dienen. Aangezien het ook 
voor de Regering niet mogelijk is om 
in het stadium van de behandeling in 
de Eerste Kamer een wetsontwerp te 
wijzigen, betekent dat vri jwel een in-
structie aan de Regering om op alle 
door de Eerste Kamer gemaakte be-
denkingen tegen dat wetsontwerp af-
wijzend te reageren. Anders had die 
motie geen zin. 

Welnu, mijnheer de Voorzitter, ik 
vond en vind dat de Tweede Kamer al-
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dus niet zou moeten spreken. Als de 
Eerste Kamer over een wetsontwerp 
een aantal belangwekkende opmerkin-
gen heeft gemaakt, moet het aan de 
Regering worden gelaten, zich daar-
mee zo lang en zo zorgvuldig bezig te 
houden als de materie èn de ernst, 
waarmee de Eerste Kamer die materie 
behandelt, blijken te vereisen. 

De heer Vermeer (PvdA): Ik wil hier-
over niet een langdurig debat ontkete-
nen, maar ik vraag mij wel af, wat dan 
de betekenis was van het begrip 'on-
gewijzigd'. Wijzigen was niet mogelijk; 
het stuk had dan opnieuw aan de 
Tweede Kamer moeten worden voor-
gelegd. Dat is de realiteit. 

Minister Van Agt: Graag ga ik er nog 
wat preciezer op in. De kennelijke 
strekking van de motie-Den Uyl was 
dat het er niet toe deed welke bedenkin-
gen door de Eerste Kamer tegen het 
wetsontwerp waren of nog zouden 
worden aangevoerd. De Regering 
diende het wetsontwerp ten spoedig-
ste te verdedigen en af te handelen. 
Daarmee werd de mogelijkheid afge-
sloten - wi j spreken overigens met el-
kaar in academische zin - dat het wets-
ontwerp alsnog zou worden ingetrok-
ken. 

De Regering zou alsnog immers, in 
het stadium van de behandeling door 
de Eerste Kamer, zich zozeer kunnen 
laten overtuigen van hetgeen daar 
werd gezegd, dat zij tot de conclusie 
zou kunnen komen dat het wets-
ontwerp zou moeten worden ingetrok-
ken en eventueel door een ander ont-
werp vervangen. Die gang van zaken 
werd door de motie uitgesloten. 

Welnu, zo dient de Tweede Kamer 
niette spreken, terwijl de behandeling 
van een wetsontwerp in de Eerste Ka-
mer voortduurt. Het zelfde geldt voor 
de mogelijkheid dat de Regering - in 
een nadere reactie op de bedenkingen 
van de Eerste Kamer - zou wil len re-
ageren met het in uitzicht stellen van 
een novelle. Ook die mogelijkheid 
werd, wellicht niet naar de letterlijke 
bewoordingen maar stellig wel naar 
de geest ervan en de toelichting erop, 
in de motie uitgesloten. 

De geachte afgevaardigden en ik zijn 
het gelukkig eens over de noodzaak, 
dat ten behoeve van 's lands economie 
de rendementen van onze onderne-
mingen tot een redelijk niveau moeten 
worden hersteld. Ook zijn wi j het er-
over eens, dat mede daartoe een 
voortgezette matiging van lonen en 
andere inkomens onontbeerlijk is. 

Ik maak hierbij even een opmerking 
in verband met de repliek van de heer 

Umkers, die stelde, dat dit kabinet al-
leen naar de werkgevers ziet. 

Mijnheer de Voorzitter! Als wi j ons 
het hoofd breken over de vraag, hoe 
wi j de teruggang van het bedrijfsleven 
kunnen stuiten, hebben wij het niet al-
leen - sommigen zullen zelfs zeggen: 
niet in de eerste plaats - over de werk-
gevers maar ten minste óók over de 
huidige werknemers en degenen, die 
nog op de arbeidsmarkt zullen komen. 
Zij zullen ook in de particuliere sector 
arbeidsplaatsen moeten kunnen aan-
treffen. Wij hebben het óók over de be-
langen van onze gehele samenleving, 
die toch op enigerlei wijze de collectie-
ve voorzieningen, op het behoud 
waarvan wij zoveel prijs stellen, zal 
moeten financieren. Als het financiële 
draagvlak, dat het bedrijfsleven daar-
toe goeddeels biedt, ons komt te ont-
vallen, hoe moet die financiering dan 
geschieden? Dat wi j het alleen over de 
werkgevers hebben, is natuurlijk een 
vertekening van de veelzijdige werke-
lijkheid. 

