
25ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 133 leden, te we-
ten: 

Aarts, Abma, Van Amelsvoort, Ande-
la-Baur, Van den Anker, B. Bakker, M. 
Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
De Beer, Beinema, Van den Bergh, Bi-
schoff van Heemskerck, Blaauw, H. A. 
de Boer, Bolkestein, De Boois, Borg-
man, Braams, Braks, Bremen, Brink-
horst, Van den Broek, Buikema, Van 
der Burg, Castricum, G. M. P. Cornelis-
sen, P. A. M. Cornelissen, Couprie, G. 
C. van Dam, M. P. A. van Dam, Dan-
kert, Dees, Deetman, Van Dijk, Dijk-
man, Van Dis, Dolman, Duinker, Epe-
ma-Brugman, Van Erp, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, De 
Graaf, Gualthérie van Weezel, Van 
Heel-Kasteel, Van der Hek, Hermans, 
Hermsen, Van Houwelingen, Van ler-
sel, Jabaaij, Jansen, Joekes, Kappeyne 
van de Coppello, Keja, Van Kemenade, 
Keuning, Knol, Koekoek, Kolthoff, 
Kombrink, Konings, Korte-van Hemel, 
De Korte, Kosto, De Kwaadsteniet, 
Lambers-Hacquebard, Langedijk-de 
Jong, Lansink, Lauxtermann, Van Leij-
enhorst, Van der Linden, Lubbers, Ma-
teman, Mertens, Mommersteeg, 
Moor, Van Muiden, Müller-van Ast, 
Nijhof, Nijpels, Nypels, Van Ooijen, Pa-
ti jn, Ploeg, Poppe, Portheine, Rempt-
Halmmans de Jongh, Rienks, Rietkerk, 
Roels, Roethof, Van Rooijen, Van Ros-
sum, Salomons, Van der Sanden, 
Schaapman, Schakel, Scherpenhui-
zen, Scholten, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Van der Stoel, Stoffelen, 
Terlouw, Van Thijn, Toussaint, Tripels, 
Den Uyl, Veerman, Van de Ven, Ver-
brugh, Verkerk-Terpstra, Voogd, De 
Voogd, Voortman, B. de Vries, Vrij-
landt-Krijnen, Waltmans, Weijers, 
Wessel-Tuinstra, Wöltgens, Worrell, 
Wüthrich-van der Vlist, Van Zeil en Zijl-
stra, 

en de heren Andriessen, Minister van 
Financiën, Albeda, Minister van Soci-
ale Zaken, Nooteboom, Staatssecre-
taris van Financiën, De Graaf, Staats-
secretaris van Sociale Zaken en me-
vrouw Veder-Smit, Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne. 

De Voorzitter: Waarde medeleden! 
Donderdag j l . kwam Maarten Scha-

kel nog even langs: 'ja jong, we heb-
ben het niet voor het zeggen.' Wij wis-
ten beiden dat die woorden op korte 
termijn zouden kunnen worden her-
haald. 

Onze vroegere collega Bauke R00I-
vink, twee jaar geleden met dubbel en 
dwars verdiend pensioen gegaan, 
voelde zich aan het eind van de zomer 
wat moe. Het bezoek van de dokter 
kwam al te laat. De kanker had nog 
maar enkele maanden nodig. 

De eerste ondervoorzitter rekende 
het zich in Trouw van gisteren tot een 
vreugde, eer en rijkdom te hebben be-
hoord tot de uitzonderingen die de 
mens achter deze politicus kenden. 

Ik mag hem dit niet nazeggen. Wel 
denk ik met eerbied aan Roolvink te-
rug. Een staatsman wordt tenslotte be-
oordeeld op zijn daden en zijn publieke 
stijl. Die stijl was steil, niet snel ge-
neigd tot verzoenen - hoewel hij de 
harmonie predikte - , tegenspraak niet 
alleen trotserend maar bepaald uitlok-
kend. 

Zo iemand wordt niet algemeen ge-
liefd, maar hij vindt het wèl zo; hij 
zoekt de bewondering niet, ook al ge-
niet hij ervan. Hij gaat zijn eigen gang, 
hij blijft zichzelf. Met grote evenwich-
tigheid ziet hij in zijn door Schaafsma 
opgetekende levensverhaal terug op 
zijn jeugd: 'Toen mijn vader aan de 
toekomstige werkgever vroeg: Wat 
kan deze jongen van 16 straks verdie-
nen? deed de werkgever een paar pas-
sen terug en zei: 'twaalf cent per uur. 
Wij werken 52 uur per week, zodat hij 
aan loon thuis kan brengen f 6,24 per 
week.' Dat was gewoon in die dagen. 
Ik zeg dat niet om daar een kritische 
noot over te kraken, want er zullen 
hoogstwaarschijnlijk wel jongens een 
lagere beloning hebben ontvangen 
dan ik.' 

Een typerend relaas. De feiten wor-
den hard neergezet maar niet scheef, 
indruk-, maar niet meelijwekkend. De 
zelfverzekerdheid die zelfingenomen-
heid weet te mijden voert de metaal-
bewerker verder in een zeer veelzijdige 
maatschappelijke activiteit. Hij dient het 
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Christelijk Nationaal Vakverbond. Hij 
wordt de eerste minister uit die rijen, 
daarmee tevens een traditie inzettend. 
Hij duikt in de gemeentepolitiek. Hij 
aanvaardt functies in het bedrijfsleven. 
Ook na zijn pensionering blijft de vaste 
Commissie voor Volksgezondheid 
brieven ontvangen van de voorzitter 
van het Hilversumse diaconessenhuis. 
Op wat de dag van zijn begrafenis zou 
worden stond een congresredevoe-
ring op zijn agenda. 

Centraal in dit alles staan 18 jaren 
landelijke politiek. Eerst staatssecre-
taris. Een niet al te moeilijke t i jd, de su-
perhoogconjunctuur, het losbranden 
van de vrije loonpolitiek. Maar R00I-
vink drijft niet met de stroom mee, hij 
imponeert door zijn deskundigheid. 
Als jong ambtenaar aankomend op 
hetzelfde departement hoor ik de ver-
halen van zijn fabelachtig geheugen. 

In 1963 kamerlid, twee jaar laterfrac-
tievoorzitter. De grootste bekendheid 
kreeg hij natuurlijk als minister van 
Sociale Zaken. Om zijn stijl doch voor-
al om zijn daden. De Wet op de loon-
vorming kwam er niet zonder kleer-
scheuren, maar het BBA werd dan 
toch maar voor een deel vervangen 
door een gewone wet. Met de nieuwe 
Wet op de ondernemingsraden werd 
een belangrijke stap vooruit gezet. De 
WAO en de AWBZ hebben de sociaal-
economische verhoudingen ingrij-
pend gewijzigd. 

Er is gezegd dat de uitdijing van de 
collectieve sector in Nederland vooral 
te danken is aan twee christen-demo-
cratische ministers: Bogaers en Veld-
kamp. Wie de feiten beziet mag Bauke 
Roolvink in dit verband niet vergeten. 
Hij greep de kansen die de economi-
sche groei bood. Veel voorbereidend 
werk was vóór 1967 verricht, maar hij 
zorgde voor de financiën. 

Bij het optreden van een nieuw kabi-
net bleef Sociale Zaken in antirevoluti-
onaire handen doch niet in de zijne. Hij 
wrokte noch week. Teruggekeerd in de 
Kamer bleef hij woordvoerder op soci-
aal terrein, met dezelfde nuchterheid 
als voorheen. Daarnaast werd hij lid 
van het Presidium en voorzitter van 
onze eigen ondernemingsraad, de bij-
zondere commissie van overleg. 
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Voorzitter 

Het ministerschap en het fractie-
voorzitterschap zijn geen kroon op het 
werk, maar werk voor de Kroon. Erva-
ring moet niet worden bewaard maar 
benut. Daar staan zij voor ons: vier 
hoofdrolspelers uit de nacht van 13 ok-
tober 1966. Allen afgetreden en weer-
gekeerd. Als minister van Binnenland-
se Zaken en voorzitter van de Kies-
raad. Als ondervoorzitter van de Eerste 
Kamer. Als voorzitter van de Partij van 
de Arbeid en van de Tweede Kamer. 
Als minister van Sociale Zaken en lid 
der Kamer. Weggevallen in drie maan-
den. Gegrift in onze gedachtenis. 

Het is verleidelijk de Handelingen 
van die bewuste nacht te citeren. Ik 
laat het na. Een ander moment herin-
ner ik mi j : de herdenking door minis-
ter Roolvink van griffier De Ruiter: 'de 
heer De Ruiter wist dat er een beter le-
ven is'. Het werd gezegd met de fel-
heid die de spreker nooit verliet. Ook 
wie zijn wetenschap en zijn geloof 
mist, buigt het hoofd bij deze zeker-
heid, mevrouw Roolvink en de kinde-
ren toewensend de kracht en de glans, 
voorbij de laatste aardse stad, van het 
hemelse Jeruzalem. 

Ik geef het woord aan de Minister van 
Sociale Zaken 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik sluit mij graag aan namens de 
Regering bij de woorden die u zojuist 
heeft gesproken ter nagedachtenis aan 
mijn ambtsvoorganger, Bauke Rool-
vink. 

Wij delen het verlies; hij was een 
centrale figuur in het Nederlandse so-
ciale leven. Hij was een vooraanstaand 
volksvertegenwoordiger en toegewijd 
bewindsman. 

Zijn heengaan kwam n i e t - u heeft 
daar al op gezinspeeld - onverwacht. 
Hij wist al een paar maanden dat hij 
het nieuwe jaar niet meer zou beleven 
en hij kreeg, en hij vond, de kracht om 
daarover te praten met hen, die hem 
nastonden. Zo hebben wi j nog kortge-
leden afscheid van hem kunnen ne-
men. Zijn sonore stem, ook in deze 
vergaderzaal zo wel bekend, was al 
enigszins gebroken; zo niet zijn geest-
kracht. Hij sprak met ons over de pro-
blemen op Sociale Zaken, alsof hij 
daar de dag tevoren nog had gezeten. 
Ook al was hij dan niet meer actief in 
het politieke circuit, het wel en wee 
van zijn departement volgde hij nog 
op de voet, met dezelfde belangstel 
ling en dezelfde intensiteit die al zijn 
werken, op drie maanden na vijftig 
jaar, op het sociale front hebben ge-
kenmerkt. 

Voor de wijze waarop hij zichzelf 
heeft gevormd en zich heeft ingezet 

om die verantwoordeli jkheid te kun-
nen dragen waarmee hij later werd be-
kleed, moeten wi j het grootste respect 
hebben. 

Bauke Roolvink is niet meer; maar 
voor ons gevoelen, voor ons oordeel 
heeft hij te vroeg ons moeten verlaten. 
Op dit moment stellen wi j ons de 
vraag, wat heeft hij voor Nederland, 
voor ons allen zoals wij hier staan, be-
tekend? Wie verliezen wij? Wij verlie-
zen een Fries. Van veel kanten is in de-
ze dagen gewezen op de markante 
trekken van zijn karakter. Niemand 
twijfelt aan zijn moed; zijn strijdlust 
wordt vermeld. Daarnaast wijst men 
op zelfverzekerdheid, op een zekere 
steilheid van karakter. Niemand twi j -
felt aan zijn bekwaamheid, kennis van 
zaken, ontwikkeld langs de moeizame 
lange weg van de carrière in de vakbe-
weging. Wellicht wijst men op een ge-
brek aan soepelheid. Gewezen is ook 
op een zekere mate van eenzaamheid. 
Wie hem van dichtbij gekend hebben 
weten meer van een mens die niet al-
leen plotseling speels en vrolijk uit de 
hoek kon komen, van de Fries, die ach-
ter een facade van onaandoenlijkheid, 
onverzettelijkheid en soms agressivi-
teit, kwetsbaar, gemakkelijk te ontroe-
ren was en bovenal menselijk wilde en 
kon zijn. Hijzelf zei in het boekje dat u, 
mijnheer de Voorzitter, zoeven citeer-
de en waarin zijn terugblik op zijn le-
ven staat: 'Ik houd niet van die uitdruk-
king dat je in de politiek een dikke huid 
moet hebben. Die huid moet even dik 
als teer zijn'. 

In zijn hele verdienstelijke, indruk-
wekkende loopbaan stond voor hem 
centraal wat hij thuis leerde en in de 
christelijke vakbeweging oefende en in 
praktijk bracht. Hij noemde het 'iets 
doen voor de mensen'. Die mensen 
waren de werkers, zoals hij ze kende 
van vele spreekbeurten in CNV en AR-
partij en met wie hij zich verbonden 
wist in zijn christelijk belijden. Zij inspi-
reerden hem bij zijn werk, eerst als 
vakbondsbestuurder, als staatssecre-
taris, parlementariër, minister en weer 
parlementariër. In laatste instantie ga-
ven zij, door hun blijvend vertrouwen, 
hem de kracht overeind te blijven, 
schijnbaar onaangedaan, wanneer 
door hem noodzakelijk geachte impo-
pulaire maatregelen hem op niet mis 
te verstane kritiek kwamen te staan. 

Ook zijn wetgevende arbeid getuigt 
van zijn motivatie, zich in te zetten 
voor de belangen van 'de kleine luy-
den', een term die bij deze mannen-
broeder als vanzelf valt. De Wet op de 
ondernemingsraden, de Wet op het 
min imumloon, de Wet op de sociale 
werkvoorziening, om de drie wetten te 
noemen waarmee hij zich, denk ik, 
vooral verbonden voelde. 

Bauke Roolvink is van ons heenge-
gaan. Bauke, de stoere Fries, de felle 
spreker, de volhardende vechter, vak-
bondsman, bewindsman, parlementa-
riër. De man, die in de politiek als 
christen wilde werken en dat naar ver-
mogen heeft gedaan. En wat valt er 
dan door ons verder te zeggen? 

[De aanwezigen nemen enkele minu-
ten stilte in acht.] 

De vergadering wordt enkele minuten 
geschorst. 

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

Wisselink, De Hamer, Klein en Waal-
kens, wegens bezigheden elders; 

Haas-Berger, Hartmeijer, Engwirda en 
Hennekam, wegens ziekte, de hele 
week; 

De Graaf en K. G. de Vries, alleen voor 
het eerste deel van de vergadering, 
wegens andere verplichtingen; 

Pronk, wegens verblijf buitenslands, 
de hele week, 

en van de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken wegens het bijwonen van een 
begrafenis, tot vanavond negen uur. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Geen van de beide Ka-
mers der Staten-Generaal heeft uit-
drukkelijke goedkeuring gevraagd van 
het internationale aanvullend protocol 
nopens de oprichting van Europese 
Scholen (15 871), dat op 25 oktober 
1979 aan de Kamer is overgelegd. 

Het stuk wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 

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

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten te stellen in 
handen van de vaste Commissie voor 
Financiën het wetsontwerp Wijziging 
van de Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen (15 921). 

Ik deel mee, dat ik heb benoemd de 
Bijzondere Commissie 15 889 (Nota De 
grootschalige aanlanding van LPG). 

Deze Bijzondere Commissie telt 21 
leden en 21 plaatsvervangende leden. 
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Voorzitter 

De samenstelling van de commissie 
zal worden vermeld in een noot in de 
Handelingen. 

[Deze noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie] 

De constitutie van deze Bijzondere 
Commissie zal plaatsvinden donder-
dag 29 november a.s., direct na aan-
vang van de lunchpauze. 

Op verzoek van de fractie van het 
C.D.A. heb ik benoemd: 

het lid Van der Burg tot lid van de 
Bijzondere Commissie 14 426 (Kam-
peerwet) en 14 493 (Kaderwet Speci-
fiek Welzijn), in de bestaande vacatu-
res; 

het lid Van Leijenhorst tot plv. lid 
van de Bijzondere Commissie 12 090 
(Migratie van Surinamers en Neder-
lands Antillianen) in de bestaande va-
cature; 

het lid H. de Boer tot lid van de Bij-
zondere Commissies 12 968 (Knelpun-
tennota) en 12 125 (Loodswet), in de 
bestaande vacatures; 

het lid Andela-Baurtot lid van de Bij-
zondere Commissies 13 933 (Nota 
Waddenzee) en 15 317 (Jeugdwelzijn), 
tot plv. lid van de Bijzondere Commis-
sie 14 406 (Gehandicaptenbeleid), in 
de bestaande vacatures, en tot plv. lid 
van de Bijzondere Commissie 14 496 
en 15 401 (Emancipatiebeleid) in de 
plaats van het lid Van der Linden; 

het lid G. M. P. Cornelissen tot lid 
van de Bijzondere Commissie 14 496 
(Emancipatiebeleid), in de plaats van 
het lid Andela-Baur; 

het lid Couprie tot plv. lid van de Bij-
zondere Commissies 7404 (Weten-
schappelijk Onderwijs voor de Krijgs-
macht), 12 125 (Loodswet) en 10 363 
(Terreinen voor Militaire doeleinden), 
in de bestaande vacatures. 

Regeling van werkzaamheden 

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

De heer Scholten (CDA): Ik zou de Ka-
mer verlof wil len vragen om de Rege-
ring in de loop van deze week te inter-
pelleren over een eventueel op de Ne-
derlandse kabelnetten brengen van de 
Luxemburgse commerciële televisie. 
Deze interpellatie komt dan in de 
plaats van het stellen van mondelinge 
vragen door de leden Kosto, H. A. de 
Boer en mijzelf. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer 
voor, deze interpellatie toe te staan en 

haarte houden op donderdag aan-
staande, onmiddelli jk na de beant-
woording van de mondelinge vragen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor de 
spreektijd te bepalen op 5 minuten 
voorde interpellant in eerste termijn 
en 2 minuten voor hem in tweede ter-
mijn en voor de tussenkomende spre-
kers. 

De heer Kosto (PvdA); Ik heb mij van 
harte gesteld achter de aanvrage voor 
een interpellatie. Uw bejegening ten 
opzichte van de Kamer is zuinig afge-
steld. Het onderwerp vereist wat meer 
tijd dan u bereid bent te geven. 

De heer Den Uyl (PvdA): Zeker het 
drievoudige. 

De Voorzitter: Dan is er geen sprake 
van, dat die interpellatie deze week 
kan worden gehouden. De agenda is 
vol. Ik ben bereid 5 minuten voor de 
tussenkomende sprekers toe te staan. 
Meer is niet mogelijk. 

De heer Kosto (PvdA): Ik accepteer uw 
bod. 

Overeenkomstig het nadere voorstel 
van de voorzitter wordt besloten. 

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

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Maandag aanstaande is er 
een openbare vergadering van de bij-
zondere commissie voor de Perspectie-
vennota Zuid-Limburg. Die vergadering 
is een vervolg op een discussie die 
verleden jaar heeft plaatsgehad. Zij 
vindt plaats aan de hand van een stuk, 
dat pas donderdag zal verschijnen. Als 
incident is dat vervelend, maar het 
staat niet alleen. Er kunnen meerdere 
voorbeelden worden gegeven van 
stukken, die te laat verschijnen. Tij-
dens het debat over de begroting van 
Onderwijs en Wetenschappen kreeg 
de Kamer een beleidsnota inzake de 
positie van de academische ziekenhui-
zen. 
Het komt vaker voor dat de Kamer 
moet spreken over stukken, die pas 
kort van tevoren binnenkomen. Ik wil u 
voorstellen aan de Regering te vragen, 
te bevorderen dat tenminste één week 
voor een kamerdebat of een debat in 
een openbare commissievergadering 
de noodzakelijke stukken in handen 
van de Kamer zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
wi l ik uw aandacht voor het volgende 
vragen. In juni 1978 is er een kamerde-
bat geweest over de vraag wat er moet 
gebeuren met kernafval en voorname-

lijk met restanten van kernafval die na 
opwerking terug zouden moeten wor-
den gestuurd van La Hague naar Ne-
derland. Tijdens dat debat heeft de Ka-
mer een motie aangenomen met de 
volgende inhoud: De Kamer verzoekt 
de Regering om aan de Britse regering 
zowel als aan de Franse regering te 
doen weten dat in het vooruitzicht van 
de besluitvorming ten principale in 
Nederland over diverse aspecten van 
kernenergie van een beoordeling door 
het parlement van de in de gewisselde 
brieven vervatte overeenkomsten 
vooralsnog geen sprake kan zijn. 

De Kamer overwoog daarbij, dat 
eerst een brede maatschappelijke dis-
cussie moet worden gevoerd. Hoog-
stens een vaardige pen zou onze ver-
bazing kunnen beschrijven toen wij 
vanmorgen een ontwerp van wet in 
handen kregen waarin gevraagd wordt 
om goedkeuring van twee overeen-
komsten, vervat in de op 12 september 
1978 te 's-Gravenhage tussen het Ko-
ninkrijk der Nederlanden en het Ver-
enigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-lerland en in de op 29 mei 
1978 te Parijs tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Franse Republiek 
gewisselde brieven inzake de eventu-
ele terugzending van het na opwerking 
van bestraalde reactorbrandstof reste-
rende radio-actieve afval. 

Dit is nu net een wetsontwerp waar-
van in de motie wordt gezegd, dat de 
Kamer het voorlopig niet wil behande-
len. 

Mijnheer de Voorzitter! Als in het 
Presidium wordt gesproken over de 
vraag in handen van welke commissie 
dit wetsontwerp moet worden gesteld, 
wil ik u in overweging geven deze mo-
tie er even bij te nemen. Mijn voorstel 
is, dat het Presidium beslist dat het 
wetsontwerp voorlopg niet in handen 
van een commissie wordt gesteld 
maar dat gevolg wordt gegeven aan 
de motie. Het komt er dus op neer, dat 
de Kamer dit goedkeuringswetje voor-
lopig niet behandelt. 

De Voorzitter: Wat betreft het eerste 
verzoek van de heer Terlouw zal ik 
gaarne het stenogram aan de Rege-
ring doorzenden. Ik maak hierbij de 
kanttekening, dat ik mij niet kan voor-
stellen dat de Kamer er altijd genoe-
gen mee zal nemen dat regeringsstuk-
ken uiterlijk één week voor de behan-
deling bij de Kamer binnenkomen. Er 
kunnen natuurlijk op het laatste mo-
ment beslissingen worden genomen 
waarvan de Kamer kennis wi l dragen. 
Met inachtneming van deze kantteke-
ning meen ik dat de heer Terlouw een 
redelijke opmerking heeft gemaakt. 
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Voorzitter 

De heer Joekes (VVD): En misschien 
mag ik dan de kanttekening maken, 
dat het ook langer dan een week van te 
voren mag gebeuren. 

De Voorzitter: De heer Terlouw sprak 
over 'uiterlijk'. 

De heer Joekes (VVD): U weet dat de 
vaste Commissie voor Financiën aan u 
een brief van overeenkomstige strek-
king heeft geschreven. 

De Voorzitter: Die brief heeft de Minis-
ter-President reeds bereikt. De vaste 
Commissie voor Financiën is nog re-
delijker dan andere commissies. 

De heer Joekes (VVD): U bent oud-
voorzitter van die commissie, dus u 
kunt het weten. 

De Voorzitter: Het tweede gedeelte 
van de interventie van de heer Ter-
louw ging over een wetsontwerp dat 
vanochtend is binnengekomen. Ik heb 
dat wetsontwerp nog niet onder ogen 
gehad en zal mij in het Presidium over 
de vraag van de heer Terlouw bera-
den. Mijn eerste reactie is echter dat 
een dergelijke politieke stellingname 
over de opportuniteit van een wets-
ontwerp en de snelheid van behande-
ling daarvan in eerste aanleg aan een 
commissie toekomt. De bevoegdheid 
van het presidium is gelegen op huis-
houdelijk gebied. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat onder-
schrijf ik. De heer Terlouw signaleert, 
dat een door de Kamer aanvaarde mo-
tie niet wordt uitgevoerd. Dat is een 
politiek feit waarbij niet storend is dat 
het wetsontwerp in handen van een 
commissie wordt gesteld. Ik neem aan 
dat die commissie het politieke feit van 
het voorbij gaan aan een uitspraak van 
de Kamer op passende wijze zal beje-
genen. 

De heerTerlouw (D'66): Dan vraag ik 
subsidiair aan de commissie, waaraan 
dit wetsontwerp wordt toegewezen, 
om rekening te houden met de ge-
maakte opmerkingen. 

De Voorzitter: Ik acht het niet uitgeslo-
ten dat de heer Terlouw deel uitmaakt 
van die commissie. 

De heer Rietkerk (VVD): Dit soort op-
merkingen plegen in een commissie te 
worden gemaakt. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Vrijlandt-Krijnen c.s. over her-
verkaveling van arbeidsplaatsen ten 
gunste van verpleegkundigen 
(15 800-XVII, nr. 54). 

Tweede Kamer 
27 november 1979 

Deze motie wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
het wetsontwerp Nadere wijziging 
van de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet en de Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering en de Ziekte-
wet (invoering gelijke uitkeringsrech-
ten voor mannen en vrouwen) 
(15 706); 

de motie-Hermsen c.s. over uitkerin-
gen aan in gezinshuishoudingen werk-
zame ongehuwden bij arbeidsonge-
schiktheid(15 706, nr. 16); 

de motie-Salomons c.s. over het on-
der de AAW brengen van gemeente-
raadsleden en statenleden (15 706, nr. 
17); 

de motie-Jansen c.s. over het al dan 
niet toepassen van artikel 6, lid 3, voor 
groepen arbeidsongeschikten (15 706, 
nr. 18). 

De Voorzitter: Mevrouw Salomons 
heeft mij gevraagd, de beraadslaging 
te heropenen. Ik stel voor, aan dat ver-
zoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Na de toezegging van de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
dat de leden van de provinciale staten 
en de gemeenteraden onder de AAW 
zullen vallen, wil ik mijn motie die nier-
op betrekking heeft (15706, nr. 17) in-
trekken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-Sa-
lomons c.s. (15 706, nr. 17) is ingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In behandeling komt wetsontwerp nr. 
15 706. 

De aanhef van artikel I en de onderde-
len A t / m F worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Salomons c.s. (stuk 
nr. 12,1) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP 
vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Ik neem aan dat als gevolg van de ver-
werping van dit amendement ook de 
overige op stuk nr. 12 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Regeling van werkzaamheden 
Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 
Sociale verzekeringen 

Onderdeel G wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen H t/m Q worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr. 
15,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en DS'70 
vóór dit amendement hebben ge-
stem d. 

Ik neem aan dat als gevolg van de ver-
werping van dit amendement ook het 
andere op stuk nr. 15 voorkomende 
amendement als verworpen kan wor-
den beschouwd. 

Onderdeel R wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen S t/m BB worden zon-
der stemming aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De overige onderdelen worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PPR zal aanteke-
ning worden verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

De motie-Hermsen c.s. (15 706, nr. 16) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PvdA tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Jansen c.s. (15 706, nr. 18) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PvdA, D'66, de PSP, de CPN 
en DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen over de onder-
werpen, waarover zojuist is gestemd. 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie had geen 
behoefte aan de motie-Hermsen na de 
zeer uitdrukkelijke toezegging van de 
Staatssecretaris dat hij voor de schrij-
nende gevallen waarvoor wi j ook een 
regeling wilden hebben - ouderen of 
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mensen die gedwongen zijn geweest 
om te zorgen voor gezinnen van ver-
wanten - e e n regeling wenste te ma-
ken. Daarom hebben wi j gestemd te-
gen de motie-Hermsen, waarin een 
veel verdergaande algemene regeling 
werd bepleit. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben gestemd tegen 
de motie-Salomons, ondanks het feit 
dat wij het uitgangspunt van de motie 
ondersteunen. Het uitgangspunt is dat 
moet worden gestreefd naar het ver-
krijgen van zelfstandig recht op AAW, 
hetgeen inhoudt dat er geen beknot-
tingen moeten plaatsvinden via an-
dere sociale verzekeringswetten. Wij 
zijn ervan uitgegaan dat het gewenst is 
om de kwestie van de korting als zoda-
nig te bezien, als de gelijke rechten van 
mannen en vrouwen in de sociale ver-
zekeringswetten in het a lgemeen- ook 
die met betrekking tot de AOW - aan 
de orde zijn. Wanneer men zou komen 
tot invoering van gelijke rechten, met 
name bij de AOW, is het zeer waar-
schijnlijk dat de in het amendement 
bedoelde gehuwde vrouw geen uitke-
ring zou kunnen verkrijgen. Het is dan 
minder juist om via dit amendement 
eerst een bepaald recht toe te kennen 
dat later wellicht weer moet worden 
afgeschaft. Op grond daarvan willen 
wi j het probleem van de korting liever 
bezien als straks de gelijke rechten van 
mannen en vrouwen in de sociale ver-
zekeringen in het algemeen aan de or-
dezi jn. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het wetsontwerp beoogt 
het meer gelijk berechtigen van man-
nen en vrouwen en een verzelfstandi-
ging van de positie van de vrouw te be-
reiken. Voor deze twee zaken hebben 
wi j ons altijd ingespannen en dat zul-
len wi j ook blijven doen. Niettemin 
hebben wi j gemeend, onze stem aan 
het wetsontwerp te moeten onthou-
den. In de eerste plaats deden wij dit, 
omdat de Regering meent, deze gelijk-
berechtiging van man en vrouw en 
verzelfstandiging van de vrouw te 
moeten bereiken met een wets-
ontwerp dat een ombuiging teweeg 
brengt in het stelsel, waarbij een wet, 
die gerekend kan worden tot de volks-
verzekeringen, wordt omgezet in een 
wet die gaat in de richting van een in-
komstendervingswet. Op grond van 
onze visie op de solidariteit in de sa-
menleving vinden wi j dat een verkeer-
de gang van zaken. Wij hebben daar 

zoveel bezwaar tegen dat wi j ertegen 
hebben gestemd, ondanks het weinige 
goede dat in dit wetsontwerp verbor-
gen was. Bovendien vrezen wij dat de 
feitelijke uitwerking van het wets-
ontwerp niet zal overeenstemmen met 
de bedoelingen die men ermee heeft. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de inkomstenbelas 
ting en van de loonbelasting in het ka-
der van het belastingplan 1980 
(15 849); 

Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke zelfstandigenaftrek voor 
kleinere zelfstandigen in de inkom 
stenbelasting (15 850); 

Verhoging van de belasting van si-
garetten en kerftabak, verhoging van 
de bijzondere verbruiksbelasting van 
personenauto's, alsmede aanpassing 
van enige wettelijke bepalingen inza-
ke de belasting van tabaksfabrikanten 
aan communautaire bepalingen 
(15 851); 

Verhoging van de accijns van benzi-
ne (15 852); 

Verhoging van de alcoholaccijns, 
alsmede aanpassing van de Wet op de 
accijns van alcoholhoudende stoffen 
aan enige communautaire bepalingen 
(15 853); 

Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke maatregelen in de vermo-
gensbelasting voor het kalenderjaar 
1980(15 904); 

Verlenging voor 1980 van de voor 
1979 getroffen maatregelen in af-

wachting van de besluitvorming over 
het Rapport-Hofstra (15 909); 

Wijziging van de overdrachtsbelas-
ting(15 843). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

De heerVanDis(SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij willen het belasting-
plan 1980 plaatsen in het raam van het 
algemene beleid, vertaald in de begro-
ting 1980. Reeds uit de Miljoenennota 
en de daarover geproduceerde uiteen-
zettingen heeft onze fractie moeten 
constateren dat het gegist Bestek '81 
meer en meer het karakter heeft gekre-
gen van een vergist bestek. Meer dan 
ooit met andere operaties van dien 
aard het geval is geweest, is de uitvoe-
ring daarvan op achterstand gezet. Het 
is bekend dat met dat Bestek '81 niet 
meer dan betrekkelijk marginale ver-
beteringen in de rendementspositie 
van het bedrijfsleven konden worden 
bereikt. Des te meer reden was er om 
de ombuigingen volgens dat plan zo-
danig bij te stellen dat de doelstellin-
gen konden blijven gehandhaafd. 
Niets daarvan. Desondanks is het dui-
delijk dat in de komende jaren ombui-
gingen van wellicht nog grotere om-
vang nodig zullen zijn. Maar 1984 is 
nog ver weg! Wat denkt de Regering 
overigens van de ideeën van de heer 
Van Rooyen onlangs ten beste gege-
ven? 

Terug naar Bestek '81. De daarin ver-
vatte verbeteringen moesten voor-
waarde zijn om de Nederlandse econo-

Minister Andriessen flinks op de foto) en Staatssecretaris Nooteboom, tijdens de debatten over de 
belastingplannen voor 1980 van het kabinet 
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mie op een structureel hechtere basis 
te brengen. Dan kunnen immers de 
grotere problemen van het scheppen 
van werkgelegenheid, de noodzakelij-
ke herstructurering en vervanging van 
verouderde kapitaalgoederen - om en-
kele voorbeelden te noemen - via een 
verbeterde startpositie tot een oplos-
sing worden gebracht. Voor het berei-
ken van zo'n situatie is uiteraard brede 
maatschappelijke consensus zeer ge-
wenst. Een consensus, niet alleen over 
de oorzaken en de wezenlijke knelpun-
ten; die is er in het algemeen wel, zo-
als het College van Deskundigen van 
de SER in zijn rapport ook heeft gede-
monstreerd, maar een consensus 
vooral over de wijze waarop moet 
worden ingespeeld op die ontwikkelin-
gen. Het is waar dat de verslechterde 
vooruitzichten van de wereldecono-
mie in belangrijke mate hun invloed 
doen gelden op het reilen en zeilen 
van de Nederlandse economie. Ik denk 
aan de sterke prijsstijging van de olie, 
de hernieuwde impulsen tot aanwak-
kering van de inflatie, de stagnatie in 
de economische groei, het grote leger 
van werklozen, enz. 

Maar om nu, zoals het kabinet in 
principe doet, de afwijking van het Be-
stek '81 bijna helemaal daaraan toe te 
schrijven gaat ons wat te ver. Is het 
echt wel uitgemaakt dat gericht beleid 
van de zijde van de overheid betere re-
sultaten a f w e r p t - o p de lange termijn 
althans - dan een meer generiek be-
leid, dan een beleid, gericht op lasten-
verlichting en vergroting van de ruim-
te voor particulieren en bedrijven om 
in te spelen op gewijzigde situaties? 
Onze fractie vraagt hiernaar in het bij-
zonder omdat wij de sterke indruk heb-
ben, om niet te zeggen: met grote 
waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat 
hoe meer de overheid ingrijpt, des te 
stroever het geheel loopt. Het spreken 
over inverdieneffecten is ook al ver-
stomd. Kennelijk ligt het toch niet zo 
eenvoudig als werd aangenomen. De 
vraag is, of het meer gerichte beleid in-
derdaad die effecten oproept. Gaarne 
een uiteenzetting hierover. 

Op bijna alle punten is Bestek '81 op 
de achterstand gesteld. In plaats van 
drukverlichting is er drukverzwaring 
gekomen. De relatieve verlaging van 
de factor arbeid in het nationale inko-
men is vervangen door een verhoging 
daarvan. In plaats van stabilisering of 
vermindering van de druk der collec-
tieve lasten, is er sprake van een ver-
groting, zodat van elke verdiende gul-
den bijna 64 et naar de overheid gaat. 
Is dat de weg om te komen tot een 
structurele verbetering van de positie 

De heer Van Dis (SGP) aan het woord 

van de marktsector? Alle mooie rede-
neringen met name die, dat ook de 
overheidssector bijdraagt aan de vor- " • 
ming van het nationale inkomen, wis-
sen niet het vaste gegeven uit dat pri-
mair van uit de marktsector de midde-
len moeten komen die de overheid in 
staat stelt, in te spelen. Als de markt-
sector op de korte en op de lange ter-
mijn niet voldoende soelaas wordt ge-
boden, geen ruimte krijgt, waar blijven 
wi j dan? 

Het beleid lijkt veel op zeggen en 
niet doen. Men zegt: de ondernemer is 
verantwoordelijk voor zijn beleid en 
men stelt hem ook verantwoordelijk. 
Men geeft hem echter schier niet de 
ruimte, ook niet de financiële ruimte 
omzi jn verantwoordelijkheid waar te 
maken. Het gevolg is dat het bedrijfsle-
ven nu al vele jaren lang zit in de hoek 
waar de slagen vallen. Wij vragen 
meer ruimte voor de private sector. 
Een werkelijk substantiële verlaging 
van de belastingen zou kunnen mede-
werken aan een ons inziens broodno-
dige vermindering van de collectieve 
sector en via de herbezinning op de 
primaire inkomensverdeling - ik wijs 
hier op hetgeen in de memorie van 
antwoord van nr. 15849 op een terza-
ke gestelde vraag als antwoord is ge-
geven - wellicht ook leiden tot een na-
venante verlaging van het kostenpeil 
en langs die weg meewerken aan de 
verbetering van onze positie in de we-
reldhandel, om niet te spreken over de 
gunstige invloed die daarvan uitgaat 

op de inflatie-ontwikkeling. Lijdt het 
kabinetsbeleid niet te veel aan kort-
zichtpolitiek of durft het gezien het po-
litiek wankele draagvlak geen werkelijk 
impopulaire maatregelen voor te stel-
len? Want het is duidelijk dat een dras-
tische verlaging van de belastingen 
zijn gevolgen moet hebben op de tota-
liteit van de collectieve sector. Wie is 
daarvoor in? 

Toch zien wi j het er van komen, om-
dat wij nog steeds boven onze stand 
leven. Dat lijkt altijd beter dan de situ-
atie dat de wal het schip moet keren! 
Het komt ons echter verreweg het bes-
te voor wanneer tijdig de bakens ver-
zet worden. Wat heeft het alsmaar 
aandringen op matiging - ook wij zijn 
daarvoor i n - voorzin wanneer de 
overheid niet zelf het voorbeeld geeft? 
Woorden wekken, voorbeelden trek-
ken. Er zijn nogal wat uitgaven in de 
publieke sfeer, die zonder schade te 
doen aan het wezenlijke belang van 
land en volk, kunnen worden ge-
schrapt. Dan denken wi j niet alleen aan 
die uitgaven die doeleinden moeten 
dienen die de toets van Gods Wet niet 
kunnen doorstaan. 

Vele activiteiten en uitingen van zo-
genaamde kunst en cultuur mag de 
overheid niet steunen. Daarnaast is 
het toch eigenlijk dwaas dat vele over-
heidsactiviteiten gratis of voor een 
grijpstuiver beschikbaar worden 
gesteld. Laten degenen die daar prijs 
op stellen dan ook de prijs daarvoor 
betalen. Wij vinden dat alsdan veel be-
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ter kan worden aangesloten bij de be-
hoeften en het bestedingspatroon van 
de burgers. Wij vragen of het kabinet 
bereid en in staat is op beide aspecten 
in te gaan. Dan lijkt ons in ieder geval 
een echte, inhoudelijke verlaging van 
de belastingen zeker mogelijk. Dan 
komt de verantwoordelijkheid van de 
burger ten aanzien van hoe hij zijn in-
komen moet besteden beter tot zijn 
recht. Wij willen hiervoor het pleit voe-
ren! 

In dit kader past ook een kantteke-
ning die ik wil maken omtrent de basis 
waarop het regeringsbeleid in zijn al-
gemeenheid steunt. Onze fractie krijgt 
sterk de indruk dat het in de begroting 
financieel vertaalde beleid eigenlijk 
het kleinste gemene veelvoud dan wel 
om het wat vriendelijker te zeggen de 
grootste gemene deler is van de ver-
schillende stromingen in ons land aan-
wezig. Is dat beleid niet te materialis-
tisch? Ontbreekt niet de bezieling die 
nodig is om grote dingen tot stand te 
brengen, om in moeilijke tijden werke-
lijk leiding te geven inplaats van mee 
te wiegelen op de stroom van wat het 
volk wenst? Hier wreekt zich ten diep-
ste juist het gebrek aan visie, aan roe-
ping, aan inspirerende kracht voor de 
hoge doelstelling nl. de Goddelijke op-
dracht deze aarde te bouwen en te be-
waren. 

Te bouwen: het stimuleren en leiden 
om de scheppingsmogelijkheden op te 
sporen en in dienst te stellen overeen-
komstig Gods wi l tot Zijn eer en ten 
nutte van de mensheid. 

Te bewaren: de opdracht om de on-
gebondenheid der mensen in te tomen 
opdat er een stil en gerust leven moge-
lijk is, om te fungeren als schild der 
zwakken, om niet in het minste als 
voedsterheer van de Kerk, die Jezus 
Christus zich ten eeuwigen leven ver-
koren heeft op te treden. 

Zo'n beleid houdt de voortrekkersrol 
in en geeft de burgers inzicht en uit-
zicht op de zin van dit leven en kan on-
der beding van Gods zegen de hopelo-
ze verdeeldheid van ons volk over-
bruggen. Het kan een dam opwerpen 
tegen het persoonlijke en het groeps-
egoïsme dat vandaag de dag boven 
het algemeen belang wordt gesteld. 
Zegen en vloek hangen hiermede ten 
nauwste samen. Wij onderschatten 
het belang van het broodvraagstuk 
niet, maar zijn er van overtuigd dat 
steeds waar blijft het woord van Chris-
tus: 'Maar zoekt eerst het Koninkrijk 
van God en Zijn gerechtigheid en alle 
andere dingen zullen u worden toege-
worpen'. Zo niet gehandeld wordt 
naar deze wet en dit getuigenis, wat 

voor dageraad en toekomst hebben 
wij dan te duchten? Bij de schriftelijke 
voorbereiding is op deze fundamente-
le kritiek niet van de zijde van de Rege-
ring ingegaan. Onze fractie verwacht 
echter dat in dat zwijgen niet wordt 
volhard. 

Wij hebben in de antwoorden kennis 
genomen van het ernstige voornemen 
zo spoedig mogelijk terug te keren tot 
het regime van het structurele begro-
tingstekort. Inmiddels is nu al voor de 
tweede maal het feitelijke financie-
ringstekort daarvoor in de plaats geko-
men. Wij vragen ons af of in dat kader 
wel van een dekkingsplan kan worden 
gesproken. Immers, dekking zou bete-
kenen: of een gigantische ombuiging of 
een gigantische belastingverzwaring. 
Het gesaldeerde bedrag der voorstellen 
komt echter niet verder dan f 390 min. 
hoogstens f 490 min. nu de vermogens-
belasting niet structureel wordt aange-
past en de successierechten voor 1980 
evenmin worden verhoogd. 

Met overig kunst- en vliegwerk is 
daarmede het tekort gebracht op 5,5% 
van het nationale inkomen. Onze frac-
tie blijft dit tekort te hoog vinden. In de 
schriftelijke voorbereiding is gevraagd 
naarde ontwikkelingen na oktober j l . 
De fasering van de verhoging der gas-
prijzen, de hogere uitgaven in het ka-
der van de EEG-landbouwproblema-
tiek, alsmede de spiering die in de 
vorm van een belastingverlaging is 
uitgeworpen om de kabeljauw van de 
matiging van het initieel tot 0,5% bin-
nen te halen, zijn toch allemaal posten 
die een aanslag doen op de financiële 
spankracht. Wij vinden dat op dit punt 
meer duidelijkheid moet komen omdat 
het toch wel eigenaardig is dat nieuwe 
belastingverlichtingen aangekondigd 
worden, terwijl in behandeling zijnde 
voorstellen gewoon doorgang vinden. 
Men zou bij voorbeeld ook de beper-
king van de inflatiecorrectie ongedaan 
kunnen maken? De 'voors' en 'tegens' 
van één en ander lijkt ons noodzake-
lijk, te worden aangegeven ook wat de 
gevolgen betreft voor de ontwikkeling 
van het begrotingstekort. Wanneer 
kan de voortgangsrapportage in het 
kader van de ombuigingen, waarin 
ook deze 'tegenvallers' zullen moeten 
worden gecompenseerd, worden ver-
wacht? Wij menen dat ook hierbij be-
trokken moet worden de extra midde-
len als gevolg van de voorgenomen 
bevriezing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind. Dat bedrag, f 90 mil-
joen, moet zo mogelijk geheel worden 
meegenomen om de ombuigingspro-
blemen te helpen verlichten. 

Onze fractie heeft geen moeite met 
een matigingsbeleid, maar wi l wel dat 

de daaraan verbonden lasten evenre-
dig over de gehele bevolking worden 
gespreid. In dat matigingsbeleid leve-
ren de hogere groepen toch feitelijk 
reeds meer in dan de lagere? Daarin is 
toch als het ware het adagium van de 
sterkste schouders dragen de zwaarste 
lasten verwerkt? In dat kader zouden 
wi j ook willen vragen hoe het dan 
moet met de motie die ook voor 1980 
de prijscompensatie wi l aftoppen. Uit 
de in de memorie van antwoord ver-
strekte gegevens nopens de ontwikke-
ling van de marginale druk, blijkt toch 
reeds een grotere bijdrage door mid-
den- en hogere inkomens ingeleverd? 
Hoe ver kan men daarmede blijven 
doorgaan zonder alle lust tot het leve-
ren van verdere inspanning te beknot-
ten? Wij vragen met name voor deze 
aspecten aandacht, omdat de tot nu 
toe gevoerde inkomenspolitiek eigen-
lijk alleen ad hoe-politiek is geweest, 
waardoor de gevolgen in hun onder-
linge samenhang niet zijn overzien. De 
nota 'Inkomensprijzen' heeft een zeker 
begin gemaakt, maar wij zijn er nog 
lang niet en daarom vraag ik op dit 
punt grote terughoudendheid. 

Ook het instrument van de directe 
belastingen heeft nog maar heel smal-
Ie marges en is feitelijk ongeschikt ge-
worden. In dat verband moet ook gelet 
worden op de ontwikkeling van de ver-
houding tussen inkomens van actie-
ven en niet-actieven. Zijn de onderno-
men pogingen om een voldoende prik-
kel te krijgen tot het weer gaan deelne-
men aan het arbeidsproces - men zie 
het grote aantal onvervulbare vacatu-
res - wel groot genoeg? 

Steeds meer treedt in het beleid de 
koopkrachthandhaving van Jan Mo-
daal naar voren. Wij vinden dat op zich 
redelijk, maar hoe zit het met al de an-
dere doelstellingen van het beleid? Het 
moet toch duidelijk zijn dat deze na-
druk de middelen om de andere be-
leidsdoelen te helpen bevorderen al-
leen maar beperken? Handhaving van 
de koopkracht voor 1980 is typisch een 
zaak voor de korte termijn, maar zal 
het eind de last niet gaan dragen? In 
dat verband is er ook de noodzaak van 
meer ruimte voor het bedrijfsleven en 
vooral ook maatregelen om de inflatie, 
die dreigt aan te wakkeren, te lijf te 
gaan. Hoe kunnen die gestalte krijgen 
als het zogenaamd aanvullend beleid 
in feite structurele posten zijn die dan 
ook structureel gedekt hadden moeten 
zijn? Is werkelijk al het mogelijke ge-
daan om dit verschijnsel van de infla-
tie niet verder de kop te laten opste-
ken? Ik behoef niet te wijzen op de 
kwade gevolgen voor moreel en 
rechtszekerheid die aan de inflatie zijn 
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verbonden. De Regering stelt in haar 
brief van 18 september 1979, dat het 
beleid in de allereerste plaats de infla-
tie zelf tegen moet gaan. Inderdaad! 
Alleen, klopt deze uitspraak met het 
voorgenomen en aanvullende beleid? 
Nadere uitleg stellen wij zeer op pri js! 

Thans kom ik te spreken over de fis-
cale kanten van het beleid met als 
kern de in het belastingplan neerge-
legde voorstellen. Ik wil beginnen met 
te zeggen, dat er een aantal punten 
van procedurele aard zijn die onze 
fractie bedenkelijk vindt. 

Het niet kunnen doorgaan van de 
voornemens inzake de vermogensbe-
lasting door te late indiening. Het bete-
kent in ieder geval een jaar uitstel voor 
allen die sinds jaar en dag terecht kla-
gen over de te late vrijstellingsbedra-
gen, zowel de algemene als de bijzon-
dere in het kader van pensioenvoorzie-
ning, ondernemingsvermogens, het 
interen en dergelijke. Is het moreel 
verantwoord, gezien de aankondiging 
dat voor 1980 de herziening zou ko-
men, dan toch geen terugwerkende 
kracht aan bepaalde verlagingen voor 
1980 te geven? In het tegengestelde 
geval gaat men toch ook uit van terug-
werkende kracht bij aangekondigde 
wijzigingen in het regime? Wij vragen 
op dit punt heroverweging. 

De aanpassing van de WIR-premies 
is er nog niet, ondanks het feit dat het 
onderdeel is van het dekkingsplan. De 
nota van wijzigingen inzake de arbeids 
ongeschiktheidsaftrek in de inkom-
stenbelasting kwam zo laat dat deze 
pas bij het eindverslag kon worden be-
trokken. Dan is er nog de verlenging 
van dezg. pré-Hofstra-maatregelen 
die ook pas op de valreep werd toege-
zonden. Wil de Regering voor het ver-
volg de wetsontwerpen zo ti jdig toe-
zenden dat goede beoordeling ge-
waarborgd blijft? De voor de behande-
ling normaal toegemeten ti jd is voor 
dit soort wetsontwerpen toch altijd al 
aan de krappe kant! 

Het belastingplan 1980 is door zijn 
selectieve opzet een poging om de na-
delige effecten voor koopkracht, voor 
afwenteling e.d. zo enigszins mogelijk 
te beperken, hoewel onze fractie de in-
vloed op bij voorbeeld de energiebe-
sparing, op het roken en op het drin-
ken meer van verbale aard ziet, dan 
van een daadwerkelijke. Primair staat 
dan ook de bijdrage aan de algemene 
middelen . Toch zijn wi j van mening 
dat juist gezien de kwalijke gevolgen 
voor de ook geestelijke volksgezond-
heid belastingheffing één van de in-
strumenten kan zijn om verlaging van 
het verbruik gunstig te beïnvloeden. 

Wie kennis neemt van de demoralise-
rende invloed die uitgaat van de ver-
slaving aan roesverwekkende midde-
len, of wel weet heeft van de gevolgen 
voor de gezondheid, kan niet anders 
dan alle middelen en wegen gebruiken 
die tot vermindering daarvan kan lei-
den. Het belangrijkste is het bestrijden 
van de oorzaken. Hier zou ik wil len vra-
gen of er geen nauw verband bestaat 
met de eerder door mij gesignaleerde 
zinloosheid van het menselijk bestaan, 
die noopt tot het verdringen daarvan 
in een roes. 

Is de Regering ook niet van mening 
dat de bestrijding ten diepste daar 
moet beginnen, zodat de mens weer 
perspectief en uitzicht krijgt? Ook dat 
wijst weer op de noodzaak van weder-
keer tot God. Daarnaast is er ook de 
symptoombestri jding. Wil de Regering 
ook in EEG-verband hier het voortouw 
nemen? Dan moet wel het hinken op 
twee gedachten vervallen. Dan neemt 
men niet via selectieve verhoging in-
spelen op maatschappelijke beïnvloe-
ding en daarna de als gevolg daarvan 
optredende koopkrachtverlaging weer 
opvangen door koopkrachtverbetering 
via voetverlaging etc. Is dat wel een 
zinvolle aanpak? 