De heer Vermeer constateerde, dat 
het kabinet actief is met het indienen 
van nota's maar dat het actiever zou 
moeten worden in het derde jaar, het 
oogstjaar, met het indienen van wets-
ontwerpen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Tweede 
en de Eerste Kamer - die het volgend 
jaar ongetwijfeld nog zal bestaan en 
als het aan ons ligt nog vele jaren 
daarna - zullen het het volgend jaar 
druk krijgen met die wetsontwerpen 
van ons. Dat beloof ik! Ik wil toch een 
tegenwicht bieden tegen het gerucht, 
dat stilaan de vormen van geloof aan-
neemt, dat wij zo weinig legislatieve 
activiteit zouden ontplooien. Het lijkt 
mij daarom goed, de Kamer, onge-
vraagd, een brief in uitzicht te stellen 
waarin ik haar, tevens ten nutte van 
een bredere publiciteit, eens uiteenzet 
wat wij zoal aan legislatieve prestaties 
hebben geleverd. Dat lijkt dan zeer 
mee te vallen, niet alleen in onze eigen 
ogen. 

Het meest principiële punt dat de 
heer Vermeer in zijn repliek bracht was 
het verschil in opvatting omtrent de 
aard van het overheidsbeleid tot in-
richting van de samenleving. Kunnen 
wij volstaan met een voorwaarden-
scheppend beleid of dient veeleer een 
sturend beleid te worden ontwikkeld? 
De geachte afgevaardigde heeft dit 
principiële punt toegelicht aan de 
hand van enkele voorbeelden. Laat ik 
er ter bekorting een van nemen. 

In de repliek sprak hij over de pro-
blematiek die wordt besproken in de 
nota over consument en consumptie-
beleid. Daarin wordt erkend, dat be-

paalde consumptiegewoonten nadelig 
zijn voor de consument en in sommige 
gevallen zelfs voor anderen dan de 
consument zelf. In mijn antwoord in 
eerste termijn sprak ik al mijn bezorgd-
heid uit voor de gezondheid van onze 
medeburgers. Die behoort elke rege-
ring, dus ook deze, ten toon te sprei-
den. Toch komen wi j op een buitenge-
woon delicaat veld wanneer men van 
de overheid gaat verlangen, dat zij cri-
teria ontwikkelt voor wat er wel of niet 
geproduceerd of wel of niet geconsu-
meerd mag worden. Welke zijn die cri-
teria dan? Zo wi j al zulk een proeve tot 
het opstellen van criteria zouden wi l-
len ondernemen, zouden wij in de po-
ging daartoe zeker stranden in een ma-
teloze onderlinge verdeeldheid en 
spraakverwarring. 

Ik denk veeleer —stellig heeft de heer 
Vermeer gelijk dat er hier een nogal 
diepgravend verschil van visie tussen 
ons i s - dat, voor zover er recht en re-
den is te bevorderen dat er in onze sa-
menleving meer dan tot dusverre so-
berheid zij van levensstijl, dit vooral 
een kwestie is van mentaliteit, van ge-
zindheid en van beïnvloeding van de 
bestuurden, veel meer dan dat hier 
een dirigerende taak zou liggen voor 
degenen die besturen. 

Kortom, er is een reveil nodig. Ik 
voorzie het niet van een adjectief. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Van Hulst, ook 
zijnerzijds sprekend over onze legisla-
tieve activiteiten, heeft met name twee 
wetsontwerpen genoemd die hij graag 
ten spoedigste boven de horizon zag 
verschijnen. 