Het zal u duidelijk zijn dat onze frac-
tie moeite heeft met de beperking van 
de inflatiecorrectie, ook al is juist dat 
niet gesproken kan worden van ver-
sluierde verzwaring. Het probleem van 
de steeds steiler wordende progressie 
blijft echter. Zelfs de verlaging aan de 
voet werkt in feite daaraan mee. Welke 
mogelijkheden ziet de Staatssecretaris 
om daaraan wat te doen? Ligt het ook 
niet aan het feit dat in verhouding met 
de zuidelijke landen het aandeel van 
de directe belastingen groot is en 
moet dan ook niet meer de nadruk op 
de indirecte worden gelegd? Of ligt het 
in wezen in het grote beslag dat de col-
lectiviteit op het nationaal inkomen 
legt, zodat een herstel van de vroegere 
progressieverhoudingen eigenlijk ligt 
in aanzienlijke vermindering van dat 
beslag? 

In het kader van meer algemene 
aard wi l ik vragen stellen naar aanlei-
ding van de eerste stappen op weg 
naar verzelfstandiging of individuali-
sering. Welke gevolgen zal dit hebben 
op het gezin dat naar bijbelse opvat 
ting de cel van de samenleving is en 
dat in het huwelijk zijn rechtsbestaan 
heeft gekregen? Wij vragen ons in ge-
moede af of de overheid wel geroepen 
is een volgend beleid te voeren op 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Moet zij niet veeleer het goede voor-
beeld geven? 

Mede gezien het verband met wets-
ontwerp 15 900 heeft onze fractie eni-
ge aarzeling om nu al ' ja' te zeggen te-
gen de bevriezing van de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek. Hoewel de argu-
mentatie in de toelichting gegeven 
aannemelijk lijkt, blijft het feit dat tot 
nu toe aan betrokkenen een niet-be-
vroren aftrek was gegund. Ook de ver-
laging van de bejaardenaftrek was 
toch een bewust aan hen toegekende 
zaak? Waarom moeten dan de aanlei-
dingen van destijds erbij worden ge-
haald? Het antwoord op mijn vraag in 
het eindverslag heeft mij niet bevre-
digd. Er moet wel een deugdelijker be-
wijs voor worden geleverd! In het vo-
renstaande heb ik reeds gewezen op 
de noodzaak meer inzicht te krijgen in 
de gevolgen van een inkomenspolitiek 
die gezien de geringe groei en het he-
laas nog steeds te grote deel wat daar-
van naar de collectiviteit gaat, wei-
haast identiek is met herverdeling en 
nivellering. 

Moet niet worden gevreesd dat af-
wenteling, burgerlijke ongehoorzaam-
heid, om niet nog ergere zaken te noe-
men als fraude etcetera hand over 
hand toenemen, als het niet mogelijk 
blijkt de burgers te overtuigen van het 
redelijke daarvan? Maar dan vereist 
dat toch dat minder nadruk wordt ge-
legd op datgene wat politiek verdeeld 
houdt en meer op dat wat ook politiek 
samenbindt? In dat verband is treffend 
de uitdrukking van Lenin: 'Het meest 
duidelijke verschijnsel van verval van 
een zieke burgermaatschappij is de 
wens tot nivellering gepaard aan de 
weigering inspanning te belonen'. Hij 
zei dat al in 1917 en het moet ons in 
deze Kamer toch aanspreken en nopen 
tot wijziging in de opstelling. 

Dan kom ik in de eerste plaats bij de 
woning en zijn eigenaar. De brief van 
18 september 1979 waarin de beper-
king van renteaftrek in de consumptie-
ve sfeer vanaf 1981 wordt aangekon-
digd, met een overgangstermijn van 5 
jaar. Voor hypotheekrente is daarbij de 
datum 15 september 1979 beslissend 
voor het al of niet moeten aantonen 
van betrokkenheid bij de hoofdwoning 
van de eigenaar. Ondanks de schrifte-
lijke voorbereiding heb ik behoefte aan 
nadere verduidelijking, over de vraag 
of in gevallen waarin vóór 15 septem-
ber 1979 een voorlopig koopcontract is 
gesloten en daarna het transport 
plaatsvindt niet ook zou moeten vallen 
onder de uitzondering. Een tweede as-
pect is de vraag hoe en wanneer het 
interne beraad bij het kabinet kan zijn 
beëindigd over de inhoud van de aan-
gehouden motie Van Amelsvoort met 
betrekking tot het beperken van aftrek 
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van het zogenaamde inflatiedeel van 
de hypotheekrente in gevallen een hy-
pothecaire lening van boven f 400.000. 

Hoewel de bedoeling daarvan aan-
vaardbaar lijkt, omdat dergelijke lenin-
gen in de huidige verhoudingen wei-
nig te maken hebben met de bevorde-
ring van het eigenwoning-bezit, zal 
hier toch enigerlei verband gelegd 
kunnen worden met het al of niet in-
voeren van inflatieneutrale belasting-
heffing. Mag ik aannemen dat het oor-
deel van de Regering bij de nadere uit-
leg van de brief van 18 september zal 
worden meegenomen? Een derde as-
pect betreft dan de vraag of mede in 
het kader van een bijdrage in het nou-
den in goede staat van onderhoud van 
de woning het niet noodzakelijk is, de 
regeling van het huurwaardeforfait te 
herzien. Wanneer kan het resultaat van 
departementale studie worden ver-
wacht? Of is het een interdepartemen-
tale studie, gezien het aspect van de 
beunhazerij en het zwart werken? Uiter 
aard zal een verhoging van de bru-
to-huurwaarde nodig zijn, maar het 
komt ons voor dat het ambachtelijk be-
drijf in al zijn bij de bouw betrokken fa-
cetten daarvan alleen maar zal profite-
ren. In dit kader wijs ik op het artikel 
van de heer Daamen in de NRC van 20 
november j l . , waarin deze onder ande-
re stelt dat in Amsterdam complete 
wijken vernieuwd zouden worden met 
zwart werk tot diep in de nacht. Is dat 
waar en wat doet de overheid er aan 
om deze kwalijke praktijken tegen te 
gaan? Met betrekking tot de vermo-
gensbelasting vinden wij het alleszins 
verantwoord dat de waarderingsregel 
voor de waarde bewoond, te weten 
60% van de waardevrije oplevering, 
reeds vanaf 1 januari 1980 toepassing 
kan vinden. Dit temeer nu het wets-
ontwerp eigenlijk veel eerder had 
moeten zijn ingediend. Ook de aanpas-
sing van de algemene vrijstellingen 
zoals in het nog te behandelen wets-
ontwerp zijn neergelegd, verdienen 
dezelfde handelwijze. Wij vragen daar-
naar omdat dat tegenover betrokke-
nen niet meer dan behoorlijk is. Even-
tuele terugwerkende kracht zou daar-
om een oplossing kunnen bieden. 

Ik kom nu tot enige aspecten van het 
bedrijfsleven in het belastingkader. Ik 
heb reeds gewezen op het feit dat het 
element koopkrachthandhaving ty-
pisch op de korte termijn soelaas 
biedt. Waar blijft de aandacht voor het 
structurele aspect? Lastenverlichting 
op enigszins grote schaal leek ons be-
ter dan het verdere overstappen op ge-
richt beleid. 
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Daarnaast vind ik de stelling dat de 
investeringspremies uitgaven waren 
en daarom vergeleken konden worden 
met andere uitgaven ver gezocht. Wa-
re het fonds Investeringsrekening er 
niet tussengeschoven, dan zouden di-
recte verrekeningen met belastingaan-
slagen hebben plaatsgevonden. De WIR 
is toch in wezen een belasting? Vervan-
ging van premies door gericht beleid 
zien wij dan ook als een lastenverzwa 
ring. Naast de eigen speelruimte voor 
de ondernemer speelt toch ook mee het 
feit dat bij gericht beleid de overheid in 
feite uitmaakt hoe en waar het geld 
voor moet worden besteed? Bovendien 
ligt het voor de hand dat de uitgaven 
voor dat beleid pas in de loop van 1980 
op gang komen. Tot zo lang kan het be-
drijfsleven wachten! Wie betaalt dan 
het gelag? 

Een tweede punt dat ik wil aansnij-
den betreft de verliescompensatie, die 
weer terugvalt op de oorspronkelijke 
regeling. Zit er toch niet iets principieel 
fouts in de gedachtengang wanneer 
wordt gepleit voor een in de t i jd be-
perkte verliescompensatie? Het in jaar-
moten knippen wast het feit niet weg, 
dat via vermogensvergelijking de 
winst wordt bepaald. Het komt ons on-
redelijk voor, dat niet alle verliezen 
kunnen worden gecompenseerd. Ui-
teraard zal hiertegenover moeten 
staan, dat misbruik via verkoop van 
NV's of BV's die met verlies werken 
moet worden tegengegaan. Onze frac-
tie bepleit dan ook nogmaals de onbe-
perkte verliescompensatie. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrek-
king tot de zelfstandigen in deze sector 
moet ik zeggen, dat de opsomming 
van de regelingen waarvan ook deze 
groep profiteert heen gaan langs de 
kernvraag, of bij het met elkaar verge-
lijken van zelfstandigen en werkne-
mers wel voldoende rekening wordt 
gehouden met de drieledige functie 
van de winst, namelijk consumeren, 
investeren en reserveren. Natuurlijk 
zijn al die regelingen niet niks, maar 
het gaat erom, of met name de kleine 
zelfstandigen wel in zo'n gunstige po-
sitie verkeren. In de laatste jaren zat 
ten minste 25% van de zelfstandigen, 
wat het besteedbare deel betreft, gro-
tendeels beneden het minimumloon. 
Vandaar ook, dat naar ons oordeel op-
trekking van, bij voorbeeld, de zelf-
standigenaftrek en verbeteringen in 
het regime van de WIR, alsmede het 
toelaten van de vorming van risicore-
serves, nodig zullen zijn. De uiteenzet-
ting over de gevolgen van uitbreiding 
der bijslagen voor de eerste twee kin-
deren van zelfstandigen met en zonder 
kinderen lijkt mij ook niet helemaal 
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consistent. Worden hierbij niet appe-
len met peren vergeleken? 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
voortzetting van de pre-Hofstramaat-
regel - de bijzondere winstaftrek voor 
1980 - betreft, is uit de schriftelijke 
stukken gebleken, dat wi j deze beter 
vinden dan de voorraadcorrectie, juist 
omdat zij bij de zelfstandigen, met na-
me in de land- en tuinbouw, een veel 
kleinere rol kan spelen. Overigens 
wachten wij met belangstelling de na-
dere nota over het rapport-Hofstra af. 

Een derde aspect dat ik wil noemen 
betreft het verband met de voorgestel-
de wijzigingen in de WIR. Heeft het ka-
binet oplossingen bij de hand voor het 
feit, dat gewekte verwachtingen zijn 
beschaamd en voor het feit, dat als ge-
volg daarvan ook de liquiditeitspositie 
verzwakt en dat wijzigingen, zo kort na 
de invoering, niet anders dan ontmoe-
digend op het investeringsbeleid kun-
nen werken? Overigens hebben wij 
kennis genomen van het feit, dat bij 
overgang van vader op zoon de in-
specteur gemachtigd is, de premies 
toe te kennen. Het komt ons voor, dat 
ten aanzien van boedelscheiding toch 
een betere oplossing zal moeten wor-
den gevonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
betreurt het, dat de voorstellen tot ver-
lichting van de vermogensbelasting 
niet reeds voor 1980 kunnen gelden. 
Sinds jaar en dag is hierop aangedron-
gen en ondanks toezeggingen moet 
het bedrijfsleven - met name geldt dit 
voor de zelfstandigen - toch nog weer 
een jaar wachten. Is dit billijk? Moet 
ook voor deze schade geen vergoe-
ding worden gegeven, bij voorbeeld 
door in die gevallen toch terugwerken-
de kracht toe te passen? Wij vragen 
hierom. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is een stu-
die op komst over de verhouding tus-
sen schriftelijk onderwijs in talen en 
onderwijs dat via talenpractica wordt 
gegeven wat de O.B.-heffing betreft. 
Wij vinden dat de concurrentieversto-
ring moet worden opgeheven en be-
pleiten dan ook de nodige spoed, op-
dat betrokkenen weten waaraan zij toe 
zijn. 

Het bedrijfsleven heeft ook - onzes 
inziens terecht - bezwaren tegen de 
versterkte progressie in de bijzondere 
verbruiksbelasting. Nu dieselauto's 
(zuiniger! ), voorzieningen, gericht op 
zuiniger auto's en de overgrote afzet in 
de wagens tot f 22.000, namelijk bijna 
90%, alle factoren zijn die hierbij een 
rol spelen, zou ik willen pleiten voor 
een uniform tarief van 20%, te meer, 
daar de geldontwaarding vermoedelijk 
ertoe zal leiden, dat beneden het be-
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drag van f 10.000 bijna geen auto meer 
te koop zal zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Welke oplos-
sing ziet de Staatssecretaris om de uit-
voeringsproblemen met betrekking tot 
de hoge en lage accijns op dieselolie 
weg te nemen? 

Zal de nu ontstane marge met de 
Belgische prijs van benzine worden 
gebruikt om de gevolgen van milieu-
heffingen (luchtverontreiniging, ge-
luidhinder en dergelijke) op te van-
gen, zodat er weer overeenstemming 
komt met de accijnsovereenkomst? 
Wij zien een incorporatie van dergelij-
ke heffingen in de accijnsheffing als de 
eenvoudigste oplossing en vragen dan 
ook, of de bewindsman dit wil bevor-
deren. 

Overigens vragen wij ons af wat de 
gevolgen kunnen zijn van de verho-
ging van de kosten van de auto. Wij 
zien daarbij de mogelijkheid dat meer 
op het onderhoud zal worden bezui-
nigd. Is dat vanuit de verkeersveilig-
heid verantwoord? Lijdt daaronder 
voorts niet de werkgelegenheid in de 
garagebedrijven? Vele malen zijn wij 
geconfronteerd met olieprijsverhogin-
gen, waarbij vele keren ook gewezen is 
op het feit dat het westen de meeste 
olieprodukten als welkome melkkoe 
beschouwt. Dat zal nog erger worden 
wanneer de wegbelasting zou worden 
omgezet in accijnsheffing. Wij vragen 
voor deze punten wel de aandacht, al-
hoewel onze fractie de gekozen verho-
gingen in het algemeen bezien redelijk 
vindt. 

De accijnsverhoging voor alcohol-
houdende dranken leidt bij mij nog tot 
de volgende vragen. Is de bewinds-
man bereid als zich onverhoopt ernsti-
ge moeilijkheden zouden voordoen bij 
de uitvoeringsproblematiek rondom 
de datum van 1 januari 1980 daartoe 
verder gaande maatregelen te nemen? 
Wij vinden ook een verlenging van de 
krediettermijn zeker voor de slijters 
met een korte periode aan te bevelen, 
omdat daarvoor de financieringspro-
blemen van de grotere voorraadwaar-
den kunnen worden verlicht. 

In de tweede plaats vraag ik, of de 
accijnsverhoging het clandestiene sto-
ken zal bevorderen. In de stukken is 
gewezen op het ingevoerde systeem 
van het geleidebiljet. Is dat voldoen-
de? Kunnen de ervaringen met dit 
systeem worden gegeven en werkt dat 
inderdaad prohibitief? Aan de repara-
tiewetgeving is uitvoerig aandacht ge-
geven. Onze fractie wil het in het bij-
zonder hebben over de spaarbrieven 
aan toonder. Binnenkort komt er over-
leg inzake informatieplicht en renseig-

nering. Wij vinden dat een goede zaak 
maar niet, dat daarbij alle facetten 
moeten worden betrokken. De volgen-
de vragen hierover: Wat gebeurt er als 
de banken de uitgifte staken omdat er 
geen brood meer mee te verdienen 
valt? Wat doet men als het geld belegd 
gaat worden in het buitenland, of is de 
komende reparatie van onder andere 
artikel 29a daartegen voldoende dam? 

De Voorzitter: Heeft de commissie 
zich gebogen over de vraag of dit bin-
nen de orde van deze behandeling is? 

De heer Van Dis (SGP): Over dit soort 
zaken is in de commissie niet gespro-
ken. 

De Voorzitter: Wat dunkt de voorzitter 
van de commissie? 

De heer Joekes (VVD): De voorzitter 
van de commissie deelt mee, dat dit 
niet is besproken, maar laat de beslis-
sing over de orde van het debat uiter-
aard aan de Voorzitter van de Kamer 
over. 

De heer Nijhof (DS'70): Ping pong! 

De heer Joekes (VVD): Neen, niet ping 
pong! 

De Voorzitter: Als de heer Van Dis er 
niet zeer diep op ingaat wi l ik zijn opr 
merkingen over dit onderwerp niet af-
kappen. Zoals echter uitdrukkelijk op 
de agenda staat behoort artikel 29a bij 
het reparatie-ontwerp. Daarom heb ik 
mijn opmerking gemaakt. 

De heer Joekes (VVD): Uwvoor-voor-
ganger placht te zeggen: alles hangt 
met alles samen. 

De Voorzitter: Dat zeg ik dus niet. 

De heer Van Dis (SGP): Daarom ver-
wijst de heer Joekes er natuurlijk ook 
naar. 

Wanneer kunnen de gegevens be-
schikbaar komen omtrent de omvang 
van de verzwegen posten? De moei-
lijkheden verbonden aan bronheffing 
zien ook wi j . Toch vragen wi j ons af, of 
het resultaat van het onderzoek en het 
overleg toch niet daarheen wijzen. 

Reeds eerder heb ik op het nut van 
uitbreiding van de factureringsplicht 
gewezen. De vraag is alleen of daar-
mee geen andere vormen van mis-
bruik in de hand worden gewerkt. Im-
mers, handel in facturen en nota's 
komt nu reeds voor. Zal uitbreiding 
van deze plicht zonder sluitende con-
trole wel bijdragen aan het terugdrin-
gen van fraude en misbruik? Ik zal het 
hierbij wat betreft de reparatiewetge-
ving laten, te meer omdat wi j over en-
kele dagen een aparte discussie aan 
dit onderwerp wijden. 

Wij vinden de eenmalige voortzet-
ting van de rentevrijstelling van f 200 
schriel en pleiten voor een hoger be-
drag. Daarbij komt een saldering ons 
redelijk voor. Is het beroep op de ko-
mende discussie over de maatregelen 
ter vervanging van de voorstellen van 
prof. Hofstra wel zo consistent? In bei-
de situaties past een dergelijke gesal-
deerde aftrek. In de stukken wordt met 
name gesproken over beperking van 
de aftrek voor zover verschuldigde 
rente de vermogensinkomsten met 
f 5000 overtreft. 

In de voorbeelden wordt dan alleen 
gewerkt met rente-inkomsten. Moet het 
begrip vermogensinkomsten beperkt 
blijven tot inkomsten uit effecten, le-
ningen, en dergelijke? Of vallen daar-
onder alle inkomsten uit roerende en 
onroerende vermogensbestanddelen? 
Dat lijkt mij wel van betekenis. 

Over het rapport van de commissie-
Hofstra zal nog gelegenheid genoeg 
zijn te discussiëren. De invoering van 
de een of andere vorm van inflatieneu-
trale heffingen kan het beste geschie-
den in een tijd waarin de inflatie be-
trekkelijk laag is. Wij vragen of gezien 
de mogelijke aanwakkering daarvan -
men leze de waarschuwing van het 
CPB in dat opzicht - een spoedige be-
slissing daarover niet zeer urgent is. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het politieke leven kan wis-
selvallig zijn. Vorig jaar koos de Rege-
ring voor stabilisatie van de collectieve 
druk en eenforse beperking van het f i-
nancieringstekort. Voor 1980 is dat uit-
gangspunt niet gehanteerd en dat 
heeft zijn stempel op het belastingplan 
gedrukt. 

De context van dit debat is tijdens de 
algemene beschouwingen wel duide-
lijk geworden en wij hebben er geen 
behoefte aan de discussie met de be-
windslieden van begin oktober nog 
eens dunnetjes over te doen. Het feit 
echter dat er inmiddels anderhalve 
maand verstreken is, levert in zoverre 
een voordeel op, dat het mogelijk, 
maar ook nodig is enkele nieuwe ont-
wikkelingen aan de orde te stellen. De-
ze nieuwe ontwikkelingen zijn ten dele 
een gevolg van bewust regeringsbe-
leid, maar komen deels ook als extern 
gegeven op het kabinet af. Allereerst 
doet zich de vraag voor of zich wijzi-
gingen aftekenen in het economisch 
perspectief voor 1980, en wel ten op-
zichte van de ramingen uit de Macro-
Economische Verkenning. IMF, OESO 
en Europese Commissie leggen regel-
matig eigen verwachtingen op tafel. 
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Gisteren nog liet de Europese Com-
missie sombere geluiden horen. Wij 
zouden het op prijs stellen wanneer de 
Minister zou wil len aangeven in hoe-
verre de ramingen van de externe ge-
gevens nog overeind staan. 

Hoe de interne ontwikkelingen zul-
len zijn laat zich nogmoeili jk inschat-
ten. Er zijn onderhandelingsposities 

betrokken voor het arbeidsvoor-
waardenoverleg, waarin voor een flink 
deel het door dit kabinet opgeroepen 
klimaat wordt weerspiegeld. Er dreigt 
een vicieuse cirkel te ontstaan. In de 
huidige economische situatie dreigt 
een meer dan geraamde loonontwik-
keling op termijn negatieve repercus-
sies te hebben op de collectieve sec-
tor. Evenzeer is het waar dat door het 
kabinet ingezette ombuigingsopera-
ties vroeg of laat loonopstuwende ef-
fecten dreigen op te roepen. 

Wij hebben de Regering, toen het 
nog niet te laat was en Bestek '81 ter 
discussie stond, voor de negatieve 
beïnvloeding van het sociaalecono-
misch klimaat gewaarschuwd. Zij 
heeft niet willen luisteren en weigerde 
beleidslijnen overeenkomstig ons al-
ternatief uit te zetten. Nu wordt ze ge-
confronteerd met door haar zelf opge-
roepen reacties. Het trieste is dat die 
het eerst door met groot verantwoor-
delijkheidsgevoel opererende werkne-
mersorganisaties worden ervaren. 
Ook wanneer het om de effecten gaat 
die door regeringsbeleid in hoge mate 
zijn opgeroepen staan ze voor de 
moeilijke opgave, op zich weer de ef-
fecten van te stellen eisen te wegen. 
Daarbij geldt dat de kruik te water gaat 
tot ze barst. 

Het is volstrekt duidelijk dat de kor-
tingen op de sociale uitkeringen en op 
de inkomens van ambtenaren en 
trendvolgers nauwe samenhang ver-
tonen met de nu betrokken onderhan-
delingsposities. 

De sociale kortingen komen de vol-
gende week uitgebreid aan de orde. 
Concrete regeringsvoornemensten 
aanzien van ambtenaren en trendvol-
gers kennen we nog niet. Per 1 juli j l . 
getroffen tijdelijke wettelijke voorzie-
ningen lopen per 1 januari a.s. af. Wat 
gaat er dan gebeuren? Het lijkt wel of 
het kabinet in grote verlegenheid ver-
keert, dat het er vrijdag niet uit is geko-
men en daarom gisteren verder moest 
vergaderen. De ti jd begint echter wel 
te dringen. Moet er per 1 januari nog 
wat gebeuren? Zo ja, wanneer krijgen 
we dat voorgelegd? Is het dan al niet te 
laat voor het parlement dat in de nog 
resterende weken te effectueren? 

De Regering heeft meegedeeld dat 
het aan de voorgenomen kortingen 
niets wenst te veranderen. Wij zullen 
zien hoe dat volgende week loopt. Ze 
wi l via belastingmaatregelen alsnog 
tot koopkrachthandhaving voor mo-
daal komen. Het is de vraag of daar-
mee in de ontstane situatie looneisen 
die uitgaan boven een half procent ini-
tieel van tafel verwijderd kunnen wor-
den. Het is op dit moment niet in de al-
lereerste plaats aan ons die vraag te 
beantwoorden. Wel hebben we zo t i j -
dig mogelijk het door het kabinet ge-
voerde beleid te beoordelen. 

Allerlei vragen rond de operatie 
handhaving koopkracht konden in de 
voorbereiding van dit kabinet nog niet 
worden beantwoord. Hoe zal de te tref-
fen belastingmaatregel er precies uit-
zien? Hoe zal voorkomen kunnen wor-
den dat de inkomens boven modaal 
ervan meeprofiteren? Hoeveel zal de 
maatregel kosten? Wie zal, gegeven de 
aangekondigde compensaties binnen 
de collectieve sector, de prijs mogen 
gaan betalen? We zijn het hiermee 
eens dat de Regering niet bij nota van 
wijzigingen op de nu voorliggende wi j -
zigingen in de loon- en inkomstenbe-
lasting heeft voorgesteld een en ander 
te regelen, maar dat dit in een afzon-
derlijke wetgevende procedure zal ge-
schieden. Maar dat neemt niet weg dat 
de Regering de ontstane mist zo spoe-
dig mogelijk, in dit debat, dient te doen 
optrekken. Mist, die ontstaan is door-
dat allerlei bedragen zijn genoemd. 
Mist, die ontstaan is over de te vinden 
dekking. De heer Andriessen wilde de 
overdrachtsuitgaven bepaald niet uit-
sluiten, maar premier Van Agt deelt uit-
drukkelijk mee dat in elk geval niet 
de sociale uitkeringsgerechtigden de 
dupe zullen worden. Worden het dan 
de ambtenaren? Wij voelen voor dit 
soort compensaties niets. 

Ons standpunt is dat de besluitvor-
ming over de belastingverlichting niet 
losgekoppeld kan worden van die over 
de te nemen compensatiemaatrege-
len. We wil len de baten en lasten volle-
dig kunnen afwegen. Ons standpunt is 
dat wanneer een bedrag wordt vrijge-
maakt, de besteding goed afgewogen 
moet worden. Ons standpunt is ook, 
dat andere mogelijkheden ter handha-
ving van de koopkracht serieus beke-
ken moeten worden. Beperking van de 
stijging van de aardgasprijs, zoals 
door ons in ons alternatief was voor-
gesteld, is een mogelijkheid. Het niet 
bevriezen van de kinderbijslag voor 
het eerste kind, dat het koopkrachtpro-
bleem voor tweederde heeft veroor-
zaakt, is een andere. Het is een uiter-
mate merkwaardige zaak dat de op-

brengst van die bevriezing, overeen-
komstig het VVD-verlangen en on-
danks een uitdrukkelijke verklaring van 
de CDA-fractie, zal worden gebruikt ter 
vermindering van de collectieve las-
ten. 

Is overwogen maatregelen in de pre-
miesfeerte nemen in plaats van via de 
loon- en inkomstenbelasting? Het is 
vereist de voor- en nadelen van elk van 
deze wegen goed te kennen en te kun-
nen wegen. 

Niet alleen voor de koopkrachthand-
having speelt de compensatie-kwestie 
maar ook voor de fasering van de ver-
hoging van het aardgastarief. Ook 
daarover beraadt het kabinet zich nog, 
hoewel die faseringsbeslissing reeds 
eerder werd genomen. Is dat beraad 
inmiddels afgesloten? Het gaat niet 
aan mededelingen daarover uit te stel-
len tot de vroege Voorjaarsnota, tot 
eind maart of daaromtrent. Compen-
saties die worden getroffen voor koop-
krachtmaatregelen kunnen op zich 
voor bepaalde groepen weer koop-
kracht- of werkgelegenheidsgevolgen 
hebben. Het is zaak die tijdig te kennen 
en daarover geen verstoppertje te spe-
len. Het kabinet heeft alle ti jd gehad 
zijn compensatievoornemens te con-
cretiseren. 

Ik ga nog een stap verder. Wij wil len 
ons bepaald niet vastleggen op extra 
bezuinigingen in de collectieve sector. 
Er zijn andere mogelijkheden, al zijn ze 
bij dit kabinet niet populair. 

1. Bij de algemene beschouwingen 
heb ik niet gepleit voor een vergroting 
van het financieringstekort, maar wel 
gesteld dat er naar onze mening op dit 
vlak, ook op monetaire gronden, enige 
ruimte was om tegenvallers op te van-
gen. Maar wij denken ook nu daaraan 
niet in de eerste plaats, mede gelet op 
de onzekerheid rond de loon- en prijs-
ontwikkeling. 

2. Het is zeer de vraag of de onder-
uitputting niet hoger zal uitvallen dan 
de 1 miljard waarmee in de Miljoenen-
nota rekening is gehouden. 

3. Mede door het uitstel van de in-
voering van ingrijpende wijzigingen in 
de vermogensbelasting is een bedrag 
van 100 miljoen vrijgevallen, dat thans 
op zijn minst ten dele voor de dekking 
van andere zaken aan te wenden is. 

4. Nog steeds blijft ons standpunt 
overeind staan dat via heronderhande-
ling over gas-exportcontracten - met 
gebruikmaking van wettelijke be-
voegdheden - en over het staatsaan-
deel in de gas- en oliewinning in ons 
land meer inkomsten verworven kun-
nen worden. 

5. Het is mogelijk voor de hogere in-
komensgroepen tot aanvullende be-
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lastingmaatregelen te komen. Ter zake 
hebben we voorstellen gedaan, waar-
over ik nog kom te spreken. We wijzen 
extra bezuinigingen in de collectieve 
sector, gelet op de alternatieve dek-
kingsmogelijkheden van de hand. 

We nemen voorlopig aan dat de 
koopkrachtmaatregelen in de loon- en 
inkomstenbelasting en inzake het 
aardgastarief rond de 400 miljoen aan 
inkomsten schelen. Daarbij komt dan 
ongetwijfeld nog een tegenvaller in de 
bijdrage aan de Europese landbouw-
uitgaven van enkele honderden mil-
joenen. Op 6 november j l . heb ik de 
Regering om een notitie gevraagd op 
een zodanig tijdstip dat de Kamer 
daarover met de Regering in discussie 
kan treden voordat definitieve beslis 
singen worden genomen. Er staan im-
mers grote belangen op het spel, zo-
wel voor onze export, de inkomenspo-
sitie van onze boeren als het functio-
neren van de EEG. 

De Regering deelde op 8 november 
mee dat er nog geen voorstellen wa-
ren van de Europese Commissie en 
dat deze zaak in de Budgetraad van 23 
november niet aan de orde zou ko-
men. 

Inmiddels is het wel zo dat het top-
beraad in Dublin zeer binnenkort 
plaatsvindt en dat de Kamer nog 
steeds niet de toegezegde notitie heeft 
gekregen. Wij betreuren dat zeer. Wij 
menen dat de Minister aan ons en, ge-
zien zijn toezeggingen, aan zichzelf 
verplicht is in dit debat een zo goed 
mogelijk inzicht in de stand van zaken 
en in de Nederlandse stellingname te 
geven. 

De Raad van Ministers heeft de door 
het Europese Parlement genomen be-
slissingen over de begroting afgewe-
zen. Het Parlement mag geen echt par-
lement zijn. Dat is niet aanvaardbaar. 
Welke gevolgen heeft de beslissing 
van de meerderheid van de ministers? 
De Europese Commissie heeft, naar ik 
aanneem, voorstellen gedaan. Welke 
zijn de consequenties daarvan en hoe 
oordeelt de Regering over die voor-
stellen? 

De uitkomsten van de prijsbesluiten 
voor 1980 kunnen een belangrijke rol 
spelen. Er is wederom uitgegaan van 
een prijsbevriezing. Welke ontwikke-
lingen worden door de Regering voor-
zien op grond van het tot nu toe ge-
voerde beraad c.q. nagestreefd? De 
discrepantie tussen de voorstellen van 
de Europese Commissie en de besluit-
vorming in de Landbouwraad eerder 
dit jaar inzake de prijsontwikkeling be-
droeg maar liefst 1,3 miljard rekeneen-
heden en in guldens ging het om een 
miljardenkwestie. 

De Regering deelde eind vorige 
week mee dat er vooralsnog van wordt 
uitgegaan dat de 1 %-b.t.w.-grens in 
1980 niet zal worden overschreden. 
Misschien en hopelijk niet, maar een 
stijging van de afdracht tot die 1 % kost 
ten opzichte van de raming in de Mil-
joenennota op zich al 220 mil joen. Een 
verhoging van het b.t.w.-plafond, 
waarover de besluitvorming tijdig 
moet geschieden, wi l de ratificatie-
procedure ti jdig voor 1981 rond zijn, 
kan de budgettaire problematiek na 
het komende jaar in aanzienlijke mate 
extra belasten. Ons standpunt over de 
te nemen maatregelen om die last zo-
veel mogelijk te beperken is bekend. 
De Regering denkt er op onderdelen 
anders over, maar de andere lid-staten 
lijken niet zo erg veel te voelen voor 
het Nederlandse standpunt. Valt er iets 
nieuws van dit front te melden? Welke 
verhoging van de b.t.w.-afdracht acht 
de Regering nog aanvaardbaar? 

Een apart hoofdstuk wordt gevormd 
door wat de Minister de problematiek 
van de Engelse lusten en lasten 
noemt. Mevrouw Thatcher speelt 
hoog spel. Zijn er al Britse eisen gefor-
maliseerd ter tafel gebracht? De Rege-
ring is tegen wijzigingen in de ver-
deelsleutels, omdat dit een terugkeer -
naar nationale bijdragen aan de Ge-
meenschapsbegroting zou betekenen. 
Dat wil niet zeggen dat een eventueel 
compromis in Dublin ons niets kost, of 
de tegemoetkoming nu geschiedt mid-
dels een wijziging in de verdeelsleu-
tels of langs andere weg. En als geen 
compromis wordt bereikt, ligt de EEG 
op haar gat. Dat zou voor onze land-
bouw een ramp zijn. Wij verzoeken de 
Minister met klem ons mee te delen 
hoe de zaken ervoor staan naar de 
meest recente informatie, waartoe de 
Regering wel en niet bereid is, welke 
kanttekeningen ze bij de Britse stelling-
name en berekeningen heeft. 

Al met al mag niet worden uitgeslo-
ten dat wi j binnen enkele maanden na 
de bekendmaking van de begroting al 
met een gat zitten van een kleine 1 mil-
jard. Daar komt nog bij dat de Staats-
secretaris voor Volksgezondheid in 
haar financiële overzicht voor het ko-
mende jaar rekening heeft gehouden 
met een opbrengst van 177 miljoen 
ten gevolge van een ingreep in de pre-
miebetaling door parttime werkne-
mers. Tegelijk is medegedeeld dat 
daarover nog wel een adviesprocedu-
re moet plaatsvinden en wetswijziging 
noodzakelijk is. Daarom lijkt het uitge-
sloten dat dit bedrag reeds in 1980 
'verdiend' wordt. 

Deze laatste kwestie maakte onder-
deel uit van de voorstellen die de 
VVD-fractie tijdens de algemene be-

schouwingen deed ter beperking van 
de collectieve sector. Reeds in dat de-
bat hebben we gesteld het uitermate 
onbevredigend te vinden dat de Rege-
ring geen duidelijkheid verschafte over 
de aard van haar toezeggingen aan 
de VVD. En toch ging en gaat het om 
een hoofdpunt van het beleid. Wordt 
er wel of niet extra omgebogen? Als 
dat gebeurt, is dat een extra op de 
compensatie-voornemens voor de ga-
ten die vallen. Dat is voor ons niet aan-
vaardbaar. Als onderdelen van het 
VVD-plan worden uitgevoerd, wordt 
dan de opbrengst aangewend voor het 
dekken van elders gevallen gaten of 
worden, zoals de VVD wi l , die midde-
len ten gunste van de marktsector aan-
gewend? En in de mate dat de VVD-
verlangens worden gehonoreerd, hoe-
veel ti jd is er dan voor nodig ze te ef-
fectueren. Met andere woorden: kun-
nen ze reeds in 1980 het door de VVD 
geraamde effect hebben? Om het ant-
woord op die vragen ging en gaat het. 

Premier Van Agt, aan wie deze zaak 
door de Minister van Financiën werd 
overgelaten, kwam niet veel verder 
dan dat over een en ander uitsluitsel 
zou worden gegeven in de vroege 
Voorjaarsnota. Ergens in maart dus. 

Het pronken met veren, waarvan de-
gene die alleen van publiek uitgespro-
ken woorden kan kennis nemen niet 
eens weet of die veren bestaan, ging 
na afloop van de Algemene Beschou-
wingen door. De heren Rietkerk en De 
Korte riepen op 22 oktober om het 
hardst dat het kabinet aan een fors 
deel van hun verlangens tegemoet 
was gekomen. Dat betekent 500 a 800 
mil joen, zei de heer Rietkerk. Dat bete-
kent 700 mil joen, zei de heer De Korte. 
Waar zij dat zo precies weten, mogen 
wij ook weten waaraan we toe zijn. 
Waar ambtenaren volgens persberich-
ten aan het rekenen zijn geweest, mo-
gen we de uitkomst ervan kennen. Dus 
stelde ik schriftelijke vragen. Het ant-
woord van de premier getuigde van 
groffe botheid. Wacht maar tot de 
vroege Voorjaarsnota. We worden 
moedwil l ig dom gehouden. Er wordt 
op ongelooflijke wijze verstoppertje 
gespeeld. Wij vinden dat niet verant-
woord en niet aanvaardbaar. 

We beslissen deze week over een 
dekkingsplan. Dat plan is onderdeel 
van beleidsvoornemens op sociaal-
economisch gebied. Voornemens die 
onder meer de verhouding in de ont-
wikkeling van collectieve en particulie-
re sector betreffen. Het mag niet zo zijn 
dat die besluitvormig plaatsvindt op 
basis van een ontbrekend totaalbeeld, 
wanneer de Regering voldoende tijd 
heeft gehad daarover de besluitvor-
ming te laten plaatsvinden. Voldoende 

Tweede Kamer 
27 november 1979 Dekkingsplan 1538 



Kombrink 

t i jd heeft gehad de betekenis van haar 
eigen toezeggingen vast te stellen. 
Voldoende ti jd heeft gehad te midden 
van mogelijke tegenstellingen daar-
over in eigen gelederen knopen door 
te hakken. En het mag in elk geval niet 
zo zijn dat zelfs een motivering voor 
het uitstel van het geven van antwoord 
ontbreekt. 

De procedure, die het kabinet volgt, 
wordt alleen maar merkwaardiger 
wanneer op onderdelen wel reeds 
standpunten over de VVD-voorstellen 
worden betrokken. Dat betreft 

1. de premiebetaling door part-
t imers met een niet-verantwoorde ra-
ming van de opbrengst voor 1980, 
welke opbrengst vermoedelijk later 
nodig is om tegenvallers in de bezuini-
gingen elders in de gezondheidszorg 
op te vangen en 

2. de bevriezing van de kinderbij-
slag voor het eerste kind. Over dit twee-
de punt wordt toevallig ook deze week 
het debat gevoerd. De CDA-fractie 
heeft eerder te kennen gegeven niets 
voor aanwending van deze opbrengst 
ter beperking van de collectieve sector 
te voelen. Het zal ons benieuwen of ze 
dit standpunt volhoudt. Want dat kan 
dan leuk worden deze week. 

We nodigen de Minister dringend uit 
in dit debat heldere wi jn te schenken. 
Hopelijk is hij daartoe beter in staat en 
is hij beter van wil le dan de Minister-
President. 

Er is slechts een enkel discussiepunt 
uit de algemene beschouwingen waar-
op ik in het kader van dit debat meen 
te moeten teruggrijpen. Wat betreft de 
meerjarenplanning van de uitgaven is 
verwezen naar de opstelling door het 
CPB van nieuwe middellange-termijn-
verkenningen. Tijdens de algemene 
beschouwingen vroeg ik de Minister of 
die niet voor de aanvang van de be-
sluitvorming in het kabinet over de 
nieuwe begroting, dus voor begin jul i , 
optafel zouden moeten liggen. Hij ant-
woordde dat dat op zich wel gewenst 
zou zijn en dat hij ervoor wilde zorgen 
dat de verkenningen zeer spoedig na-
dat ze voor het kabinet beschikbaar 
zouden zijn gekomen, aan de Kamer 
zouden worden toegezonden. 

Heeft de Minister zich er inmiddels 
van verzekerd dat die nieuwe middel-
lange-termijnverkenningen voor de 
opstelling van de begroting ter 
beschikking zullen zijn en ook zullen 
worden gepubliceerd? Wanneer daar-
omtrent moeilijkheden bestaan, wil ik 
hem vragen te bevorderen dat de be-
drijfstaksgewijze verkenningen wor-
den losgekoppeld van de middellan-
ge-termijnverkenningen, zodat het 

eerste stuk in ieder geval publiek op ta-
fel ligt, voordat de besluitvorming 
over de nieuwe begroting volgend jaar 
plaatsvindt. 

Na de noodgedwongen lange aan-
loop kom ik nu aan een bespreking van 
de voorliggende belastingontwerpen 
en onze tegenvoorstellen, voor zover 
het de directe belastingen betreft. Col-
lega Wöltgens neemt de indirecte voor 
zijn rekening. De voorbereiding van dit 
belastingdebat is uitermate rommelig 
verlopen. Wij hebben reeds in het 
eindverslag daarover onze bevreenv 
ding en ontstemming uitgesproken. 

Ten aanzien van de vermogensbe-
lasting is vorig jaar uitdrukkelijk toege-
zegd dat de indiening van het wets-
ontwerp zo tijdig zou plaatsvinden dat 
de Kamer ruimschoots de gelegenheid 
zou hebben daarover van gedachten te 
wisselen. De ministerraad nam zijn be-
slissingen rijkelijk laat op 1 september. 

De miljoenennota kondigt het wets-
ontwerp met als beoogde ingangsda-
tum 1 januari a.s. aan. Op dat moment 
mocht reeds betwijfeld worden of er 
voor de Kamer ruimschoots gelegen-
heid zou zijn, over het ontwerp van ge-
dachten te wisselen: a. wat betreft de 
ti jd die in dit jaar voor de behandeling 
nog ter beschikking stond, b. wat be-
treft de samenhang met de wijziging in 
de succesierechten, die de Regering 
heeft onderstreept. Wanneer heeft de 
Regering daarover beslist? Dat is niet 
lang geleden en het ontwerp hebben 
wi j nog niet eens. Persberichten wilden 
dat er over de ingreep in de succes-
sierechten kort geleden nogal touw is 
getrokken en dat de uitkomst daarvan 
weer kon terugslaan op de wijziging 
van de vermogensbelasting. 

Onze conclusie moet zijn dat ten t i j-
de van de indiening van de miljoenen-
nota reeds te voorzien moet zijn ge-
weest dat de voorgestelde wijzigingen 
in de vermogensbelasting en de suc-
cessierechten mede gezien de samen-
hang, onmogelijk op basis van een 
verantwoorde voorbereiding vanuit de 
Kamer per 1 januari konden ingaan. 
Waarom is dan zo lang met die mede-
deling daarover gewacht? 

Op 21 november j l . is definitief voor-
gesteld, de tijdelijke pré-Hofstramaat-
regelen nog een jaar te continueren. In 
een brief van 18 september, die sepa-
raat van de miljoenennota aan de Ka-
mer werd gestuurd over het Hofstra-
rapport, werden twee andere wettelij-
ke regelingen ter vervanging van de 
tijdelijke wetgeving aangekondigd. Tij-
dens de algemene beschouwingen 
bleken grote conflicten te ontstaan over 
de beperking van de aftrek van hypo-
theekrente en wist de Regering voorlo-

pig een dreigend gevaar af te wenden 
door een andere nota toe te zeggen. 
Reeds in dat debat zelf heb ik een se-
rieuze discussie over het Hofstra-rap-
port bepleit en om opschorting van 
met name de aangekondigde maatre-
gel inzake de waardering van voorra-
den verzocht. 

Het was van meet af aan volstrekt 
duidelijk dat een nadere discussie tus 
sen Regering en Kamer over Hofstra 
op basis van een nadere nota nooit 
meer op fatsoenlijke wijze in 1979 zou 
kunnen plaatsvinden. Laat staan dat er 
ruimte voor de Regering zou zijn ge-
weest, nieuwe voorstellen voor te be-
reiden die per 1 januari a.s. in werking 
hadden moeten treden wanneer die 
discussie daartoe aanleiding zou heb-
ben gegeven. Daarom was het zeer 
merkwaardig dat niet reeds bij de in-
diening van de belasting-ontwerpen 
mededeling van verlening van de ti j-
delijke maatregelen werd gedaan, dat 
er vanuit de Kamer naar gevraagd 
moest worden, dat in het antwoord 
daarop de Regering niet verder kwam 
dan een mededeling over wat het 
overwoog en dat zij vrijdag j l . als ex-
cuus aanvoerde dat het tijdens de al-
gemene beschouwingen nog niet dui-
delijk was op welke wijze en binnen wel-
ke termijn met de Kamer van gedach-
ten zou kunnen worden gewisseld. Dat 
argument is ronduit bespottelijk. De 
hele gang van zaken is meer dan slor-
dig. Dit klopt gewoon niet. Het zou ons 
niet verbazen als de forse kritiek op de 
voorraadmaatregel op de achtergrond 
een grote rol in de eigenlijke overwe-
gingen heeft gespeeld. 

Naar de laatste aankondiging, krij-
gen we eind deze week de toegezegde 
nota. Ook al zie ik de concrete basis er-
voor niet meteen; toch hoop ik dat de 
Minister thans enige kwaliteit op tafel 
weet te leggen, die immers tot nu toe 
ontbrak. We zijn er voorstander van 
dat de discussie met de Regering 
goed wordt voorbereid. Het is geen 
materie die zich leent voor haastwerk 
of voor een debat in de marge. 

Zeer merkwaardig blijft intussen de 
vertoning die het CDA en de VVD sa-
men over de beperking van de rente-
aftrek hebben opgevoerd. Het CDA 
handelt merkwaardig omdat de heer 
van Amelsvoort zijn motie indiende 
nadat de Minister een nader stuk van 
de Regering had toegezegd en die mo-
tie weer introk in strijd met de gehan-
teerde argumenten vóór indiening, 
zonder dat de Minister iets nieuws had 
toegezegd. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): De 
motie is niet ingetrokken. 
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De heer Kombrink (PvdA): Sorry, zij is 
inderdaad aangehouden, maar dit 
doet niets aan het feit dat u niet kon te-
ruggrijpen op het argument dat door 
de Minister iets was toegezegd, want 
dat was in eerste termijn al gedaan. 
Desondanks hebt u de motie inge-
diend. 

De VVD voerde en voert een verto-
ning op door van de hele kwestie een 
waar drama te maken, terwij l het 
CDA-voorstel meer te maken heeft met 
het veilig stellen van de eigenaarbe-
woner voor het introduceren van infla-
tieneutrale elementen in de fiscale be-
handeling van renteschulden dan dat 
het evenwicht schept tussen wat het in 
de winstsfeer en in de privésfeer wi l . In 
de mate waarin er onder al dan niet 
potentiële eigenaar-bewoners onrust 
is ontstaan draagt het CDA daarvoor 
mede de verantwoordelijkheid door de 
motie-Van Amelsvoort aan te houden. 
De koude oorlog tussen beide rege-
ringspartijen zal nu minstens nog een 
aantal maanden voortduren. Interes-
sant, maar wel overbodig. Er kan niet 
weggepraat worden dat het CDA op 
zich zelf met deze motie een signaal 
heeft gegeven dat er iets moet gebeu-
ren aan een tot nu toe onaantastbaar 
lijkend fiscaal element. Ook al menen 
we betere voorstellen te hebben, dat 
er wat moet gebeuren vinden wi j ook. 
Die gedachte ondersteunen wij gaar-
ne. De schemertoestand daarover 
moet niette lang duren. 

En dan is er nog de wijziging van de 
WIR; althans, de aankondiging van die 
wijziging, want het wetsontwerp zal 
ons pas omstreeks 1 december berei-
ken. Er heeft zich een vertraging voor-
gedaan omdat er ook sprake is van een 
uitsluiting in de pluimveesector. Mo-
gen wi j vragen, of dat een later opko-
mende gedachte is geweest? Neen, Mi-
nister Van der Stee heeft die in juni al 
aangekondigd. Dus begrijpen wi j niet 
erg goed, wat er op dit punt aan de 
hand is en waarom die uitsluiting als ar-
gument voor de opgelopen vertraging 
mag worden gehanteerd. Interessant is 
daarnaast de mededeling in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
dat pas op een later tijdstip de aanpas-
sing van het voedingspercentage van 
het fonds investeringsrekening in de 
wet zal worden geregeld. Nu ontbrak 
daarvoor de t i jd. Onze klomp brak. Lag 
die aanpassing van het voedingsper-
centage niet van meet af aan in de be-
doeling? Wij hebben altijd aangenomen 
dat dit wel zo was. Waarom ontbrak nu 
weer de gelegenheid, dat meteen te re-
gelen? Waarom kan het niet in één keer 
en hoe moet het nu met het voorliggen-
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de ontwerp inzake het lnvesterings-
fonds? En waarom - moet ik er nu aan 
toevoegen - bereikt ons pas heden een 
wijziging van de wet op de rijksbelastin-
gen, ook al lijkt dat een slechts procedu-
rele aangelegenheid? 

Het kabinet heeft er een grote rom-
mel van gemaakt. Dat is op zich niet 
uniek voor deze Regering. Na de hele 
vertoning tijdens de voorbereiding 
van de begroting en na het gebrek aan 
voorbereiding van dit debat moet de 
Minister langzamerhand zijn zelfres-
pect zijn gaan verliezen. 

Op een vrij laat ti jdstip heeft de Ka-
mer een nota van wijzigingen bereikt, 
waarbij sprake is van samenhang met 
de behandeling van de kortingen op 
de sociale uitkeringen in de komende 
week. Het gaat om de aftrek voor be-
jaarden en arbeidsongeschikten. De 
voorgenomen gefaseerde verlaging 
van de bejaardenaftrek heeft, voor zo-
ver wi j hebben kunnen constateren, 
nauwelijks budgettaire consequenties. 
Er zijn wel inkomensgevolgen voor 
AOW-plussers. Dat zijn ongeveer 
750.000 personen, velen met een klein 
aanvullend en niet welvaartsvast pen-
sioen. 

In 1980 vindt nog geen verlaging 
van de bejaardenaftrek plaats, maar in 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag worden wel inkomenseffecten 
op jaarbasis in 1980 gegeven. Zijn dat 
dan niet de effecten van de bevriezing? 
Zo ja, kunnen dan alsnog de effecten 
worden aangegeven voor de gefaseer-
de verlaging, zowel voor 1981 als 1982? 