Het eerste daarvan is een belangrij-
ke wijziging van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening. Mijn collega van VRO 
meldt mij dat het voorlopig verslag op 
dit wetsontwerp in de Tweede Kamer 
op 17 september is vastgesteld, 20 
maanden na indiening van het wets-
ontwerp, een feitelijke constatering. 
De toezegging luidt dat alles in het 
werk wordt gesteld om de memorie 
van antwoord in te dienen vóór het 
einde van het parlementaire jaar, dat 
wil dus zeggen, aanzienlijk sneller dan 
het uitbrengen van het voorlopig ver-
slag heeft gevergd en dat moge toch 
wat betekenen, aangezien het stellen 
van vragen, naar ons aller ervaring uit-
wijst, aanmerkelijk bewerkelijker is 
dan het beantwoorden ervan. 

Dan is er het project grondpolitiek. 
Mijn collega van Justitie heeft mij la-
ten weten dat het wetsontwerp tot wi j -
ziging van de Onteigeningswet uiter-
lijk in januari a.s. bij het parlement zal 
worden ingediend. Mijn collega van 
Landbouw is thans niet aanwezig, 
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maar ik denk dat dit ook wel zal gelden 
voor de andere component van wat in 
een samenvattende benaming grond-
politiek heet, nl. de Wet vervreemding 
landbouwgronden. 

Een tweede onderwerp van de heer 
Van Hulst betrof de werkgelegenheid 
met name in de meest bedreigde en 
getroffen regio's. Hij vroeg of het juist 
is dat het beleid erop gericht is, de re-
gionale component in de werkloos-
heid in die regio's naar percentage te 
bedwingen. Inderdaad, mijnheer de 
Voorzitter, daar gaat het om. Zo is er 
met betrekking tot Zuid-Limburg in de 
Perspectievennota afgesproken dat in 
de eerste planperiode ervoor zal wor-
den gezorgd dat het percentage van de 
werkloosheid aldaar niet verder zal uit-
klimmen boven het landelijke dan al 
gebeurd is en dat in de daaropvolgen-
de periode het percentage in dat ge-
bied, en mutatis mutandis geldt het-
zelfde voor het ISP-gebied, zal worden 
teruggedrongen tot het landelijk ge-
middelde. 

Een derde vraag van de heer Van 
Hulst kwam erop neer of de Regering 
lief zal zijn voor de middengroepen en 
hij omschreef die groepering als die 
van de mensen met een inkomen tus-
sen de 30.000 en de 60.000. Wij zijn het 
met de geachte afgevaardigde eens, 
dat deze groep door de samenval van 
allerlei regelingen die ons bestel in de 
loop der jaren heeft voortgebracht het 
verre van gemakkelijk heeft en dat er 
alle reden is om zeer behoedzaam te 
zijn bij het treffen van maatregelen ze-
ker wanneer die in onevenredige mate 
wederom daar hun bezwarend effect 
zouden doen gelden. 

Over de VUT zei de geachte afge-
vaardigde het een wat zwakke uit-
spraak van mij te vinden dat omtrent 
vervroegde uittreding zou kunnen 
worden afgesproken dat de aldus 
opengevallen plaatsen door andere 
werkzoekenden zullen worden bezet. 
Wij spraken zo voorzichtig, omdat het 
onze zaak niet is om die afspraken te 
maken, maar omdat dit in ons bestel 
een verantwoordelijkheid is voor 
werkgevers- en werknemersorganisa-
ties op welk niveau dan ook, het lande-
lijke, het niveau van de bedrijfstakken 
of eventueel dat van de individuele on-
derneming. 

Ik wil wel toevoegen aan wat ik in 
eerste termijn heb gezegd dat de tot-
standkoming van zodanige afspraken 
tussen hen - partners in het bedrijfsle-
ven - ons zeer dierbaar zou zijn. De 
overheid zelf doet haar best ervoor, bij 
toepassing van vervroegde uittreding 
een herplaatsing van 1: 1 te realiseren. 
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Ik denk dat er een misverstand is ge-
rezen over de dualiteit van de doelstel-
lingen van de VUT. Ik denk dat wij bei-
den gelijk hebben. Ik zeg dit niet al-
leen, omdat ik ben opgevoed in het 
harmoniemodel. De eerste VUT-rege-
lingen, zijn uit sociale motieven gebo-
ren. Mensen, oud en der dagen zat, 
werden in de gelegenheid gesteld rus-
tig naar huis en haard terug te keren. 

Later kreeg die VUT een andere 
functie toegevoegd toen het probleem 
van de grote werkloosheid grotere 
vormen aannam. Wij zijn toen over de 
VUT gaan spreken als een belangrijk 
middel dat ertoe kan bijdragen de 
werkloosheid af te zwakken en nieuwe 
werkgelegenheid te scheppen. In die 
zin kunnen wij vaststellen dat wij bei-
den gelijk hebben gehad. De VUT is 
een instrument dat voortdurend in de 
aandacht staat in relatie tot de werkge-
legenheid. 

Graag zeg ik de geachte afgevaar-
digde spoed toe bij het onderzoek naar 
de klachten van de Vietnamezen die mij 
een brief gedateerd 25 oktober hebben 
geschreven. 

Wij nemen er kennis van dat de frac-
tie van de heer Van Hulst bij unanimi-
teit het standpunt deelt dat de Regering 
met overtuiging in de Tweede Kamer 
heeft verdedigd over deelname van 
een Zuidafrikaanse multi-raciaal team 
aan de Paralympics in Arnhem. Ik 
meen dat ik het beste eraan doe, met-
een te spreken over de motie van me-
vrouw Van Someren. Men kan van ons 
niet verwachten dat wij ons zouden 
verzetten tegen een motie die erop ge-
richt is te bevorderen dat in Arnhem 
tenslotte zal gebeuren, volgend voor-
jaar, wat wijzelf in de Tweede Kamer 
hebben bepleit. Men kan van ons niet 
verwachten dat wij ons daartegen ver-
zetten. Natuurlijk zou aanvaarding van 
deze motie ons in een verre van ge-
makkelijke positie brengen. Wij wach-
ten echter de uitslag van de stemming 
over deze motie af. Wij zijn het verke-
ren in moeilijke situaties gewend, zo 
gezegd: voor de duvel niet bang! 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik neem 
aan dat de Minister-President wil gelo-
ven dat ik hem niet in extra moeilijkhe-
den wi l brengen. Ik heb de Minister-
President echter gewezen op de merk-
waardige Zjin in de brief - 15 800 V en 
XVI, nr. 1 2 - e n op de consequenties 
daarvan. De Recjering moet toch een 
andere brief naar de Tweede Kamer 
sturen, want de consequentie hiervan 
is dat alle faciliteiten wegvallen indien 
het multiraciale team komt. Ik weet 
niet of dit de bedoeling is van het kabi-
net, maar het staat er wel. De Regering 
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moet zich op de een of andere manier 
opnieuw tot de Tweede Kamer richten. 
Gezien de jongste ontwikkelingen kan 
dan wellicht aan de Tweede Kamer 
worden gevraagd om er nog eens naar 
te kijken. Het kabinet heeft daartoe -
volkomen terecht - het volste recht. De 
Regering is dan uit de moeilijkheden 
naar mijn mening. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit~ 
ter! Te zijn uit alle moeilijkheden is een 
situatie die ons geheel vreemd is ge-
worden. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(VVD): Ik bedoel natuurlijk: op dit 
punt. 

Minister Van Agt: Mevrouw Van So-
meren ontneemt aan mijn schets van 
de situatie die voor ons zou kunnen 
ontstaan terecht de dramatiek die mijn 
formulering hieraan leek toe te ken-
nen. 

De heer De Gaay Fortman jr. heeft 
een correctie aangebracht op het ant-
woord dat ik in eerste termijn heb ge-
geven, zeggende dat hij niet had ge-
sproken over uitbreiding van de quar-
taire sector, maar over het belang van 
het vrijwill igerswerk in onze samenle-
ving. Hij had gedoeld op de verhou-
ding tussen de betaalde en de onbe-
taalde sector. Wij kunnen het erover 
eens zijn dat het vrijwill igerswerk in 
onze samenleving een buitengewoon 
belangrijke functie vervult. 

Wij moeten het niet stellen tegen-
over het werk van de beroepskrachten 
- o o k daarin kunnen wi j elkaar vinden 
- omdat het vrijwill igerswerk immers 
een heel ander karakter heeft dan het 
beroepsmatig verrichte werk. Ik voeg 
hieraan toe dat de stimulering en on-
dersteuning van plaatselijke vri jwil l i-
gersinitiatieven indirect wordt ge-
steund doordat het Ministerie van 
CRM een aantal vrijwilligerscentrales 
subsidieert. Die centrales vervullen op 
plaatselijk en regionaal niveau een be-
langrijke ontwikkelende en ondersteu-
nende functie voor vrijwilligersgroe-
pen. 