Naar onze mening is het helemaal 
niet nodig om nu reeds een standpunt 
over de gefaseerde afbouw van de be-
jaardenaftrek in te nemen. Het kabinet 
studeert nog op individualisering van 
beide aftrekken. Welnu, we wachten af 
wat de uitkomst ervan is, of het moge-
lijk is een zinvolle, objectiveerbare, 
goed werkende nieuwe constructie te 
vinden. Als daartoe voor de behande-
ling van het volgende dekkingsplan 
geen voorstellen op tafel liggen, lijkt 
het ons niet juist reeds tot gefaseerde 
verlaging van de bejaardenaftrek te 
besluiten. Vorig jaar stemden we te-
gen de bevriezing van de bejaardenaf-
trek. We zullen dat niet opnieuw doen, 
waar we dat vorig jaar al verloren heb-
ben. 

Ten aanzien van de bevriezing van 
de arbeldsongeschiktheidsaftrek geldt 
dat niet. De positie van 450.000 bo-
ven modale arbeidsongeschikten is in 
het geding. Wij wil len eerst de contou-
ren en hoogte van de vervangende 
geïndividualiseerde aftrek kennen. Tot 
dat moment is de door het kabinet op 
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verzoek van de Kamer via een motie-
Aantjes uit 1978 ondernomen studie 
niet compleet. We weigeren er ook aan 
mee te werken, effect op effect te sta-
pelen: ingrepen in de gezondheids-
zorg, ingrepen in de sociale uitkerin-
gen, ingrepen in de fiscale aftrekken. 
De effecten cumuleren in hoge mate. 
En dat komt in de macro-economische 
koopkrachtplaatjes onvoldoende tot 
uitdrukking. 

We hebben gevraagd of een soort-
gelijke operatie in studie is genomen 
als met de kinderaftrek is gebeurd. 
Nee, dat is niet aan de orde geweest 
omdat dat in strijd zou zijn met het 
draagkrachtbeginsel van de loon- en 
inkomstenbelasting. Alsof sommigen 
dat ook niet beweerd hebben ten aan-
zien van de operatie kinderaftrek-kin-
derbijslag. Maar afgezien daarvan: de 
Regering had die studie wel toegezegd. 
Ik verwijs naar stuk 15 339, nr. 7, blz. 2, 
van het vorige jaar. 

Wij menen dat de door ons genoem-
de opzet alsnog in studie dient te wor-
den genomen. Ook daarin is voor ons 
een argument gelegen nu niet met de 
regeringsvoorstellen akkoord te gaan, 
voorstellen die prematuur zijn omdat 
de regeringsstudie zelf nog niet is af-
gerond. 

Heel merkwaardig is het dat in een 
totaal overzicht van de structurele om-
buigingen voor 1980 niet alleen de be-
vriezing van de beide aftrekken, maar 
ook de voorgenomen verlaging van de 
bejaardenaftrek is verwerkt, indien deze 
in 1980 zou zijn geëffectueerd. Maar het 
kabinet stelt dat nou net voor dat jaar 
niet voor. Een onbegrijpelijke presenta-
tie van kabinetsbeleid dat geen beleid 
blijkt te zijn. 

In ons alternatieve plan van begin 
oktober hebben wij onder meer voor-
gesteld tot een verhoging van het 
huurwaarde-forfait en van de vermo-
gensbelasting en tot een 50% inflatie-
correctie boven de 40%-schijf te ko-
men. Ook al was de Regering over dat 
alternatief niet enthousiast, menen wi j 
dat het goed is dat het parlement er 
een expliciete beslissing over neemt. 
Er zijn positieve effecten aan de voor-
stellen verbonden op het gebied van 
herverdeling van inkomens en van 
werkgelegenheid. Maar ook is er een 
derde argument bijgekomen, namelijk 
het veilig stellen van de dekking van 
geplande uitgaven, nu er gaten zijn ge-
vallen en nog verder dreigen te vallen. 

Ten aanzien van het huurwaarde-
forfait hebben we onze voorstellen 
op zodanige wijze vorm gegeven, dat 
dit progressief oploopt naarmate het 
om duurdere woningen gaat en dat 
het voor tweede woningen op een ho-
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ger niveau komt te liggen dan voor ge-
wone woningen. De motivering is dat in 
deze gevallen geen reden bestaat ver-
kapt te subsidiëren. Ik verwijs verder 
naar het uitvoerig debat dat het vorig 
jaar over deze zaak is gevoerd. De Re-
gering kondigde toen een stu-
die aan, waarvan de resultaten dit jaai 
bekend zouden worden. Inmiddels is 
die termijn verschoven en wordt ge-
sproken over het voorjaar van 1980. 
Waar een alternatief uitdrukt hoe wi j 
de zaken aangepakt wil len zien, is er 
voor ons geen reden in afwachting van 
de regeringsstudie alternatieven in te 
slikken. Onze voorstellen zijn qua om-
vang gematigd en nemen aantoonba-
re voordelen slechts ten dele weg. Bo-
vendien hebben wij goed genoteerd 
dat de CDA-fractie vorig jaar tot uit-
drukking bracht dat er in elk geval, wat 
haar betreft, wat aan het forfait voor 
tweede woningen zou dienen te ge-
beuren. Daarnaast kondigde de heer 
Van Amelsvoort aan dan zijn fractie 
een interne studie zou opzetten. Ik 
mag en moet aannemen dat die inmid-
dels tot conclusies heeft geleid. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Die is 
nog gaande! 

De heer Kombrink (PvdA): Daar heeft 
u veel t i jd voor nodig! 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Het 
zijn ook belangrijke zaken! 

De heer Kombrink (PvdA): Wat betreft 
de verhoging met 1 pro mille van de 
vermogensbelasting kan ik me voor-
stellen dat sommigen ons het verwijt 
zouden wil len maken dat dit vooruit-
loopt op de behandeling van de inge-
diende wijzigingsvoorstellen. Wij wer-
pen dat op voorhand van ons af, en 
niet alleen omdat het kabinet pas op 
een laat tijdstip liet weten tot een ver-
lenging van het tijdelijke regime te ko-
men. Wij menen dat de werkelijkheid 
in ons land is, dat veel van de effecten 
van inkomensmatiging teniet wordt 
gedaan en zelfs meer dan dat, door de 
vermogensvorming. 

Laten wi j niet denken dat mensen 
dat niet doorhebben en dat zij die on-
evenwichtigheid niet waarnemen. Er is 
met ons best te discussiëren over een 
aantal modificaties binnen de vermo-
gensbelasting. Wij treden nu niet in 
discussie over de voorstellen die de 
Regering heeft gedaan. Dat kan de ko-
mende maanden in aile rust. Maar er is 
geen reden in de huidige situatie van 
een tariefaanpassing af te zien. 

Met het oog op de komende discus-
sie zie ik om des tijds wille af - hoezeer 
mij dat ook spijt - van een voorlopige 

stellingname ten aanzien van het ka-
binetsbesluit om af te zien van de ver-
mogensbelasting. Ik had er graag en-
kele woorden aan gewijd, maar de tijd 
ontbreekt daarvoor. 

In de voorbereiding van dit debat 
zijn een aantal reparatiezaken door de 
Kamer aan de orde gesteld. De Rege-
ring heeft redelijk positief op onze sug-
gesties gereageerd. Daarmee is er 
toch nog een beetje zon tussen de wol-
ken door. 

Wij erkennen dat repareren arbeids-
intensief werk is, dat het bovendien 
naast ander wetgevend werk verricht 
moet worden. Wij zijn geneigd op dit 
gebied het kabinet enig krediet te gun-
nen. Wij hadden enkele voornemens 
inzake amendering. Dat betrof onder 
andere de kwestie van de periodieke 
uitkeringen. De Regering heeft de Ka-
mer ernstig ontraden bij amendement 
pogingen te doen tot een nieuwe rege-
ling te komen. Wij realiseren ons dat 
het om een ingewikkelde zaak gaat. 
Wij realiseren ons ook dat het volgen 
van de normale wetgevende procedu-
re zeker voor complexe zaken aanbe-
veling verdient. Het gaat niet aan om 
opnieuw tot halve of lekke wetgeving 
te komen. Wij zijn dan ook geneigd 
aan het verzoek van de Regering ge-
hoor te geven. Er is echter een 'mits'. 
Dat is, dat de lijfrentekwestie, waar-
over reeds lang gesproken wordt, 
hoog op het prioriteitenlijstje staat of 
alsnog komt te staan. Mocht de reactie 
van de Staatssecretaris onbevredi-
gend zijn, dan overwegen wij hierover 
een uitspraak van de Kamer te vragen. 

De Regering meent ten principale 
dat de opbrengst van reparatiewetge-
ving niet onderdeel van de dekking 
van uitgaven zou moeten zijn, omdat 
die wetgeving niet gericht is op het 
verkrijgen van middelen. Wij zijn dat 
niet met de bewindslieden eens. Repa-
ratie is nodig omdat slimme vogels 
mazen ontdekken, waarmee aan belas-
tingontwijking kan worden gedaan. 
Dat leidt tot opbrengstderving en dat 
maakt het dan weer nodig andere 
maatregelen te treffen om voldoende 
belastingopbrengst voor voorgeno-
men uitgaven te verkrijgen. Wat de 
een niet betaalt, betaalt de ander. 
Wanneer door ingrepen die vorm van 
afwenteling en ontwijking beperkt kan 
worden, dan is het volstrekt toelaat-
baar de opbrengst ervan in de plaats te 
stellen van belastingmaatregelen die 
anders nodig zouden zijn geweest. Dat 
wordt vooral van belang nu er enkele 
potjes op het vuur staan, waarmee 
nogal wat verdiend kan worden. 

Het standpunt dat ik zojuist weergaf 
inzake de reparatiewetgeving betekent 

niet dat, wanneer kleinere reparaties, 
die betrekkelijk eenvoudig van aard 
zijn, kunnen worden verricht in combi-
natie met voorliggende wetgeving, dat 
nagelaten zou moeten worden. Zo 
hebben wi j het vorige jaar een aantal 
zaken aan de orde gesteld. Aangezien 
wi j toezeggingen van het kabinet ont-
vingen tot nadere bestudering, waren 
wij bereid een enkel amendement of 
motie in te trekken. Wij zouden graag 
vernemen wat er daarna met elk van 
die punten is gebeurd. Maar zo zouden 
wij nu graag de afschaffing van de af-
trek van giften anders dan in geld en li-
chamelijke zaken geregeld zien. Een 
daartoe strekkend voorstel is onder-
weg. 

De Regering heeft voorgesteld de t i j-
delijke aftrek voor kleine zelfstandigen 
te verlengen. Daar zijn de nodige kant-
tekeningen bij te maken. 

In de eerste plaats is dat bij het feit 
dat verlenging van een ongewijzigde 
aftrek wordt voorgesteld. Dat had niet 
gehoeven, gelet op de argumenten 
van degene die vorig jaar voorstelde 
en gedaan kreeg dat de aftrek werd 
verhoogd van 1600 naar 2000 gulden 
en dat ook de inkomensgrens omhoog 
ging. De heer Van Rooijen verdedigde 
zijn voorstel immers met het argu-
ment, dat er in 1979 sprake was van 
een inkomensterugval door het verval-
len van de algemene winstaftrek. Hij 
voegde eraan toen toe: 'Dat zou ook 
kunnen betekenen dat wi j in 1980 niet 
uitsluiten dat het bedrag van 2000 
weer naar het niveau van 1600 terug 
kan gaan. Wij zien het in 1979 als een 
soort gefaseerde teruggang naar het 
niveau van voor 1978'. 

De heer Van Rooijen (CDA): De heer 
Kombrink weet toch ook wel dat wij er 
toen van uitgingen dat de voorstellen 
Hofstra op enigerlei wijze in wetgeving 
zouden zijn omgezet. Wij zouden dan 
in een heel andere context spreken en 
niet meer over pre-Hofstra-voorstel-
len. Wij keken toen al vooruit. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb mij 
toen ook afgevraagd of dit een sluitende 
argumentatie van de heer Van Rooij-
en zou kunnen zijn. Dat is niet het ge-
val. Of nu wel het pre-Hofstra-regime 
wordt voortgezet of dat nu een nieuw 
Hofstra-regime tot uitvoering komt, 
het argument op zich was het faseren 
van de terugval in de inkomenspositie 
door de afschaffing van de algemene 
winstaftrek. Ongeacht de vraag of wi j 
nu wel of niet over Hofstra besluiten, 
die kwestie speelde zich in 1978 af. Het 
was een argumentatie voor 1979, di-
rect gekoppeld aan die regeringsmaat-
regel. 
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Welnu, de eerste vraag is dan waar-
om het kabinet op deze argumentatie 
van de heer Van Rooijen niet heeft in-
gespeeld. 

Verleden jaar bracht de Regering be-
langrijke argumenten in het geweer te-
gen het permanent maken van de zelf-
standigenaftrek. Er bestaat - zo zei het 
kabinet - vanuit historische achter-
grond, namelijk beperking van inflatoi-
re invloeden op de fiscale winst van 
zelfstandigen, minder aanleiding die 
aftrek naast de bijzondere winstaftrek 
te continueren. Dat verleden jaar een 
verlenging werd voorgesteld, kwam 
omdat nog geen besluit over de Hof-
stra-studie was genomen. Het fiscale 
instrument - zo zei het kabinet verder 
- is een minder geëigend middel om 
recht te trekken wat i n de pri mai re 
sfeer is misgegaan. Wij zouden dan op 
gespannen voet met de fiscale recht-
vaardigheid komen. Waarom zou de 
zelfstandige die onder de vennoot-
schapsbelasting valt en een even hoog 
inkomen heeft niet een extra aftrek 
mogen hebben? Bovendien wees de 
Regering erop dat een tegenvallende 
inkomensontwikkeling op zich zelf de 
druk van de inkomstenbelasting reeds 
doet afnemen. 

U ziet, de Regering gebruikte een 
aantal stevige argumenten tegen het 
permanent maken en ook tegen de 
verdere verhoging van de zelfstandi 
genaftrek. Maar wat deelt de Regering 
thans mee? 'Gezien het feit dat het 
wenselijk is geweest, de geldingsduur 
van de maatregel van de zelfstandigen-
aftrek reeds een aantal keren te ver-
lengen, stellen wi j ons voor te bezien 

of een maatregel betreffende een zelf-
standigenaftrekeen meer bli jvend ka-
rakter moet krijgen in de wetgeving 
betreffende de inkomstenbelasting.' 
Gelden nu alle argumenten van het vo-
rig jaar plotsklaps niet meer? En wan-
neer het steeds verlengen van ti jdelij-
ke maatregelen een steeds moeilijker 
te doorbreken verwachtingspatroon 
schept, waarom besluit het kabinet 
dan tot verlenging in plaats van tot af-
schaffing of beperking? Nu draagt het 
er zelf toe bij dat wat tijdelijk is defini-
tief gemaakt moet worden, terwij l ob-
jectieve, door de Regering zelf eerder 
met veel klem aangevoerde argumen-
ten daar niet voor pleiten. Nu draagt 
het kabinet bij tot de noodzaak van re-
paratiewetgeving op termijn, tot nieu-
we scheefgroei die later weer moet 
worden gecorrigeerd. 

De heer Van Rooijen (CDA): Welke ar-
gumenten heeft de heer Kombrink in 
dit stadium om van een zelfstandigen-
aftrek die reeds een aantal jaren be-
staat in het zicht van de discussie over 
het rapport-Hofstra en in het licht van 
de inkomensontwikkeling te zeggen 
dat die moet worden afgeschaft of be-
perkt? Daarmee is hij toch ook in strijd 
met standpunten die zijn fractie in het 
verleden heeft ingenomen? Hij voert 
geen enkel nieuw feit aan, op dit mo-
ment. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik zeg niet 
dat het kabinet nu tot afschaffing had 
moeten besluiten. Het kabinet had wel, 
gegeven de argumentatie voor het wi j -
zigingsvoorstel van verleden jaar, het 
wijzigingsvoorstel kunnen terugne-

men. Wat het kabinet in elk geval niet 
had moeten zeggen in de stukken, was 
dat het zich nu beraadt op het perma-
nent maken van die aftrek, gegeven de 
argumenten die zij steeds op tafel 
heeft gelegd tegen dat permanent ma-
ken in de richting van de heer Van 
Rooijen en van de VVD-fractie, die 
daarover verleden jaar uitvoerig heb-
ben gesproken. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wellicht 
heeft de gedachtenwisseling van ver-
leden jaar daartoe aanleiding gege-
ven. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik had toen 
niet die indruk. De Regering heeft toen 
ook niet het hoofd gebogen op grond 
van door de heer Van Rooijen aange-
voerde argumenten. Integendeel, zij 
heeft die argumenten, evenals het 
amendement tot het laatst toe bestre-
den. Zou de Regering alsnog, op welke 
gronden dan ook, overtuigd zijn ge-
raakt, dan zou het billijk zijn geweest, 
die gronden uitvoeriger geschetst te 
zien dan enkel de mededeling dat op 
grond van het feit dat de regeling een 
aantal malen is verlengd moet worden 
overwogen, haar definitief te maken. 
Dat vloekt natuurlijk volstrekt met de 
argumentatie van verleden jaar. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Wi l de heer Kombrink nu 
eens gewoon zeggen wat hij w i l : wel 
of niet die zelfstandigenaftrek op dit ni-
veau in 1980? 

De heer Kombrink (PvdA): Ik kom 
daarover nog te spreken. Ik wil het 
echter best iets naar voren halen. lnko-
mensgegevens die tot de dwingende 
noodzaak van ongewijzigde voortzet-
ting van de zelfstandigenaftrek leiden, 
zijn niet aangevoerd. De Kamer heeft 
zich wel uitgesproken vóór aftopping 
van de prijscompensatie, vóór inko-
mensmatiging. Welnu, wie die lijn 
combineert met de aangehaalde rege-
ringsargumenten van verleden jaar, 
moet tot de conclusie komen dat een 
gefaseerde beperking van de aftrek het 
best nu in werking kan worden 
gesteld. Wij wil len de zelfstandigen 
een grote tik ineens besparen. Dat pleit 
ervoor om nu te besluiten, de inko-
mensgrenzen enigszins terug te bren-
gen. Het pleit er ook voor, de hoogte 
van de aftrek terug te brengen tot het 
niveau van vóór 1979. Daaroverheen 
zeg ik dat op het moment dat 'Hofstra' 
in discussie zal komen en tot besluit-
vorming zal leiden, naar ik aanneem 
nog steeds het standpunt van het kabi-
net overeind zal staan - zoals het ook 
door de heer Hofstra is verwoord - dat 
maatregelen in de 'Hofstra-sfeer' zich 
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niet verdragen met deze aftrek. Ik be-
hoef alleen maar opnieuw naar de ar-
gumenten van het kabinet van verle-
den jaar te verwijzen. 

De heer Van Rooijen (CDA): Kan de 
heer Kombrink de argumenten geven 
voor datgene wat hij de gefaseerde te-
ruggang van de zelfstandigenaftrek 
noemt, hetzij in deze, hetzij in de vol-
gende termijn? Ik wijs de heer Kom-
brink erop dat het toch vrij logisch is 
dat men het instrument van de zelf-
standigenaftrek laat bestaan zoals het 
nu heeft gefunctioneerd, zo lang over 
een inflatieneutraal belastingstelsel 
geen zekerheid bestaat. De discussie 
daarover zullen wi j nog krijgen. De 
heer Kombrink wil toch ook de zelf-
standigen niet gaan wijs maken dat 
het redelijk zou zijn, gezien het feit 
dat zij twee jaar geleden f 360 min. 
kregen uit de faciliteiten die er toen 
waren en die vervolgens een jaar later 
al werden verlaagt tot f 130 min. om 
daarvan weer een stuk af te halen, bij 
voorbeeld de kop op de zelfstandige-
naftrek? In dit stadium lijkt mij dat niet 
logisch. 

De heer Kombrink (PvdA): Met de heer 
Van Rooijen zeg ik dat de definitieve 
besluitvorming over de zelfstandigen-
aftrek het beste kan plaatsvinden op 
het moment dat het rapport-Hofstra in 
discussie zal komen en wi j conclusies 
zullen trekken over het fiscale regime 
voor de komende t i jd. 

Echter, met het kabinet spreek ik nog 
eens uit - omdat die argumentatie 
sluitend was - dat het regime-Hofstra 
zich niet met het permanent maken 
van de zelfstandigenaftrek verdraagt, 
tenzij hiervoor nieuwe argumenten op 
tafel komen, maar deze heb ik nog niet 
gehoord. Ik heb ze ook verleden jaar 
niet van de heer Van Rooijen gehoord. 
Daarom menen wi j thans het kabinet 
te mogen vragen, waarom het niet tot 
enige - beperkte, gematigde, beschei-
den - beperking van de zelfstandigen-
aftrek komt, namelijk door terug te 
grijpen op het regime van 1978 enten 
dele - wat de inkomensgrenzen betreft 
- het amendement van de heer Van 
Rooijen ongedaan te maken, aange-
zien de argumentatie van de heer Van 
Rooijen voor zijn amendement is ko-
men te vervallen. Hij heeft voor 1979 
zijn doel bereikt. Wat dit betreft, zou 
het kabinet de vrijheid hebben kunnen 
nemen om - niet volledig, maarten 
dele - tot het regime van 1978 terug te 
keren. 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Kombrink sug-

gereert, dat mijn argumentatie strikt 
tot één jaar beperkt was. Dit is niet het 
geval. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb u op 
dit punt geciteerd. 

De heer Van Rooijen (CDA): Neen, zij 
was gekoppeld aan de veronderstel-
l ing, dat wi j een jaar later niet meer 
zouden spreken van 'pre-Hofstra', 
maar over de voorstellen van de heer 
Hofstra zelf. In de tweede plaats heb-
ben wi j gezegd, dat als een inflatie-
neutraal belastingstelsel tot stand 
komt, met ons te praten valt over een 
lager bedrag van de zelfstandigenaf-
trek. Men vindt dit ook terug in de re-
cent gewisselde stukken. De heer 
Kombrink moet niet proberen, over 
het voetlicht te brengen - hij kan niet 
hierin slagen, want wij kennen onze ei-
gen bedoelingen beter dan hij - dat de 
kop op de zelfstandigenaftrek vorig 
jaar altijd en onder alle omstandighe-
den slechts voor één jaar zou gelden. 
Ik heb al uiteengezet, dat ten opzichte 
van 1979, in relatie tot 1978, al een ge-
weldige duikeling is gemaakt: f 1 mld. 
'Hofstra' en f 500 min. 'Hofstra', en dat 
het in het licht van de nog tot stand te 
komen besluitvorming dan niet voor 
de hand ligt, de kop die er verleden 
j a a r - voor dit jaar - op is gekomen, nu 
zo maar (het zou inderdaad 'zo maar' 
zijn) weg te werken. 

De heer Kombrink (PvdA): Niet zo 
maar. Nogmaals: ik heb u geciteerd en 
u poetst het centrale argument dat u 
hebt gebruikt (fasering van de inko-
mensterugval door de afschaffing van 
de algemene winstaftrek) niet weg. In 
de tweede plaats kan worden gewezen 
op inkomensramingen van het insti-
tuut voor het midden- en kleinbedrijf, 
wat het reëel beschikbare inkomen in 
de komende tijd betreft, dat enige 
ruimte voor enige beperking ten op-
zichte van het amendement van de 
heer Van Rooijen - verleden jaar door 
ons en door het kabinet bestreden; het 
laatste benadruk ik nogmaals - biedt. 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij moeten er niet alles 
bij halen. Laten wi j ons beperken tot 
de discussie over de pre-Hofstra- en de 
Hofstra-voorstellen. 

De heer Kombrink (PvdA): Neen, mijn-
heer de Voorzitter. De heer Van Rooij-
en vraagt mij om argumenten. Ik heb 
ze gegeven, ook met betrekking tot de 
inkomensontwikkeling. Het is een van 
de twee centrale poten, zoals de heer 
Van Rooijen altijd heeft gezegd. Nu is 
het niet goed en moet ik mij bepalen 
tot hetgeen de heer Hofstra heeft ge-
zegd. Op zich zelf begrijp ik hier niets 
van. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik zal pro-
beren, duidelijk te maken waarom ik 
dit vind. Nogmaals: als wi j voor 1980 
ti jdig voorstellen hadden gekregen 
over inflatieneutrale belastingheffing, 
dan zou het vanzelfsprekend zijn, dat 
men bij voorbeeld zou kunnen denken 
over het wegnemen van de kop op de 
zelfstandigenaftrek in 1979, omdat dan 
door die voorstellen langs andere, per-
manente en betere wegen een andere, 
aanzienlijke lastenverlichting voor de 
zelfstandigen en voor het bedrijfsleven 
zou optreden, welke het voor ons, in 
de optiek van verleden jaar, mogelijk 
zou maken, de tijdelijke verhoging van 
de zelfstandigenaftrek in heroverwe-
ging te nemen. Het lijkt mij zo simpel 
en duidelijk als wat, maar de heer 
Kombrink wil het laatste aspect, name-
lijk een nieuwe verbetering voor de 
zelfstandigen, niet in de discussie be-
trekken. Hij zegt gewoon, dat het weg 
moet. 

De heer Kombrink (PvdA): Neen, wi j 
moeten onderscheid maken tussen het 
door-functioneren van de zelfstandigen-
aftrek als zodanig - die eventuele wi j -
ziging maakt u ook bespreekbaar, op 
het moment waarop de voorstellen 
van de heer Hofstra in discussie zijn -
en, apart daarvan, uw amendement 
van verleden jaar (voor 1979) en uw ar-
gumenten daarvoor. U kunt zeggen 
wat u wilt, maar ik heb u geciteerd en 
ik heb gezegd, dat dit wat u betreft 
voor 1979 gold. De argumentatie had 
specifiek op 1979 betrekking. Het kabi-
net had hierop kunnen terug grijpen. 
Het had zich op z'n minst kunnen af-
vragen, of het wel per se nodig was, 
het amendement van de heer Van 
Rooijen, ook naar 1980 toe - volop - te 
continueren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb reeds 
over de verlenging van de twee tijdelij-
ke pre-Hofstra-maatregelen gespro-
ken. Deze verlenging achten wi j , wat 
de bijzondere winstaftrek betreft, in af-
wachting van de definitieve besluitvor-
ming en gezien de verdere verminde-
ring van de WIR-premies die wij in ons 
alternatief hebben verwerkt, juist. 