Wij achten het niet onmogel i jk - ver-
re daarvan - dat die vrijwilligerscen-
trales op den duur uitgroeien tot de 
door de geachte afgevaardigde ge-
noemde werkgemeenschappen. Waar 
het gaat om een soepeler overgang 
van betaald werk naar onbetaald vrij-
willigerswerk, wijs ik er nog op dat de 
interdepartementale commissie vrij-
willigersbeleid zich in het bijzonder 
met deze problematiek bezig houdt en 
dat wij binnenkort de eerste resultaten 
van deze commissie verwachten. 

De geachte afgevaardigde heeft nog 
enkele aanvullende opmerkingen ge-
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maakt over het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid in de Europese Ge-
meenschappen. De kwestie zal onge-
twijfeld in de komende dagen in Dub-
lin in den brede worden besproken. 
Het kan niet worden ontkend dat er 
een structureel overschotprobleem is 
in enkele sectoren van de landbouw-
produktie, inzonderheid de zuivel en 
de suiker, en dat daarvoor passende 
oplossingen zullen moeten worden 
gevonden. Over de aard van de daar-
voor te vinden oplossingen uit ik mij 
aan de vooravond van wat stellig on-
derhandelingen m Dublin zullen wor-
den niet al te zeer in den brede. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Het kan ook niet 
worden ontkend dat de medeverant-
woordelijkheidsheffing, dus de straf-
heffing die de boeren krijgen opge-
legd, in feite steeds leidt tot meer melk 
doordat vooral de boeren die het zich 
kunnen veroorloven, de heffing com-
penseren door middel van extra pro-
duktie. Het zijn de kleine boeren die 
het loodje leggen. Het resultaat is dan 
minder boeren en meer melk. Dat be-
tekent dus een falend beleid. 

Minister Van Agt: Over de wijze waar-
op het reële probleem van de structu-
rele landbouwoverschotten moet wor-
den aangevat, wi l ik mij nog niet uit-
spreken. Met name wi l ik mij niet zon-
der meer committeren aan een oplos-
sing, als waarop door de geachte afge-
vaardigde wordfgedoeld, voor lange-
re termijn. Dit is nog in bespreking en 
onderhandeling. 

De geachte afgevaardigde heeft in 
zijn repliek de positie van de Eerste Ka-
mer ter sprake gebracht en hierover 
een aantal belangwekkende beschou-
wingen gegeven. Ik volsta thans er-
mee, te zeggen dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken over twee weken 
hieromtrent zal debatteren met de 
Tweede Kamer, wanneer het wets-
ontwerp tot herziening van de Grond-
wet wordt behandeld waarin het 
voortbestaan van de Eerste Kamer in 
het geding komt. 

Ik kan het niet ongezegd laten dat 
het mijn hart buitengewoon heeft ver-
warmd dat de heer De Gaay Fortman 
zozeer heeft gepleit voor een perma-
nente aanwezigheid van vele goede ju-
risten in de Eerste Kamer. Ik meen dat 
dit betoog moet worden verbreed, ten 
minste ook naar de Tweede Kamer en 
vele andere sleutelposities in onze sa-
menleving. Het deed mij goed, te ver-
nemen dat de geachte afgevaardigde, 
die jurist en econoom is, zich heeft ver 
stout, uit te spreken dat het ter wille 

van het gezag van de Kamer - dit is 
naar elders uit te breiden - hoogst ge-
wenst is dat er vele goede juristen 
worden gevonden. Dit is de waarde-
ring voor het vak waarnaar wi j haken. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Someren heeft zich ietwat teleur-
gesteld erover betoond dat ik in mijn 
overigens tamelijk uitvoerige beant-
woording vanmorgen weinig heb ge-
zegd over de invloed die de ontwikke-
ling van nieuwe telecommunicatie-
technieken op onze samenleving zal 
hebben. Ik heb vanmorgen in de korte 
passage die ik hieraan wijdde, gewe-
zen op onze aanvrage om advies over 
het mediabeleid aan de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
In de beantwoording van deze advies-
aanvrage zal het deelprobleem satel-
l ietcommunicatie zonder enige twijfel 
aan de orde komen. Ik zeg graag toe 
dat in het Wetenschapsbudget 1981 
een uitgebreide analyse zal worden 
opgenomen van de nieuwe ontwikke-
lingen in de informatica en in de infor-
matieverzorging en -verwerking. Hier-
bij zullen de technische, juridische, so-
ciale, economische en bestuurlijke as-
pecten van dit brede probleem niet 
worden verwaarloosd. 