Wij zouden ons bovendien sterk ver-
zet hebben tegen de voorgenomen 
voorraadbepalingen. Bij verder door-
denken, menen wi j , dat verlenging van 
de beperkte rentevrijstelling anders 
benaderd moet worden. De methode 
van de saldering achten wij rechtvaar-
diger. De argumenten die de Regering 
heeft aangevoerd om nu niet tot invoe-
ring van de salderingsmethode over te 
gaan, hebben ons niet overtuigd. Wij 
hebben daarom een wijzigingsvoor-
stel ingediend. 
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Tijdens de algemene beschouwin-
gen heb ik gepleit voor een aantal 
nieuwe elementen in de belastingwet-
geving. Dat daarbij beoogd wordt, een 
aantal geldende fiscale principes ge-
deeltelijkte doorbreken, vinden wi j 
niet op voorhand een belemmering 
om uitvoering aan onze denkbeelden 
te geven. Vernieuwing komt zelden tot 
stand wanneer bestaande gedachten-
gangen niet worden doorbroken. 

Onze invalshoek is allereerst dat 
driekwart van politiek Nederland de 
noodzaak beseft van matiging op aller-
lei gebied omdat de jaarlijkse toene-
ming van de economische ruimte zeer 
beperkt is. 'Soberheid' is daarvoor een 
term die ook meermalen in christen-
democratische kring kan worden ge-
hoord. Het beroep op matiging of so-
berheid van particulieren kan alleen 
geloofwaardig zijn wanneer in begin-
sel iedereen daarmee wordt gecon-
fronteerd en wanneer niet bepaalde 
groepen in de positie verkeren dat zij 
zich van dat beroep of van getroffen 
maatregelen in het geheel niets be-
hoeven aan te trekken. Dan heeft het 
misschien 1 of 2 jaar succes, maar 
wanneer de mensen een andere wer-
kelijkheid om zich heen zien, gaan zij 
zich afvragen: waarom ik wel en zij 
niet? De geloofwaardigheid gaat verlo-
ren! 

Nu is de kenmerkende positie van 
bepaalde groepen dat zij niet alleen 
hun eigen particuliere huishouding 
kennen, maar ook baas zijn van of als 
werknemer werken voor een particu-
lier bedrijf. Dat bedrijf kan alle ge-
maakte kosten die een zakelijk karakter 
dragen van de gemaakte winst aftrek-
ken, zonder enige normering van die 
kosten, zonder enige toetsing van de 
redelijkheid daarvan. 'Fiscale neutrali-
teit' noemt men dat. Het gevolg is ech-
ter dat sommigen er, wat hun bijko-
mende arbeidsvoorwaarden betreft, 
redelijk bevoorrecht uitspringen en 
ontwijkingsmogelijkheden voor mati-
ging en soberheid weten te vinden. 
Het gevolg is dat soms onder het mom 
van zakelijkheid kosten worden afge-
trokken die in wezen het particuliere 
leven veraangenamen. Het gevolg is 
ook dat door de mogelijkheid kosten 
af te trekken, sommige handelingen 
worden gestimuleerd in plaats van af-
geremd. Wat dit laatste betreft, zijn 
boetes en steekpenningen goede 
voorbeelden. Wat de overige elemen-
ten betreft, zijn er een aantal in het oog 
lopende uitgavencategorieën. De auto 
en de reiskostenvergoeding hebben 
wij genoemd. De faciliteiten die bedrij-
ven bieden, lopen sterk uiteen en vaak 
binnen het bedrijf naar gelang de posi-
tie die mensen in dat bedrijf hebben. 

Wij menen dat een normering zeer ge-
wenst is. Wat de overheid betreft, zijn 
daartoe directe mogelijkheden voor-
handen. Voor door de overheid gesub-
sidieerde instellingen is dat ook het 
geval. Voor particuliere bedrijven 
evenwel niet. 

De Regering meent dat soberheid en 
matiging gewenst zijn, maar dat fisca-
le regels niet geschikt zijn om die doel-
einden te bereiken. Wij zijn daarvan 
bepaald niet overtuigd en menen dat 
in elk geval andere dan fiscale regels 
niet gemakkelijk voorhanden zijn. 
Nogmaals, in de overheidssfeer is er 
enige normering, daarbuiten niet. Wij 
vinden het gewenst dat die discrepan-
tie zoveel mogelijk opgeheven wordt. 

Een andere categorie wordt ge-
vormd door de zogenaamde 'stands-
uitgaven'. Ik gebruik gemakshalve dat 
woord als verzamelterm voor uitgaven 
voor voedsel, kleding, representatie, 
ontspanning, vermaak en dergelijke. 
Wij vinden het gewenst, ook deze kos-
tensoorten nader onder de loep te ne-
men en na te gaan, of de aftrekbaar-
heid van sommige niet zou moeten 
worden afgeschaft, of die van andere 
niet zou moeten worden genormeerd, 
of niet een toetsing van de redelijkheid 
ingevoerd moet worden en of het niet 
nodig is de aftrekbaarheid te reguleren 
op basis van factureringsverplichtin-
gen. Nu komt het voor, dat een beves-
tiging van de partner van de belasting-
plichtige al voldoende is. 

Iedereen die mij tegenwerpt dat er 
bij de uitvoering van elk van deze vari-
anten de nodige complicaties zouden 
kunnen blijken, krijgt op voorhand van 
mij gelijk. Iedereen die zegt dat het niet 
gemakkelijk zal zijn, objectieve criteria 
te vinden, ook. Uitzonderingsbepalin-
gen zullen misschien soms nodig zijn, 
maar juist moeilijk objectief af te bake-
nen. En daardoor kan het best zo zijn, 
dat zeker in geval van een poging tot 
normering, de nodige procedures op 
de belastingdienst afkomen en de uit-
voering van zijn taak sterk wordt 
verzwaard. Maar conclusies over de 
mogelijkheden die er zijn, zijn pas 
goed te trekken als zij stuk voor stuk 
serieus zijn bekeken. En dat is wat ik 
vraag. Die toezegging zou ik van de be-
windslieden wil len hebben: nagaan 
wat er op welke wijze gewied kan wor-
den in het bekende fiscale spannings-
veld tussen rechtvaardigheid en doel-
matigheid! 

Wat ik bepleit is niet uniek. Er zijn 
buitenlandse voorbeelden waar van 
een niet toetsbare onbeperkte aftrek 
van zakelijke kosten geen sprake is. Zie 
Frankrijk, zie Engeland, zie de voorne-
mens in België. Het kan best waar zijn 
dat in een aantal van die landen een 
ander fiscaal stelsel bestaat. Wellicht 

kunnen wi j leren van landen die een 
sterker aan allerlei regels gebonden 
winstbegrip of een stelsel met fortai-
taire benaderingen hanteren. Ik zie niet 
in waarom het gebruik maken van er-
varingen elders en het introduceren 
van nieuwe elementen in ons fiscale 
winstbegrip of een stelsel met forfai-
taire benadering hanteren. Ik zie niet in 
waarom het gebruik maken van erva-
ringen elders en het introduceren van 
nieuwe elementen in ons fiscale winst-
begrip op voorhand een besmette zaak 
zou moeten zijn. Wij overwegen daar-
om in geval van een onbevredigende 
reactie in tweede termijn hierover een 
uitspraak van de Kamer te vragen. 

De heer Joekes (VVD): Om de reactie 
voor de geachte afgevaardigde bevre-
digender te maken, mede gezien de 
goede samenwerking die wi j dikwijls 
met elkaar hebben, verzoek ik de be-
windslieden bij de faciliteiten die de 
heer Kombrink noemde ook de ontwik-
keling van de belastingdruk in de loop 
der jaren te betrekken en zoveel moge-
lijk aan te geven welke 'financiële la-
gen van de bevolking' van die facilitei-
ten gebruik maken. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat lijkt mij 
zinvol, zeker als de werkelijke druk van 
de vennootschapsbelasting wordt 
aangegeven, gegeven de spaarbank-
vrijstelling, de deelnemingsvrijstel-
l ing, de verliescompensatie en alle an-
dere soortgelijke elementen. Ik ben be-
nieuwd hoe de ontwikkeling van de 
werkelijke belastingdruk voor het be-
drijfsleven is geweest. 

De heer Joekes (VVD): Ik ben de ge-
achte afgevaardigde dankbaar voor 
zijn opmerking dat mijn verzoek zinvol 
is. Ik vroeg het echter aan de Minister. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik mag de 
heer Joekes naar ik aanneem onder-
steunen in zijn vraagstelling. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik onder-
steun de heer Kombrink niet in zijn op-
merking, dat de werkelijke druk van de 
vennootschapsbelasting lager is door 
het bestaan van de verliescompensa-
tie - die compensatie lijkt mij redelijk -
en van de deelnemingsvrijstelling. De 
heer Kombrink is er toch niet voor, een 
hogere belastingopbrengst te verkrij-
gen door de verliescompensatie ter 
discussie te stellen en winsten zowel 
uit het buitenland als uit het binnenland 
dubbel in Nederland te belasten? Als hij 
dat wi l , kunnen wi j nog wel even door-
gaan! 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb mij 
niet uitgelaten over de redelijkheid van 
die elementen. Ik heb componenten 
genoemd die de werkelijke druk bepa-
len. 
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De heer Van Rooijen (CDA): U hebt 
dus niet de suggestie willen wekken 
dat die elementen ter discussie beho-
ren te komen ten einde tot een hogere 
belastingdruk en -opbrengst te ko-
men? Als u die suggestie niet hebt wi l -
len wekken, ben ik uitgesproken. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb thans 
die suggestie niet willen wekken. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wat be-
doelde u er dan mee? 

De heer Kombrink (PvdA): Dat heb ik 
net gezegd. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wat is dat 
dan? 

De heer Kombrink (PvdA): Ik wil weten 
wat de werkelijke druk van de ven-
nootschapsbelasting is. 

Toen heb ik drie voorbeelden ge-
noemd van regelingen die het tarief 
dat iedereen voor ogen staat reduce-
ren. 

De heer Van Rooijen (CDA): Bedoelt u 
dat de belastingdruk door die reductie 
minder dan normaal is en dat die re-
ductie er daarom niet zou mogen zijn? 

De heer Kombrink (PvdA): Ik praat niet 
over het normatieve maar over het fei-
telijke. De heer Van Rooijen kan kenne-
lijk moeilijk onderscheid maken tussen 
norm en feit. Hij zal het toch met mij 
eens zijn dat een aantal elementen in 
onze fiscale wetgeving ertoe leiden, 
dat de feitelijke belasting die bedrijven 
over de winst betalen minder is dan 
het percentage dat in de Wet op de 
vennootschapsbelasting is vermeld en 
dat iedereen voor ogen staat. Het zou 
interessant zijn te weten - in zoverre 
ondersteunde ik de vraag van de heer 
Joekes, zij het met een andere achter-
grond - hoe die druk precies is opge-
bouwd. Misschien kan daarbij nog on-
derscheid worden gemaakt naar 
bedrijfstak en naar aard van de bedrij-
ven, bij voorbeeld enkelvoudige en sa-
mengestelde concerns. Er zouden inte-
ressante gegevens op tafel kunnen ko-
men. Ik heb er op dit moment geen be-
hoefte aan te discussiëren over de 
consequenties die aan die cijfers zou-
den moeten worden verbonden. 

Ik heb wat betreft de verliescompen-
satie overigens wel eens de indruk dat 
de heer Van Rooijen er in de achter 
ons liggende jaren wel eens op uit is 
geweest - dat geldt zeker voor de VVD 
die, gezien haar inbreng in de schrifte-
lijke voorbereiding van dit debat, vindt 
dat alles onbeperkt moet zijn -... 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat heb ik 
nooit gezegd. 

De heer Kombrink (PvdA): Neen, de 
VVD. 

De heer Van Rooijen (CDA): U begon 
met mij, haalde er vervolgens anderen 
bij en trok toen uw conclusie. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik moet 
even onderscheid maken; daarin heeft 
de heer Van Rooijen gelijk. Hij wilde 
het meermalen verruimen, en nogal 
fors; hij zwengelt die discussie steeds 
aan. De VVD heeft gepleit voor onbe-
perkte compensatie van verliezen die 
in de afgelopen jaren, sinds 1973, zijn 
geleden. Het kabinet gaat daar wat te-
genin en biedt gelukkig nog wat weer-
stand tegen het tot stand komen van te 
ruime regelingen. Wat dat betreft 
staan wij achter het kabinet. Een dis-
cussie over het voortbestaan van de 
deelnemingsvrijstell ing, op de wijze 
waarop die nu functioneert, willen wi j 
niet uit de weg gaan en wi j wi l len daar 
best eens nader naar kijken. Hetzelfde 
geldt ook voor de spaarbankvrijstel-
l ing, die overigens nu bij het kabinet in 
studie is na beëindiging van het over-
leg met het bedrijfsleven. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik wi l de 
heer Kombrink, voor de duidelijkheid, 
vragen of hij het met mij eens is, dat 
een te betalen bedrag aan vennoot-
schapsbelasting de resultante is van 
de vermenigvuldiging van de belast-
bare winst, en het tarief dat daarop 
wordt toegepast. Met andere woorden, 
als in de wet elementen zijn ingebracht, 
verliescompensaties, deelnemingsvrij-
stelling en dergelijke, ter bepaling van 
het object waarover het tarief wordt 
toegepast, dan kan vervolgens toch niet 
gezegd worden dat er wel een tarief van 
48% is, maar dat gezien de bijzondere 
regelingen de effectieve druk eigenlijk 
veel lager is. Dat is bewust zo geregeld, 
omdat het begrip 'winst ' die elementen 
bevat. Zo is het ook met het begrip ' in-
komen' in de inkomstenbelasting. 

De heer Kombrink (PvdA): Wanneer 
de heer Van Rooijen beoogt mij te vra-
gen of de wet op een bepaalde manier 
in elkaar zit, kan ik die vraag bevesti-
gend beantwoorden. 

Ten slotte de fiscale behandeling 
van de premies volksverzekeringen. 
De volksverzekeringsgedachte die lan-
ge tijd voorop heeft gestaan is reeds 
geruime tijd ten dele doorbroken door 
rijksbijdragen, ledere werknemer heeft 
in beginsel met de volksverzekeringen 
te maken en dat biedt zeker ruimte om 
de solidariteitsgedachte nog verder te 
benadrukken. 

Meermalen is reeds vastgesteld dat 
de progressie in de loon- en inkom-
stenbelasting in hoge mate geneutrali-

seerd wordt door de degressief wer-
kende premies. Het hanteren van 
maxima en de aftrekbaarheid van be-
taalde premies zijn voor die degressie-
ve werking verantwoordelijk. Het is 
sterk de vraag in hoeverre dat vanuit 
het oogpunt van de inkomenspolitiek 
een goede zaak is en in hoeverre niet 
juist de lagere middengroepen daar-
van het slachtoffer zijn. Wie deze situ-
atie wil veranderen, kan aan verschil-
lende mogelijkheden denken. De 
maxima in de premiebetaling kunnen 
worden verhoogd, hetzelfde kan met 
de inkomensgrenzen gebeuren en ten-
slotte kan de aftrekbaarheid worden 
beperkt of afgeschaft. 

Van de eerste twee maatregelen 
zouden vooral middengroepers de in-
komenseffecten ondervinden en hoge-
re inkomensgroepen veel minder. Van 
de laatste maatregel ondervindt ieder-
een de inkomenseffecten, maar voor 
een deel van de inkomensgroepen is 
dan niet de bedoeling, althans niet on-
ze bedoeling. In elk van deze varianten 
moeten dus compensaties plaatsvin-
den door middel van verlaging van het 
tarief van de loon- en inkomstenbelas-
ting. Dat moet op een zodanige manier 
gebeuren dat op een goede manier de 
te treffen maatregelen bijdragen tot in-
komensherverdeling en de inkomens-
effecten in één keer niet te groot zijn. 
Voor bejaarden en ambtenaren zijn 
aanvullende regelingen nodig omdat 
die ter zake van de premiebetaling een 
andere positie innemen. Daarmee is 
onze probleemstelling in een notedop 
geschetst. 

De operatie die we in overweging 
genomen zouden willen zien is een 
omvangrijke en kan alleen uitgevoerd 
worden wanneer ze zorgvuldig wordt 
uitgewerkt. Voor zover we weten 
wordt er binnen het regeringsbolwerk 
nergens op gestudeerd in tegenstel-
ling tot de grondslag voor de premie-
heffing, Als dat zo is, stellen we voor 
dat te veranderen. Ook wat dit betreft 
zouden we daartoe een toezegging 
van het kabinet wil len hebben en ook 
hierover zullen we graag een uitspraak 
van de Kamer vragen wanneer die er 
niet komt. Het zijn serieuze zaken voor 
serieuze mensen. We kunnen ons niet 
voorstellen dat Regering en kamer-
meerderheid zich er zelfs niet voor open 
zouden willen stellen onze denkbeelden 
in overweging te nemen. Dat verplicht 
niet tot het maken van wilde sprongen. 
Het kan wel iets opleveren dat de moei-
te waard is. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik had willen beginnen met 
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De heer Wöltgens (PvdA) voert het woord 

iets te zeggen over de nadruk, die het 
kabinet in dit dekkingsplan heeft ge-
legd op de selectieve verhoging van 
de indirecte belastingen. Na het voor-
afgaande kan deze nadruk nauwelijks 
worden waargemaakt. 

De nadruk, die het kabinet bij het 
dekkingsplan heeft gelegd op de selec-
tieve verhoging van de indirecte belas-
tingen, lijkt op het eerste gezicht te 
passen in ons pleidooi bij vorige gele-
genheden. Het is dan wel verbazing-
wekkend, hoe het kabinet in één jaar 
ti jd zo'n ommezwaai heeft kunnen ma-
ken. Verleden jaar nog werd ons 
amendement om in plaats van de ver-
hoging van de motorrijtuigenbelasting 
de benzine-accijnste verhogen, van de 
tafel geveegd, onder meer met als mo-
tief dat de belastingverhoging louter 
budgettair van karakter was en niets 
had uit te staan met een selectiever au-
togebruik. Er werd zelfs uitdrukkelijk 
bestreden, dat de Minister van Verkeer 
en Waterstaat er iets mee te maken 
zou hebben. Ik herinner ook aan de ar-
gumenten, die toen naar voren wer-
den gebracht inzake de grenseffecten, 
Benelux-afspraken, die onze voorstel-
len in de weg zouden staan. Ik herinner 
mij ook nog, dat de heer Van Amels-
voort mij wees op een weg, die tussen 
Luxemburg en België loopt en waar 
veel werd getankt als gevolg van de 
accijnsverschillen. Dat zou ons ook te 
wachten staan, als onze voorstellen 
zouden worden gehonoreerd. Kort 
daarna mochten wij in de kranten ver-
nemen, dat de heer Van Rooijen bij 
wijze van schriftelijke vragen precies 
datgene tot stand wilde brengen, wat 
hij kort tevoren - namens zijn fractie -

had verworpen, namelijk hetterug-
brengen van de motorrijtuigenbelas-
ting ten gunste van een hogere benzi-
ne-accijns. Het kan verkeren! 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Mijn 
fractiegenoot de heer Van Rooijen 
heeft inderdaad gepleit voor vervan-
ging van de motorrijtuigenbelasting 
door een hogere benzine-accijns. Dat 
kan natuurlijk alleen in geharmoni-
seerd verband in de EG. 

De heer Wöltgens (PvdA): De richting 
zoals aangegeven in het meerjaren-
programma personenvervoer- een 
grotere nadruk op de variabele kosten 
- had men verleden jaar al kunnen in-
slaan. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Als 
men plannen voor de langere termijn 
maakt, kan een groter veld worden be-
streken dan in geval moet worden be-
sloten over een maatregel, die over 
enkele weken ingaat. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dieargu-
mentatie is mij niet helemaal duidelijk. 
Het idee van de heer Van Rooijen zal 
toch ook wel de vrucht van een lang-
durige studie zijn. Als men die richting 
wi l uitgaan, dan zullen bij toekomstige 
dekkingsplannen voorzichtig, beschei-
den en binnen de harmonisatie passen-
de stapjes moeten worden gezet, die 
langzaam maar zeker die nadruk op de 
variabele kosten leggen. Hiermee had 
men vorig jaar kunnen beginnen. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Het is 
maar zeer de vraag, of dit kan worden 
betiteld met 'een voorzichtig stapje'. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het was 
voorzichtiger dan het stapje, dat de Re-

gering thans doet. Het ging toen om 
een verhoging van 4 cent. Thans gaat 
het om 5,3 cent. 

Minister Andriessen: Er is heel wat ge-
beurd met de prijzen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb het 
over de accijnsverhoging. Wat daar-
buiten gebeurt, hebben wi j beleidsma-
tig maar moeilijk in de hand. 

Minister Andriessen: In België is ook 
het een en ander met de accijns ge-
beurd. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat was 
maar één van de argumenten. Het 
tweede argument betrof de grensef-
fecten naar West-Duitsland. Die zijn na 
deze accijnsverhoging precies even 
groot. Het wordt weer 10 cent of meer. 
Ik moet mij hier op mijn eigen deskun-
digheid beroepen; ik woon 100 m van 
de grens. 

Thans hanteert de Regering het ar-
gument, dat zij minder noodzakelijke 
bestedingen wil treffen. Uit de ge-
raamde opbrengsten blijkt echter dui-
delijk, dat de Regering ervan uitgaat, 
dat die minder noodzakelijke bestedin-
gen nagenoeg onverdroten doorgaan, 
waardoor het effect van de voorgestel-
TTe verhoging kennelijk geacht wordt 
te drukken op andere 'minder 
noodzakelijke bestedingen'. Als men 
dan in beginsel het besluit heeft geno-
men om als overheid een oordeel ui t te 
spreken over het meer of minder nood-
zakelijke karaktervan bestedingen en 
als men tegelijkertijd ook de beslissing 
heeft genomen om het fiscaal instru-
mentarium te gebruiken om die keuze 
tussen die meer en minder noodzakelijk 
ke bestedingen te beïnvloeden, dan 
dient men een veel breder kader te ont-
werpen voor zo'n beleid. 

De heer Joekes (VVD): Ik heb mij mét 
de heer Wöltgens, lid van een socialis-
tische partij, geërgerd aan een over-
heid die zou uitmaken wat meer en 
minder noodzakelijke bestedingen 
zijn. Ik heb daarentegen het antwoord 
op die vraag gelezen. Dat antwoord 
hield een terugtrekkende beweging in. 
De burger, zo staat daar, maakt uit wat 
meer of minder noodzakelijke bestedin-
gen zijn. Er zijn echter objectief gespro-
k e n - i n economisch opzicht - meer en 
minder noodzakelijke bestedingen. Ik 
ben blij dat ik opnieuw met een lid van 
de Partij van de Arbeid hand in hand in 
dit debat sta. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik weet niet 
of die blijdschap wederzijds is. 

De heer Joekes (VVD): Maar ik lees de 
stukken. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik ook. In de 
stukken wordt inderdaad over de meer 
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en minder noodzakelijke bestedingen 
gesproken. Ik geef toe dat, als de over-
heid zich begeeft op het pad van het 
geven van een oordeel daarover, zij 
heel stevig in haar schoenen moet 
staan. Aan de andere kant kan de over-
heid best bepaalde kosten binnenha-
len als bestedingen externe effecten 
hebben, die maatschappelijke kosten 
met zich meebrengen die niet in de 
particuliere prijzen verdisconteerd zijn. 
Ik denk aan de benzine-accijns; voor 
zover de kosten van het particulier ver-
voer drukken op de collectieve uitga-
ven, heeft de overheid de mogelijkheid 
daarvan een gedeelte 'recht te breien'. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te 
spreken over het kader waarbinnen de 
selectie van meer of minder noodzake-
lijke bestedingen moet plaatsvinden. 
Ik neem aan, dat de heer Joekes niet 
zal bestrijden dat de indertijd door een 
meerderheid van de Kamer bepleite 
selectiviteit vooral gebruikt wordt als 
een soort ad hoe-argument om de 
budgettaire problemen voor het ko-
mende jaar op te lossen. Hoe moet 
zo'n breder kader er nu uitzien? Mij 
lijkt, dat zo'n kader op z'n minst aan 
twee vragen moet beantwoorden. De 
eerste vraag is: op welke wijze wordt 
een selectie aangebracht tussen meer 
en minder gewenste bestedingen? De 
tweede vraag, die ook heel belangrijk 
is, luidt: welke bijdrage kan het fiscaal 
instrumentarium überhaupt bieden 
om bij de consumenten dat selectief 
bestedingsbedrag te bevorderen? 

Wat betreft de eerste vraag kan men 
zich naar onze mening aansluiten bij 
de criteria, die indertijd ontwikkeld zijn 
in de nota over de selectieve groei: 
volledige en volwaardige werkgele-
genheid, zuinigheid bij energie en on-
vervangbare grondstoffen, bescher-
ming van milieu, betere arbeidsverde-
ling op wereldschaal en dergelijke. 
Dan ontstaat er ook een heel scala van 
mogelijkheden. Ik wil daarvan een 
paar noemen, zonder nu al uit te spre-
ken dat wi j daar voorstanders van zijn. 
Ik denk aan een lagere omzetbelasting 
op arbeidsintensieve werkzaamheden, 
bij voorbeeld reparatiewerkzaamhe-
den. Nu doel ik natuurlijk niet op de re-
paratiewerkzaamheden van de Staats-
secretaris. 