In eerste termijn is inderdaad een 
antwoord achterwege gebleven op 
een vraag van de geachte afgevaardig-
de de heer Umkers over de intrekking 
van het wetsontwerp 10111 inzake het 
stakingsrecht. Dit wetsontwerp, Rege-
len omtrent de werkstaking, zal wor-
den ingetrokken, zodra de ratificatie 
van het Europees Sociaal Handvest 
haar beslag heeft gekregen. De ratifi-
catie van het ESH wacht op de aan-
vaarding van twee wetsontwerpen in 
ons land. Het eerste is wetsontwerp 
11 001, onder meer houdende afschaf-
fing van de strafsanctie op overtreding 
van artikel 6 van het buitengewoon be-
sluit arbeidsverhoudingen en afschaf-
f ing van het strafrechtelijk verbod van 
staking door spoorwegwerknemers en 
ambtenaren. Het andere wetsontwerp 
is 15 140 tot uitvoeringvan artikel 19, 
lid 7, van het ESH betreffende de 
rechtsbescherming en de rechtsbij-
stand voor buitenlandse werknemers. 
Beide wetsontwerpen zijn deze Kamer 
bekend, omdat zij hier aanhangig zijn. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Meuleman heeft in zijn tweede termijn 
ervoor gepleit een strakkere toepas-
sing te geven, ten einde bestaande ar-
beidsmarktproblemen ook daarmee te 
verlichten, aan de notie 'passende ar-
beid'. Onze indruk is het dat voor zover 
hier iets schort - en dat is pleitbaar -
de tekortkoming niet zozeer zit in de 
wettelijke notie en de betekenis die de 

jurisprudentie, in het bijzonder die van 
de raden van beroep en de centrale 
raad van beroep, daaraan heeft gege-
ven, maar in de wijze waarop de wette-
lijke bepalingen waarin die notie een 
rol speelt soms door uitvoeringsorga-
nen worden toegepast. 

Over de zuiveloverschotten heb ik al 
iets gezegd. De geachte afgevaardigde 
meent dat het een aflopend probleem 
zou zijn. Mijn informatie is helaas een 
andere. Beiden zijn wi j het erover eens 
- d a t heb ik trouwens in eerste termijn 
al duidelijk gemaakt - dat de daarvoor 
te ontwerpen oplossing er niet één 
mag zijn die voluit ten koste gaat van 
de minstdraagkrachtigen onder de 
landbouwbevolking. 

Dat wij enerzijds vernieuwingen in 
het onderwijs behoeven, anderzijds 
bij het experimenteren daartoe be-
hoedzaam te werk moeten gaan, is iets 
wat ik ook zonder moeite kan onder-
schrijven. 

Ik kom bij de geachte afgevaardigde 
de heer Vogt. Wordt de koopkracht 
ook van de modale melkveehouder ge-
handhaafd? In ieder geval zal'de belas-
tingverlichting die wi j in uitzicht heb-
ben gesteld in verband met het 
gesprek dat gaande is tussen de soci-
ale partners natuurlijk ook haar gun-
stig effect hebben voor niet-werkne-
mers, behorende tot de inkomenscate-
gorieën waarover de belastingmaatre-
gel zich uitstrekt. 

Over de bevordering van emancipa-
tie nog de volgende opmerking. De Mi-
nister van Binnenlandse Zaken heef t -
ik meen zelfs dat zijn geachte voorgan-
ger dat al gedaan heef t - in uitzicht 
gesteld dat bij het aanstellingsbeleid 
bij de overheid enige preferentie zal 
worden gegeven bij overigens gelijk-
blijvende kandidaturen aan vrouwen 
boven mannen. 