De heer Joekes (VVD): Maar de heer 
Kombrink weet dat er nogal wat repa-
ratiewerkzaamheden zijn in de eigen-
lijke zin waarover helemaal geen om-
zetbelasting wordt betaald. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wat wilt u 
daarmee zeggen? Was het niet uw 
stelling dat de hoogte van de belas-

tingdruk ertoe leidt dat feitelijk een 
deel van die belasting niet betaald 
wordt? Daarom zou u eigenlijk moeten 
juichen over het idee dat de aanpas-
sing van de omzetbelasting op repara-
tiewerkzaamheden - nogmaals, ik wil 
mij er op dit moment nog niet vóór uit-
spreken - ertoe kan leiden dat datgene 
wat nu zwart gebeurt weer wit ge-
beurt. 

De heer Joekes (VVD): In de eerste 
plaats is juichen in deze Kamer moei-
lijk in het verslag weer te geven. In de 
tweede plaats wi l ik best toegeven dat 
er verschillende omzetbelastingtarie-
ven denkbaar zi jn; wi j hebben echter 
de neiging om buitengewoon zorgvul-
dig te zijn als het gaat om het concur-
rentie-effect daarvan. In de derde 
plaats wordt er heel gemakkelijk over 
verschillende omzetbelastingtarieven 
gesproken terwijl dat eigenlijk tegen 
het systeem is. Ik ben overigens bezig 
nog wat gram te halen over de zeer 
tendentieuze uitspraken van uw voor-
ganger op het spreekgestoelte. Maar 
dat is waarschijnlijk niet helemaal bin-
nen de orde. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik moet u 
eerlijk zeggen - en dit zal u niet verba-
zen - d a t ik mij in de tendens van de 
opmerkingen van mijn voorganger 
zeer wel kan vinden. Ik weet echter niet 
concreet, waar uw opmerkingen op 
sloegen. 

Ik wi l verder ingaan op de mogelijk-
heden, die zich voordoen als men de 
omzetbelasting toch in dat selectieve 
kader plaatst. Naar ik meen, is in een 
motie van D'66 gesproken over een 
soort van superbelasting over energie-
verslindende apparatuur. De Minister-
President heeft daarover ook zijn ge-
dachten laten gaan. Men zou ook kun-
nen denken aan een hogere omzetbe-
lasting op moeilijk afbreekbare verpak-
kingsmaterialen, die nu zo goedkoop 
over allerlei produkten worden getrok-
ken, zonder dat men weet wat men 
daarmee later moet doen. Ook is het 
denkbaar om de accijns op suiker in te 
voeren, zoals wi j die vroeger wel eens 
gekend hebben. 

Onlangs heb ik een programma ge-
zien, waarin duidelijk werd gemaakt 
hoe gevaarlijk een overmatig suikerge-
bruik voor onze gezondheid is. Op dit 
soort punten is een soort differen-
tiatie van de omzetbelasting als een 
fiscaal instrumentarium mogelijk, af-
hankelijk van de doelstellingen die 
men ten aanzien van het bestedings-
beleid wenst. In dat bredere kader 
moet overigens niet alleen worden ge-
keken naar meer mogelijkheden om 
belasting te heffen. Dit betekent tege-

lijkertijd dat de fiscus zelf de beleids-
daden afstemt op de beleidsvoorne-
mens die op andere departementen 
bestaan. Als het over benzine-accijns 
gaat, moet men bezien wat er bij Ver-
keer en Waterstaat aan de hand is. Als 
men spreekt over milieuheffingen, zal 
men op het Ministerie van Volksge-
zondheid en Milieu moeten onderzoe-
ken wat er aan voornemens bestaat. In 
dit verband is de opmerking van de 
Regering over de bijzondere verbruiks-
belasting merkwaardig. Wij vroegen 
ons af, of dit wel in overeenstemming 
is te brengen met het streven om een 
grotere nadruk te leggen op de varia-
bele kosten van het autorijden en wat 
minder op de constante kosten. Daar-
op werd geantwoord dat voor zover dit 
er al niet in zou passen, dit in ieder ge-
val niet in strijd met die opvatting zou 
zijn. 

Het fiscale instrumentarium en de 
wijze waarop dit wordt gehanteerd 
ontwikkelen zich op deze wijze echter 
volledig los van wat elders op departe-
menten gebeurt. Als men de richting 
uitgaat, die de Regering nu ten princi-
pale heeft gekozen (de selectieve indi-
recte belastingverhoging) zal men tot 
een meer interdepartementale aanpak 
moeten komen van hetgeen men in de 
toekomst aan belastingen wenst te 
heffen. 

Ik kom aan de doelmatigheid van het 
fiscale instrumentarium. Op dat punt 
zal de scepsis bij fiscalisten overheer-
sen. Scepsis is een goede eigenschap 
om allerlei ondoordachte daden te 
voorkomen. Tegelijkertijd kan scepsis 
ook een rem op creativiteit zijn. Feitelijk 
weten wij maar zeer weinig af van de 
lange termijneffecten op de bestedin-
gen als gevolg van differentiatie in de 
indirecte belastingen. Bij de ramingen 
van de opbrengsten wordt op vrij een-
voudige wijze de historische lijn door-
getrokken. Hier zal een voortdurend en 
systematisch onderzoek gewenst zijn. 

Wij vragen de Regering om af te 
stappen van het jaarlijks zoeken naar 
mogelijkheden op een min of meer in-
tuïtieve en incidentele basis en te ko-
men met een beleidsstuk, waarin 
wordt aangegeven op welke wijze met 
behulpvan het fiscaal instrumentari-

. um een selectiever bestedingspatroon 
kan worden bevorderd. Deze zaak ligt 
ons zo nauw aan het hart, dat wi j over-
wegen in tweede instantie daarover 
een kameruitspraak te vragen. In dit 
kader past ook hetgeen wi j in de 
schriftelijke stukken al hebben gezegd, 
namelijk dat het wenselijk is om te on-
derzoeken of het mogelijk is de accijn-
zen te koppelen aan de schadelijkheid 
van het produkt, bij voorbeeld het teer-
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en nicotinegehalte. De Regering heeft 
er terecht op gewezen dat dit moet 
worden bekeken in het EEG-kader. 

De harmonisatiemogelijkheden ver-
hinderen dat dit op dit moment tot 
stand komt. Het is daarom van belang 
dat in toekomstige onderhandelingen 
in Europees verband en Benelux-ver-
band uitdrukkelijk de mogelijkheden 
van een dergelijke accijnsdifferentiatie 
wel worden opengehouden (en, voor 
zover deze zijn gedicht, open te bre-
ken). 

Voorts wi l ik ingaan op de wijze, 
waarop de harmonisatie in Europees 
verband en Benelux-verband wordt 
gebruikt. Dat gebeurt namelijk nogal 
selectief, namelijk telkens als het argu-
ment kan worden gebruikt voor een 
verhoging van de belastingdruk. De 
VVD heeft hierover in de schriftelijke 
voorbereiding al een vraag gesteld. In 
dit verband rijst de vraag waarom 
men, vooruit lopend op de Europese 
besluitvorming nu al het specifieke 
aandeel in de sigarettenaccijns heeft 
verhoogd. Het gevolg daarvan is dat 
goedkope sigaretten relatief zwaarder 
belast worden en dure relatief minder 
zwaar. Als dit beleid wordt voortgezet, 
zijn er op den duur nog nauwelijks 
prijsverschillen tussen sigaretten. De 
verschillen in vervaardigingskosten 
worden dan geheel weggewerkt door 
de accijns. Graag krijgen wi j een nade-
re motivering voor het vooruit lopen 
op deze EEG-besluitvorming. Wij over-
wegen, eventueel een amendement 
op dit punt in te dienen. 

Gebrek aan een duidelijk motief ken-
merkt ook de verholen invoering van 
de sigarettenaccijns op surrogaten, zo-
als de kruidensigaret. Het kan best zijn 
dat deze bijzonder nuttig zijn bij nicoti-
neontwenning voor straffe rokers. In 
het kader van onze opvatting over kop-
peling van de accijns aan de schade-
lijkheid van het produkt, lijkt ons aller-
eerst een onderzoek gewenst naar de 
gezondheidseffecten van deze surro-
gaten alvorens wi j kunnen instemmen 
met deze uitbreiding van de wer-
kingssfeer van de sigarettenaccijns. 
Het is trouwens merkwaardig dat de 
Regering zegt dat men bij de behande-
ling van het dekkingsplan niet moet 
komen met reparatiewetgeving, terwij l 
zij hier plotseling zo'n verstrekkende 
verandering doet insluipen. Boven-
dien overschrijdt deze uitbreiding het 
kader van de accijnsverhoging binnen 
het dekkingsplan. 

Blijvend in de sfeer van de rookwa-
ren, wil ik thans een opmerking maken 
over de belastingverhoging voor kerf-
tabak. In centen in de verhoging voor 
shag en populaire sigarettenmerken 

gelijk, maar uiteraard weegt het zwaar-
der voor shag. Voor deze keer kunnen 
wi j ons hierin vinden, ook al omdat 
een andere verdeling tot onhanteerba-
re prijzen voor de populaire sigaretten-
merken zou leiden. Niettemin krijgen 
wi j toch graag het oordeel van de Re-
gering over een suggestie die is voort-
gekomen uit de branche. Men wi l de 
belastingverhoging beperken tot 
2,44%, waardoor de prijs op f 2,55 
komt. De 10 min. derving van belas-
tingopbrengst die daarvan het gevolg 
zal zijn, wi l men op kasbasis trachten 
goed te maken door een versnelling 
van het banderolkrediet. 

Wij hebben minder vrede met de 
aard van het overleg dat het ministerie 
heeft gevoerd met de fabrikanten. Het 
was minder overleg dan een aanzeg-
ging. Daardoor komt ook het overleg 
over de margeverdeling met onder an-
dere Staatssecretaris Hazekamp niet 
ti jdig van de grond, terwijl het van 
groot belang is voor het midden- en 
kleinbedrijf. 

Als men de kostprijsverhogende be-
lastingen mede als een instrument wil 
zien voor de beïnvloeding van het be-
stedingspatroon dan komt de invoe-
ring van het 4%-tarief voor abonne-
menten op dag- en nieuwsbladen in 
een vreemd daglicht te staan. Als men 
als motief daarvoor hanteert de roos-
kleurige economische positie van die 
bedrijfstak, dan moet men toch erken-
nen dat een b.t.w.-verhoging wel de 
minst acceptabele wijze van winstafro-
ming in deze branche vormt. Voor zo-
ver als gevolg van de invoering van 
het 4%-tarief de winsten zouden ver-
minderen, moet dit toch vooral wor-
den veroozaakt door een teruggang in 
het aantal abonnementen. Dit, terwijl 
het toch van het hoogste democrati-
sche belang is dat ook marginale le-
zers voor onze pluriforme pers behou-
den blijven. Men kan het huidige nul-
tarief inderdaad beschouwen als een 
soort subsidie, maar juist in de gevoe-
lige sfeer van de informatie is het 
waarschijlijk beter om met een alge-
meen werkende faciliteit te werken, 
dan met discretionaire bevoegdheid 
tot subsidiëren. Bovendien gaat het 
ons vooral om een subsidie aan de le-
zers. 

De heer Joekes (VVD): Het is verre van 
mij om de pers onaangenaam te beje-
genen, die zo lang mijn belaste boter-
ham heeft betaald. Zoeven vroeg de 
geachte afgevaardigde naar de prijs-
elasticiteit van artikelen als drank, tabak 
enz., maar nu blijkt hij die te kennen 
voor dag- en weekbladen, omdat hij 
zegt dat ze lezers zullen verliezen als ze 
in een bepaalde mate duurder worden. 
Hoeveel lezers? 

De heer Wöltgens (PvdA): Er is nogal 
wat onderzoek verricht naar de markt-
positie van de pers. 

De heer Joekes (VVD): Door wie? Door 
de pers? 

De heer Wöltgens (PvdA): NIPO-on-
derzoek, in opdracht van de Neder-
landse Dagbladpers. Men kan natuur-
lijk zeggen, dat dit een verdachte infor-
mant is, maar niettemin neem ik aan 
dat het NIPO zijn cijfers op serieuze 
wijze bij elkaar probeert te krijgen. Er 
is in ieder geval een marginale groep 
van lezers. Van de Nederlandse bevol-
king leest 7% de krant niet eens. Daar-
naast is er een groep bejaarden, stu-
denten enz. - de marginale groep van 
lezers - die bij een prijsstijging van 
7,5%, die mede het gevolg zou kunnen 
zijn van de nu beoogde maatregel, in-
derdaad zouden kunnen afvallen. 

De heer Joekes (VVD): ...zeggen ze nu, 
terwijl blijkbaar - dat geloof ik niet— 
over andere verbruiksartikelen, zoals 
drank, sigaretten etc , dergelijke cijfers 
niet beschikbaar zijn. Ten minste, dat 
maak ik uit de antwoorden op de vra-
gen van de heren achter de regerings-
tafel uit. Ik vind dat een nogal merk-
waardige samenloop. 

De heer Wöltgens (PvdA): De heer 
Joekes zou gelijk kunnen hebben. De 
bewindslieden hebben zeer duidelijk 
aangegeven, welke veranderingen zij 
in het volume van de omzet van de 
verschillende door accijnsverhogin-
gen getroffen produkten verwachten, 
in het kader van hun raming van de 
opbrengst van die belastingverhogin-
gen. Voor een groot deel is daarbij uit-
gegaan van een elasticiteit van nul, 
met een tijdelijke terugval etc. Welnu, 
dit zou bij kranten geheel anders kun-
nen zijn. De heer Joekes is misschien 
verslaafd aan kranten, maar dat zal 
voor slechts zeer weinig mensen in 
Nederland gelden. Ten aanzien van si-
garetten, drank enz. is de zaak wellicht 
wat stringenter en komt de elasticiteit 
wat dichter in de buurt van nul. 

De heer Joekes (VVD): Ik vind dat het 
ook principieel een geheel andere zaak 
is. 

De heer Wöltgens (PvdA): Precies. Ik 
dank de heer Joekes zeer hartelijk voor 
deze aangever. Ik wilde namelijk al 
zeggen dat er ook principiële aspecten 
in het geding zijn als het gaat om het 
handhaven van het nultarief. Het zou 
ontzettend tragisch zijn als Nederland 
in deze kwestie, nadat het eerst als 
gidsland in positieve zin was opgetre-
den in EEG-verband, nu precies de 
omgekeerde weg bewandelde. 

De heer Joekes (VVD): Als ik 'gidsland' 
hoor, dan haak ik weer af. 
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De heerWöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In dit verband wi l ik ook 
nog wijzen op hetgeen van CDA-zijde 
over deze materie bij de algemene be-
schouwingen naar voren is gebracht. 
Ik zal het kort samenvatten. Regering, 
er is een jaar voorbijgegaan sinds het 
aannemen van het amendement-Van 
Amelsvoort/Van der Sanden. Wat hebt 
u in dat jaar eigenlijk gedaan om onze 
doelstellingen, die ertoe zouden kun-
nen leiden, dat ook voor de toekomst 
een pluriforme pers in stand wordt ge-
houden, te bereiken? Het antwoord 
was bedroevend en ik moet zeggen 
dat ik alle reden heb om te verwachten 
dat ons amendement ter zake door de 
CDA-fractie wordt gesteund, ook al is 
het mij niet ontgaan, dat er bij de pers 
enige geluiden zijn doorgeklonken die 
op een zekere mismoedigheid van de 
kant van de heer Van der Sanden, initi-
atiefnemer op dit terrein, wijzen. 

Ten slotte nog een keer de selectivi-
teit in de belastingverhoging, thans 
toegespitst op de gedifferentieerde 
verhoging van de bijzondere ver-
bruiksbelasting voor personenauto's. 
Als deze verhoging iets te maken heeft 
met het beperken van het energiever-
bruik en de verkeersoverlast, dan rijst 
toch als eerste de vraag, waarom de 
andere motorri j tuigen, waarbij je ook 
nog het element van de geluidhinder 
naar voren zou kunnen brengen, niet 
bij deze verhoging zijn betrokken, ook 
al gaat het om een relatief beperkte 
groep. Is er bovendien wel gezocht 
naar een mogelijkheid om de bijzonde-
re verbruiksbelasting in verband te 
brengen met de mate van energiever-
bruik? De koppeling aan de prijs van 
de auto's is in het gunstigste geval van 
enige beperkte betekenis voor de aan-
schaf van zuinige auto's. Er is bij de 
schriftelijke voorbereiding van CDA-
zijde al op gewezen, dat op zich zelf 
zuinige dieselauto's verhoudingsge-
wijze duur zijn en als gevolg van deze 
differentiatie in het tarief meer dan 
evenredig getroffen worden, waar-
door precies het tegenovergestelde ef-
fect wordt bereikt. Daar komt dat 
om ons nog steeds niet duidelijk uit-
eengezette redenen de dieseltoeslag 
in de motorrijtuigenbelasting gehand-
haafd blijft. Ik heb echter intussen be-
grepen dat wi j daarover binnenkort 
een discussie zouden kunnen voeren. 
Wij vragen de Regering, een onder-
zoek in te stellen om de bijzondere ver-
bruiksbelasting te koppelen aan het 
energieverbruik. 

Ondanks onze bezwaren hebben wij 
een amendement op het regerings-
voorstel ingediend, dat beoogt de bij-

zondere verbruiksbelasting voor au-
to's tussen de tien en zestienduizend 
gulden minder sterk te laten stijgen 
ten koste van de duurdere auto's. Wij 
doen dit niet alleen vanwege de door 
de Regering veronderstelde relatie 
tussen prijzen en energieverbruik, 
maar ook omdat de grens van tiendui-
zend gulden de facto weinig betekenis 
meer heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ter afron-
ding heb ik nog een opmerking over 
het koopkrachteffect van de rege-
ringsvoorstellen. Volgens de Regering 
is het effect van de verhogingen in de 
sfeer van de kostprijsverhogende be-
lastingen op het reëel beschikbare in-
komen iets meer dan 0,4% voor de 
modale werknemer. Men heeft zich 
daarbij beroepen op budgetonderzoe-
ken uit het jaar 1974/1975. Als wij ons 
een niet veel van modaal afwijkende 
werknemer voorstellen, die een half 
pakje sigaretten of shag rookt, eens in 
de veertien dagen een fles jenever 
koopt, een dagbladabonnement heeft 
en overeenkomstig de gemiddelde Ne-
derlander bijna 15.000 km per jaar au-
torijdt, dan brengen de Regerings-
voorstellen voor die man een lasten-
verzwaring van, naar onze berekening, 
ruim 280 gulden met zich. Daarvoor 
krijgt hij - als hij in tariefgroep 4 van 
de loon- en inkomstenbelasting zit -
een compensatie van bijna 140 gul-
den. Zouden de bewindslieden eens 
aan deze man willen uitleggen wat de 
Regering nu precies onder koopkracht-
handhaving verstaat? 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal mij bij deze behan-
deling beperken tot de voorliggende 
wetsontwerpen, ook al is de voorberei-
ding aanleiding geweest om een veel 
bredere beschouwing te geven. Dezer-
zijds dus geen nadere standpuntbepa-
ling over wat nog komen moet, zoals 
de Hofstra-operatie, reparatiewetge-
ving, wijziging van de vermogensbe-
lasting, fiscale positie van de werken-
de vrouw, enz. 

Het hoofdelement van deze ontwer-
pen is de verhoging van een aantal ac-
cijnzen en een stukje verbruiksbelas-
t ing tegenover een verlaging aan de 
voet van de loon- en inkomstenbelas-
t ing, die weer tegenover een gedeelte-
lijke inflatiecorrectie staat. Er is dus 
sprake van een heen en weer schuive-
rij, waarvan tevoren de uitkomst 
moest vaststaan, nl. dat het nettoresul 
taat voor de schatkist ongeveer 400 
min. moest bedragen. 

Met behulp van de macro-cijfers 
wekt de Regering de indruk dat deze 

operatie op zich zelf voor de betrokke-
nen min of meer neutraal zal werken. 
Wat er aan accijnsverhoging van het 
inkomen afgaat, komt er via de verla-
ging aan de voet weer bij. Alleen de 
bevroren kinderbijslag ten bedrage 
van in totaal 140 min. brengt de zaak 
naderhand weer uit haar evenwicht. 

Zulke optel- en aftreksommen - ook 
al zijn zij correct, waarbij ik straks nog 
een paar vraagtekens wi l zetten - wer-
ken nooit zodanig in het individuele 
geval. Ik kom hier op het punt dat de 
heer Wöltgens aan het slot van zijn be-
toog aanhaalde. Een modale werkne-
mer, die niet rookt, niet drinkt en geen 
auto rijdt, gaat er volgens de bereke-
ningen per week nog een rijksdaalder 
op vooruit. Het punt is echter dat deze 
groep, bij voorbeeld in de Rotterdamse 
haven, sterk in de minderheid lijkt te 
zijn. 

Een gezin, dat er in de weekeinden 
en met vakantie met de auto op uit 
gaat en waar de auto gebruikt wordt 
voor het reizen naar en van het werk, 
waar één of meer gezinsleden roken 
en men 's avonds, in het weekeinde of 
als men uit is, een glaasje drinkt, en 
over dit alles hogere lasten moet beta-
len, wordt niet wijzer van een loonbe-
lastingvermindering van een tientje 
per maand, dat men trouwens door 
het gelijk ingaan van de prijscompen-
satie op het loon niet eens zal terug-
vinden. 

Bovendien is dit alles slechts een 
deel van het bekende plaatje. De prij-
zen lijken op dit ogenblik sneller te stij-
gen dan voorheen. Op 1 januari aan-
staande gaat de gasprijs met 4 cent 
omhoog, terwijl de prijs voor elektrici-
teit stellig verhoudingsgewijs op de-
zelfde manier zal stijgen. Weliswaar is 
een deel van de gasprijsverhoging op-
geschort om samen met de huurver-
hoging als vakantiepakket te worden 
gepresenteerd, maar de omgerekende 
betaling begint al in januari, terwijl de 
compensatie veel later komt. De gas-
prijs is bovendien voor zo'n waanzin-
nig laag bedrag in het gehanteerde ge-
zinsbudget vervat, dat bij voorbaat de 
compensatie al onvoldoende is. De 
b.t.w. op die gasprijs wordt in het ge-
heel niet gecompenseerd, zoals be-
kend is. 

Tevens is er sprake van een reeks 
van lasten, buiten het Rijk om, maar 
wel geheven op rijksvoorschrift of 
voortkomend uit de politiek van de 
rijksoverheid ten opzichte van ge-
meente en provincie, die snel stijgen, 
veel sneller dan de door de Regering 
gewenste 3,5%. Ik noem milieuheffin-
gen, waterkosten, onroerend-goedbe-
lasting en, zeker niet in de laatste 
plaats, vaak reinigingsrechten. 
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Het gevolg van dit alles is, dat men 
het met pastelkleuren getekende ma-
cro-plaatje niet meer herkent als het 
met de harde micro-kleurenpotloden 
wordt ingevuld. 

Ik wil hieraan toevoegen, dat allerlei 
'rein leven'-overwegingen, die van re-
geringszijde voorzichtig en door som-
mige politieke groeperingen heel 
openlijk mede aan deze verhogingen 
ten grondslag worden gelegd, door 
ons van de hand worden gewezen. Ik 
zal het in heel grote categorieën schet-
sen: wie atoomraketten min of meer 
toelaatbaar acht en dan vanwege de 
gezondheid tabak, alcohol en benzine 
duurder maakt, kan er beter het zwij-
gen toe doen. 

Afgezien daarvan, zijn het natuurlijk 
altijd de zwaksten die bij dit soort 
maatregelen moeten afzien. Het is 
buitengewoon nobel om zich be-
zorgd te maken om de gezondheid van 
die zwaksten, maar dit soort belang-
stelling wordt over het algemeen toch 
niet op prijs gesteld. 

De strekking van mijn betoog op dit 
punt zal wel duidelijk zijn, althans dat 
neem ik aan. De hele operatie wordt 
verkocht als een gebaar van de Rege-
ring, dat ertoe moet dienen om loon-
en salaristrekkers af te houden van 
door winsten- en produktiviteitsverho-
ging gerechtvaardigde en mogelijke 
eisen ten aanzien van lonen en werk-
t i jd. De voorstelling die daarbij gege-
ven wordt, is onjuist. Het pakket werkt 
juist de noodzaak van het stellen van 
zulke eisen in de hand. 

Wij zien er vanuit dat gezichtspunt 
dan ook geen brood in, omstandig te 
speculeren over een eventuele verdere 
verlaging van de loon- en inkomsten-
belasting met nog eens 200 of 300 mil-
joen - dit is het bedrag dat ten aanzien 
daarvan de laatste tijd wordt genoemd 
- omdat dan, zo zegt men, daarmee de 
koopkracht helemaal gegarandeerd 
zou zijn. Allereerst kan deze 200 tot 300 
miljoen in de gezinnen nooit brengen 
wat nodig is bij de verliezen die gele-
den worden, maar bovendien zal dat 
gehaald worden uit de collectieve 
voorzieningen, waar het niet af kan in 
plaats van bij ondernemers, waar het 
wel af kan. Het is voor ons vooralsnog 
ondenkbaar, dat vakbondsonderhan-
delaars daar in zullen trappen, na de 
wijze waarop zij de afgelopen maan-
den met de opvattingen van hun leden 
geconfronteerd zijn. Ook dient beseft 
te worden, dat deze vorm van quasi te-
gemoetkoming via belastingen sa-
menhangt met de aantasting van de 
sociale verzekeringen, zoals die in de 
maak is, en dat die via de nullijn in de 

lonen moet leiden tot een zo laag mo-
gelijk niveau van uitkeringen. 