De laatste opmerking van de geach-
te afgevaardigde de heer Vogt was: 
Kunt u mij redden uit de intellectuele 
verwarring waarin ik nog altijd ver-
keer, ten aanzien van de vraag: Zou 
het achterwege blijven van plaatsing 
van SS 20-raketten in de Sovjet-Unie 
een gevaar zijn voor de ontspanning 
tussen Oost en West? Het antwoord op 
die vraag luidt ontkennend. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van der Jagt sprak over de handha-
ving van koopkrachten zei: Is het wel 
de hoogste wijsheid om te streven 
naar koopkrachthandhaving in het jaar 
1980? 

Zoals ik vanmorgen al heb gezegd, 
is het op zijn minst genomen verre van 
zeker (vide Weitenberg) dat dit moge-
lijk zal blijven in de jaren na 1980. Voor 
1980 hebben wij het evenwel tot doel-
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Van Agt 

stelling van beleid gemaakt. Men mag 
in dit verband niet over het hoofd zien, 
dat wi j niet in een laboratoriumsituatie 
verkeren. 

Wat zich in het verleden, de jaren 
door, op dit terrein heeft voltrokken, 
drukt op wat heden mogelijk en niet 
meer mogelijk is. Simpeler gezegd, ge-
durende een lange reeks van jaren, de-
cenniën zelfs, zijn de mensen in ons 
land gewend geraakt aan een reële 
verbetering van hun inkomenspositie. 
Die verbetering was ertelkenjare op-
nieuw en gedurende lange tijd met 
zelfs forse percentages per jaar. In de 
laatste jaren gaat het om geringere 
percentages. Toch is er nog elk jaar die 
ontwikkeling waarmee men vertrouwd 
is en waarmee men vrijwel zonder op-
of omzien als vanzelfsprekend rekent, 
namelijk enige verbetering van de 
koopkracht. 

Men kan die maatschappelijke ont-
wikkeling geen bruuske wending ge-
ven. Het proces moet met een zekere 
geleidelijkheid worden omgebogen. 
Wij gaan al tamelijk rap en doortas-
tend te werk. Een nullijn voor 1980 zou 
werkelijk al heel wat betekenen. Men 
kan best betogen - ik denk dat velen in 
deze Kamer dat zouden kunnen en wi l-
len doen - dat, ideaal beschouwd, een 
minli jn beter zou wezen. Dat behoort 
echter niet tot de mogelijkheden van 
vandaag, maar naar ik hoop via deze 
overgangsfase wél tot die van morgen 
en overmorgen. 

De beschouwingen worden gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over de mo-
ties te stemmen aan het begin van de 
volgende openbare vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 14.35 uur. 
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Noten 

Noot 1 (zieblz. 88) 

Adviezen emancipatiekommissie 
Adviezen van de Emancipatiekommis-
sie die door de Regering geheel of ge-
deeltelijk zijn opgevolgd en die 

a. zijn gerealiseerd: 
- organisatie emancipatiebeleid; 
- wet gelijke behandeling mannen 

en vrouwen; 
- emancipatiewerk en activerend 

netwerk; 
- alimentatie; 
- AAW; 
- inventarisatie discriminerende be-

palingen; 
- commentaar contourennota II; 
b. zich wat de realisering betreft in 

een ver gevorderd stadium van voor-
bereiding bevinden: 

- advies emancipatieraad; 
- wet tegen seksediscriminatie; 
- personen-en familierecht. 

Voorts is een aantal adviezen voor-
gelegd aan de Interdepartementale 
Commissie Emancipatiebeleid en/of 
aan organen en ambtelijke werkgroe-
pen die zich reeds met betreffend on-
derwerp bezighielden, zoals: 

- oudere ongehuwde werkende 
vrouw; 

- vrouwen in vri jwil l igerswerk; 
- vrouwen in de overgang; 
- alternatieve samenlevingsvor-

men; 
- overheidspersoneelsbeleid en 

deeltijdarbeid; 
- landelijk vrouwenbureau; 
- centrale informatievoorziening; 
met de bedoeling om er een nader 

advies over uit te brengen het mee te 
nemen of te betrekken bij de verdere 
beleidsvoorbereiding. 
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