Ik wil nog over twee onderwerpen 
iets opmerken. Het eerste betreft het 
definitief ongedaan maken van het 
nultarief voor dagbladen, dat zonder 
een wettelijke maatregel, gezien het 
karakter van het amendement van het 
vorige jaar, zijn beslag zou krijgen. De 
Regering verdedigt deze gang van za-
ken met het argument van de gunstige 
positie van de dagbladen. 

Juist de gevarieerdheid van de dag-
bladpers, waar de Regering zo aan 
hecht, brengt met zich dat ook deze 
gunstige positie niet onverdeeld is. Er 
zijn dagbladen die vanwege hun in-
houd geboycot worden door die ad-
verteerders die andere bladen juist 
aan die gunstige positie helpen. Geva-
rieerdheid mag toch zeker nooit bete-
kenen: gevarieerdheid binnen de alge-
mene liefde van de grote advertentie-
schenkers, zoals Shell en Prodent. 
Juist de onafhankelijkheid, die sommi-
ge bladen hoog houden tegenover de 
kapitaalkrachtige adverteerders en die 
daarom worden gestraft met een boy-
cot, zal die bladen er ook van weerhou-
den om zich afhankelijk te maken van 
de Regering of van een persfonds, van 
gunsten. Die onafhankelijkheid vraagt 
generieke maatregelen, die de zwak-
sten beschermen. De sterksten moe-
ten dan maar met de belastingdienst 
worden geconfronteerd. 

Op een enkele uitzondering na is de 
pers een hard commercieel bedrijf. De 
lippendienst aan de gevarieerdheid 
van de pers vereist dat de overheid 
haar maatregelen afstemt op het niet-
commerciële gedeelte. De maatrege-
len die nu dreigen te worden inge-
voerd, namelijk een overgang van het 
nultarief naar het 4%-tarief, treffen 
zonder enige twijfel die lezers die over 
het minste geld beschikken, juist als zij 
lezer wil len blijven. Het stelt hen voor 
de keus zich te beperken tot het be-
paald niet al-zijdig georiënteerde tele-
visienieuws of om afstand te doen van 
een opinieblad dat zij lezen naast het 
voor hen onmisbare streekinformatie-
blad. 

Het tweede onderdeel betreft de be-
vriezing en de liquidatie van de bejaar-
den- en invalidenaftrek, die aan de or-
de is via de bevriezing van de invaliden-
aftrek. Die bevriezingsmaatregel is 
door de Regering heel duidelijk gepre-
senteerd als een onderdeel van een 
voorgenomen afbraak van het geheel. 
Als zodanig maakt deze een wezenlijk 
onderdeel uit van het aanpassingspak-
ket - dat wi j hierna aan de orde krijgen 
- wat de belastingkant betreft. 

De Regering is in haar argumentatie 
hierover te gemakkelijk voorbijgegaan 

aan de argumenten van destijds voor 
deze aftrekvormen, die door haar zelf 
in de stukken worden genoemd en 
waarvan zij eigenlijk constateert dat zij 
niet meer gelden. 

Dat is onjuist. Het staat als een paal 
boven water dat voor bejaarden muta-
tis mutandis voor duurzaam invaliden 
een knik in het inkomen plaatsvindt, 
dat men lange tijd kan teren op het-
geen men zich heeft aangeschaft in de 
periode dat men werkzaam was, dat 
die mogelijkheid verstrijkt naarmate 
de boel versleten raakt en dat ter com-
pensatie daarvan een zekere tege-
moetkoming zeker gewettigd is. Deze 
stap valt bovendien samen met het ge-
heel van de matiging, waarbij geen of-
ficiële loonsvooruitgang is gewenst, zo-
dat de uitkeringen als zodanig in abso-
lute zin wat de koopkracht betreft zul-
len dalen. Daar komt dan deze maatre-
gel voor deze twee groepen bovenop. 
Daarom vinden wij het een slechte 
maatregel. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De spil waar het Belasting-
plan 1980 om draait heet: koopkracht-
garantie. Het is niet teveel gezegd in-
dien men vaststelt dat andere doelstel-
lingen van overheidsbeleid daaraan 
ondergeschikt zijn gemaakt, zoals het 
terugdringen van het financieringste-
kort, inflatiebestrijding - ca. f 3 mld. 
monetaire financiering in 1980- groei 
van de werkgelegenheid, mede door 
verbetering van de concurrentiepositie 
van het bedrijfsleven. 

Het begrip 'koopkrachtgarantie' 
dreigt een heilige koe te worden in de 
politieke besluitvorming. Hoewel ik, 
gelet op de opstelling van de sociale 
partners, genoeg politieke realiteitszin 
kan opbrengen om begrip te hebben 
voor de keuze van deze doelstelling, 
meen ik toch dat een aantal kritische 
kanttekeningen noodzakelijk is. 

Het zo centraal stellen van de koop-
krachtgarantie als thans gebeurt, tot in 
details in de memorie van toelichting 
op het Belastingplan 1980 toe, leidt tot 
een vorm van door de overheid ge-
sanctioneerde afwenteling. Niet alleen 
in de bouw, zoals blijkt uit een recent 
onderzoek van de Loontechnische 
Dienst, maar ook elders rekent men 
steeds vaker met netto-lonen. De 
meeste mensen willen meer: meer 
collectieve voorzieningen, geen kor-
ting op overdrachtsuitgaven, koop-
krachthandhaving. Doordat men voor 
alle drie tegelijk kiest, betalen inflatie, 
financieringstekort en werkgelegen-
heid het gelag. 

De reactie van kabinet en politieke 
partijen is 'De economie kan barsten', 
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een titel die bij de fractievoorzitters 
van de vier grootste partijen Pavlov-re-
acties zal oproepen. De keuze tussen 
meer ombuigingen en/of meer belas-
tingen dan wel premies wordt stelsel-
matiger ontweken, onder het vorige 
kabinet en onder dit kabinet. Het vorig 
jaar zagen wi j bij het belastingsplan de 
truc van de versnelde inning; dit jaar 
de truc van de versnelde inning; dit jaar 
schrijding in een aftrekpost van f 1 mi l-
jard. Er is dus geen sprake van stabili-
satie van de collectieve lastendruk in 
1980 conform de Bestek-doelstellin-
gen, maar van een lichte sti jging. Dan 
spreek ik nog niet van de drukverzwa-
ring door het onttrekken van f 515 min. 
aan de WIR. 

De keuze voor de handhaving van de 
koopkracht tot 'modaal ' betekent dat 
andere doelstellingen een lagere pri-
oriteit hebben. Daarom is het, als men 
zelfs kiest voor méér dan dat dubbel-
zinnig, zoals het FNV doet door in haar 
arbeidsvoorwaardenbeleid 1980, te kie-
zen vóór 2% 'initieel' plus arbeidstijd-
verkorting als men tegelijk zegt, te kie-
zen vóór de collectieve sector, de soli-
dariteit tussen actieven en niet-actie-
ven en de werkgelegenheid. Want de 
eerste keuze - een feitelijke koopkracht-
handhaving tot tweemaal 'modaal ' -
sluit een realisering van de laatstge-
noemde wensen uit. Een cijfermatige 
onderbouwing van deze stelling is on-
der meer te vinden in het artikel: 'Twee 
procent reken maar ! ' van Van Herwaar 
den en De Kam in Economisch-Statisti-
sche Berichten van 21 november j l . Het 
is met de koopkracht de afgelopen de-
cennia nogal florisant gegaan, in te-
genstelling tot de concurrentiepositie 
van het bedrijfsleven. Bovendien - en 
het is belangrijk, daarbij stil te staan -
zijn er honderdduizenden voor wie de 
zogenaamde koopkrachthandhaving 
weinig betekent: vele zelfstandigen, 
kleine boeren, enz. 

Gelet op de knellende werkgelegen-
heidsproblematiek, die ons in de jaren 
'80 wacht, meen ik dat daar de eerste 
beleidsprioriteit dient te liggen. Hoe 
oordelen de bewindslieden in dit ver-
band over de stelling van professor 
Weitenberg, dat de koopkracht in de 
jaren '80 niet is vast te houden als men 
de werkgelegenheidsdoelstelling 
voorop stelt? 

Alvorens op de verschillende onder-
delen van het Belastingplan 1980 zelf 
in te gaan, maak ik nog enkele kantte-
keningen bij ons fiscale stelsel zoals 
dat heden ten dage functioneert. Ik wi l 
dan niet onder stoelen of banken ste-
ken, dat naar mijn mening ons belas 
tingstelsel aan een fundamentele her-
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ziening toe is. De kwalen van ons stel-
sel zijn: de heffing begint te laag, ein-
digt te hoog en slimmerikken kunnen 
er te veel voordeel uitslepen! 

Het belastingstelsel zou zo moeten 
zijn, dat mensen met een inkomen op 
het niveau van het sociale min imum 
geen belasting behoeven te betalen. 
De belastingvrije sommen zouden tot 
aan dat niveau opgetrokken moeten 
worden. Het patroon van heffingen 
dient progressief te zijn. Het huidige 
patroon vertoont echter vele willekeu-
rige golven, dit niet in de laatste plaats 
door de vele rijksregelingen, die naast 
de inkomsten- en de loonbelasting de 
inkomens beïnvloeden: loondervings-
verzekeringen, individuele huursubsi-
dies, rijksstudietoelagen, tarief ge-
zinsverzorging en dergelijke. Bij al 
deze regelingen gelden veelal verschil-
lende inkomensbegrippen. De tertiaire 
inkomensverdeling doorkruist de se-
cundaire sterk. Dat heeft vaak tot ge-
volg, dat het Rijk de rijken nog rijker 
maakt. Ik wijs op de bevindingen uit 
het rapport 'Profijt van de overheid' 
van het Sociaal-Cultureel Planbureau 
van 1977. 

Dan is er de problematiek van de 
wirwar aan aftrekposten: 'Betalen is 
voor de dommen' , om oud-collega Flip 
de Kam te citeren. 

De kern van de oplossing is dat het 
logisch zou zijn om het netto-inkomen, 
dat na heffing van loon- en inkomsten-
belasting overblijft, als rechtvaardig of 
ten minste als redeli jkte beschouwen. 
Het is dan inkomen dat zich er niet toe 
leent, door verdere heffingen progres-
sief te worden gereduceerd. Zou dat 
namelijk rechtvaardig of wenselijk zijn, 
dan had het eerder dienen te gebeuren 
via de loonbelasting dan wel de in-
komstenbelasting. Een minder steile 
progressie zou daarbij tevens te berei-
ken zijn door het aantal aftrekposten 
zeer sterkte verminderen: eenvoud 
boven handigheid. 

De bestaande structuur van belastin-
gen en premies en het beleid inzake de 
zogenaamde inkomensprijzen zullen 
in de toekomst aanzienlijk beter op 
hun samenhang moeten worden be-
zien, gelet op de problematiek van de 
geïntegreerde marginale heffingen. 
Zou de Minister een principiële be-
schouwing aan deze problematiek 
wil len wijden? Waar ligt naar zijn oor-
deel de eerste verantwoordelijkheid 
voor de coördinatie van het beleid wat 
betreft de gevolgen van de zogenaam-
de inkomensprijzen in relatie tot de 
(onbedoelde) effecten daarvan op de 
structuur van belastingen en premies? 
Deelt hij de opvattingen dezerzijds 
over de richting waarin een oplossing 
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voor de huidige onbevredigende situ-
atie gezocht kan worden? Zo niet, in 
welke richting gaan dan zijn gedach-
ten? 

Door de bewindslieden zijn nieuwe 
maatregelen aangekondigd ter repara-
tie van het 'nationaal vergiet'. Hoewel 
ik waardering heb voor de reparatie-
arbeid die de Staatssecretaris tot dus-
verre verricht heeft, blijft het dweilen 
met de kraan open. Uit publikaties op 
dit terrein doemt de indruk op, dat de 
meerderheid van het bestand aan be-
lastingplichtigen belasting ontduikt, 
ontwijkt, afwentelt, sjoemelt, of welk 
ander eufemisme hiervoor gangbaar 
lijkt te worden. Men zou welhaast ge-
neigd zijn, te denken dat Nederland 
geen Californische revolutie van belas-
tingbetalers behoeft omdat men al een 
escape heeft via het zwarte circuit! De 
feiten lijken dat te staven: twee van de 
drie die kunnen frauderen, doen het 
ook, aldus Van Bijsterveld. Eén conclu-
sie ligt voor de hand: als inderdaad 
massaal de wet wordt overtreden, 
dient zij te worden gewijzigd omdat zij 
niet langer leeft in het rechtsbewust-
zijn, of men dient controles en sancties 
te verscherpen. In de huidige situatie 
ontstaan grove vormen van rechtson-
gelijkheid: 'Als bepaalde mensen te 
weinig betalen, moeten anderen meer 
betalen', merkt professor Hofstra in dit 
verband terecht op. De verzorgings-
staat kent zijn baten, maar niet ieder-
een beseft voldoende, dat hij ook aan-
sprakelijk is voor de lasten. 

Mijn voorkeur gaat uit naar een fun-
damentele wijziging van het bestaan-
de belastingstelsel. Vorig jaar heb ik 
uitvoerig professor Giele aangehaald, 
die hier ook voor pleit. Graag stel ik de 
vraag aan de Staatssecretaris, hoe het 
staat met de voortgang van de beleids-
conclusies en maatregelen naar aan-
leiding van het rapport-Van Bijsterveld. 
Welke beleidsaanbevelingen van de 
heer Van Bijsterveld zullen binnen af-
zienbare tijd worden uitgevoerd? 

De Staatssecretaris heeft aangekon-
digd, dat hij de zwarte rentespaarbrie-
ven zal gaan aanpakken. Kan hij beves-
tigen, dat wanneer alle spaarbrieven 
een zwarte functie hebben, het hierbij 
gaat om circa 10% van het nationaal 
inkomen? Dit stond in NRC/Handels-
blad van 20 november j l . 

Ziet de Staatssecretaris mogelijkhe-
den om te voorkomen, dat als vlucht 
voor eventuele maatregelen van zijn 
kant beleggingen in het buitenland 
een te sterke impuls zullen krijgen? 

Ik wil naast het te weinig betalen ook 
de aandacht van de Staatssecretaris 
vragen voor het te veel betalen. Is de 
voorlichting die bij het aangiftebiljet 
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voor de inkomstenbelasting wordt ver-
strekt, niet sterk onvoldoende om het 
biljet door de doorsnee-belastingplich-
tige nog zelfstandig te kunnen laten in-
vullen? Komen in de voorlichting -
naast de plichten die men heeft - in 
het bijzonder de rechten die men heeft 
niet volstrekt onvoldoende uit de verf? 
Wie niet de aftrekmogelijkheden benut 
die er potentieel zijn, gaat in de regel 
volledig het schip in. 

Mijnheer de Voorzitter! Met inacht-
neming van de kritische opmerkingen 
die ik aan het begin van mijn betoog 
heb gemaakt, kan ik mij vinden in de 
hoofdlijnen van het dekkingsplan voor 
1980. De voorgestelde verlaging van 
inkomsten- en loonbelasting beoor-
deel ik positief. Het niet laten door-
gaan van de volledige inflatiecorrectie 
wijs ik echter af. Ik acht het onjuist, dat 
de mate van inkomensnivellering 
wordt bepaald door het tempo van de 
inflatie, te meer daar inflatiebestrijding 
behoort tot de doelstellingen van het, 
ja van ieder kabinetsbeleid. 

Inmiddels zijn door het kabinet ver-
dere maatregelen aangekondigd in de 
sfeer van de directe belastingen ter 
handhaving van de koopkracht. Het 
heeft mij sterk bevreemd dat, terwijl 
nog bij de algemene beschouwingen 
bij hoog en bij laag werd volgehouden 
dat het pakket van maatregelen garant 
stond voor koopkrachthandhaving tot 
modaal, nu wordt toegegeven dat dit 
niet zo is. Herleidt het kabinet de da-
ling van de koopkracht uitsluitend tot 
de bevriezing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind? Wordt het nut 
van deze diepvriesoperatie niet sterk 
twijfelachtig als hij op een ander front 
weer direct gecompenseerd wordt? 
Waar wordt de dekking gevonden van 
de voorgenomen maatregel? Om welk 
bedrag gaat het precies? Gaat het om 
een maatregel voor alle inkomenstrek-
kers of alleen de inkomenstrekkers tot 
modaal? Is er niet sprake van over-
compensatie nu het aardgas gefaseerd 
in prijs gaat worden verhoogd? Ik ver-
wijs hierbij naar de eerder aangehaal-
de berekeningen van Van Herwaarden 
en De Kam in ESB. Hoe wordt de op-
brengstderving als gevolg van de ge-
faseerde verhoging van de aardgas-
prijs gecompenseerd? 

Ik wil bij de behandeling van het 
dekkingsplan 1980 niet inhoudelijk in-
gaan op de problematiek van de infla-
tieneutrale belastingheffing. Ten prin-
cipale heb ik mijn standpunt al bij de 
algemene beschouwingen uiteen-
gezet. Wel wil ik aantekenen de zig-
zag-koers die het kabinet in dit ver-
band gevolgd heeft niet direct positief 

te kunnen beoordelen. Het heeft lang 
geduurd voor het kabinet tot een 
standpunt inzake de Hofstra-voorstel-
len is gekomen. Vervolgens werden bij 
brief van 18 september j l . een aantal 
maatregelen voorgesteld inzake winst-
aftrek voor voorraden en vrijstelling 
van rente in de privésfeer tot f 700 die 
nu weer fluks worden ingetrokken. 

Hoewel de keuze voor continuering 
van de pre-Hofstra-maatregelen inzake 
bijzondere winstaftrek en vrijstelling 
tot f 200 van ontvangen rente niet ge-
heel onlogisch is, nu een full dress 
debat over de Hofstra-voorstellen nog 
moet plaatsvinden, betreur ik in het 
bijzonder dat hierdoor de kleine spaar-
der wordt gedupeerd. Ik zou er sterk 
voor willen pleiten ten minste de oor-
spronkelijk voorgestelde maatregel in-
zake vrijstelling van het positieve sal-
do van ontvangen en betaalde rente 
tot f 700 doorgang te laten vinden. Wat 
is hierover het oordeel van de Minis-
ter? Het bedraagt dat deze maatregel 
vergt zou gevonden kunnen worden in 
opbrengsten dankzij reparatiewetge-
ving. 

Het midden- en kleinbedrijf verkeert 
al jaren in een moeilijke positie. Het 
vormt nog altijd een zeer belangrijke 
bron van werkgelegenheid. Door zijn 
kleinschaligheid en toegankelijkheid is 
het van groot belang voor het voorzie-
ningenniveau in wijken en buurten en 
daarbij vooral voor minder mobiele 
groepen. Verlenging van de geldig-
heidsduur van de tijdelijke zelfstandi-
genaftrek van kleinere zelfstandigen in 
de IB wordt dan ook door mij noodza-
kelijk geacht. Heeft de Staatssecretaris 
ook overwogen te komen tot een be-
paalde verhoging van deze aftrek? 

De 'nieuwe soberheid in levensstijl' 
van het CDA komt tot uitdrukking in de 
keuze van de heffingen in de indirecte 
sfeer der belastingen. Het niveau van 
de accijnsverhoging op sigaren en 
shag lijkt mede te zijn ingegeven door 
de overweging, dat het commercieel 
nuttig is uit te komen op ronde bedra-
gen, waardoor shag relatief iets zwaar-
der in de prijzen valt. Sigaren zijn bui-
ten beschouwing gelaten: zodoende 
kiest het kabinet voor een bolknak-
image in plaats van voor de weduwe. 
Het is een interessante gedachte te 
overwegen of er een koppeling dient 
te worden aangebracht tussen de 
hoogte van de accijnsheffing en de 
mate van schadelijkheid van tabaksfa-
brikaten. Zijn de indieners bereid de 
mogelijkheden hiervan na te gaan? 

Een verband met de gezondheids-
factor lijkt mij overigens te ontbreken 
bij de nu gekomen maatregel, waar de 
indieners op blz. 3 van de memorie 

van antwoord aan het adres van de 
VVD opmerken: 'Van een uiteindelijke 
afzetdaling kan niet worden gespro-
ken, eerder van een verschuiving in de 
t i jd' . Kennelijk toch geen 'nieuwe so-
berheid'! 

Met de maatregelen inzake de bij-
zondere verbruiksbelasting van perso-
nenauto's kan ik instemmen hoewel ik, 
zoals ik in het VV uiteen heb gezet, het 
verband met het afremmen van ener-
gieverbruik slechts zeer in de verte zie 
zitten. Het verhogen van de accijns op 
benzine zelf in dit verband een adequa-
ter argument. Grotere wagens, bij 
voorbeeld voor familiegebruik en voor 
vertegenwoordigers met artikelen, zijn 
overigens niet per definitie een minder 
noodzakelijke besteding dan kleine au-
to's. Ik denk aan de tweede auto en de 
auto voor luxe gebruik. Een uniforme 
verhoging van het tarief van de bijzon-
dere gebruiksbelasting zou bij mij 
voorkeur hebben gehad. 

Ik betreur het dat de informatie over 
de grenseffecten en ervaringscijfers 
uit het verleden ter zake van accijns-
verhoging van benzine, zoals blijkt uit 
de memorie van antwoord naar aanlei-
ding van vragen van mij in het voorlo-
pig verslag, niet beschikbaar zijn. Naar 
mijn indruk lopen de indieners wat al 
te gemakkelijk over deze mogelijke 
grenseffecten heen. Ten einde een 
schoksgewijze verhoging van de ac-
cijns op benzine te voorkomen, die 
overigens thans achter loopt bij een 
volledige inflatie-aanpassing, zou ik 
ervoor willen pleiten het tarief van de 
benzineaccijns in de toekomst ieder 
jaar te bezien, respectievelijk verho-
gen. Naast verhoging van accijns op 
sigaretten en shag, auto en benzine, 
kiest het kabinet voor verhoging van 
de accijns op alcohol; alleen voor f iet-
sende, niet-rokende geheelonthouders 
wordt 1980 aldus een goedkoop jaar. 

Het blijft de vraag in hoeverre deze 
verhoging het gebruik van alcohol 
daadwerkelijk zal terugdringen. Het 
budgettair motief is primair. Ik heb er 
begrip voor dat, gelet op de bezwaren 
in Benelux-verband, niet tot accijns-
aanpassingen op bier en wijn is over-
gegaan. Toch zou ik willen bepleiten 
dat dit punt volgend jaar opnieuw be-
keken wordt; het verdient wellicht aan-
beveling het accijnspercentage per al-
coholhoudende drank in relatie tot de 
maateenheid op gelijk niveau te bren-
gen. Wat is hierover het oordeel van 
de indieners? 

Ten slotte een enkele opmerking bij 
de onttrekking van middelen aan het 
WIR-fonds. Het belangrijkste bezwaar 
hier tegen lijkt mij te zijn, dat de bij-
kans metafysisch snelle verandering 
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van het WIR-regime het vertrouwen 
van investeerders in de WIR uitholt, in 
het bijzonder voor wat betreft inverste-
ringsprojecten, die over meerdere ja-
ren lopen. Bij de totstandkoming van 
de WIR heb ik mij verzet tegen de 
fondsconstructie. Ik heb toen gezegd: 
'Het gevaar bestaat - denk aan het 
Rijkswegenfonds, een fonds dat ook 
voor een specifiek doel werd opgericht 
- dat hieraan herhaaldelijk middelen 
worden onttrokken voor bestedingen, 
waarvoor het fonds niet is bestemd'. 
De nu genomen maatregelen lijken er-
op te duiden dat het WIR-fonds inder-
daad deze weg opgaat. Met de CDA-
fractie, zie het eind verslag, ben ik van 
mening dat de verlaging van de WIR-
basispremie op gebouwen ten behoe-
ve van meer gerichte uitgaven, die als 
zodanig wel mijn sympathie hebben, 
meer het karakter heeft van een reële 
drukstijging dan van een statistische. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals al bij de presentatie 
van Troonrede en Miljoenennota bleek 
heeft de handhaving van de koop-
kracht voor werknemers en uitkerings-
gerechtigden tot en met modaal een 
zeer hoge prioriteit bij dit kabinet. De 
memorie van antwoord bij wets-
ontwerp 15 849 zet hier ook mee in, 
terwij l ik toch had mogen verwachten 
dat bij de behandeling van het belas-
tingplan bij voorbeeld de omvang van 
het financieringstekort de hoogste pri-
oriteit zou krijgen. Nu ligt het er wel erg 
dik op dat het financieringstekort de 
sluitpost is bij het opstellen van de be-
g roting. 

De verantwoordelijke bewindslieden 
staan in het centraal overleg bij de eer-
ste de beste kik van de vakbeweging 
200 a 300 miljoen belastingverlaging 
toe, zonder van ernstige zorg blijk te 
geven over de gevolgen hiervan voor 
het financieringstekort. Of denkt de 
Minister dat het wel makkelijk zal zijn 
voor dit bedrag extra ombuigingen te 
realiseren, ondanks de geraamde on-
deruitputting van ruim één miljard? 

Ik vraag mij af wat voor gezicht de 
Minister zou trekken als tijdens dit de-
bat één van de fracties voor een zelfde 
bedrag wijzigingen in het belasting-
plan zou voorstellen waardoor de Re-
gering nog een dekking van 250 mil-
joen zou moeten gaan zoeken. Het 
geeft overigens een onbevredigend 
gevoel dat boven de tafel met stukken 
die we nu bespreken nog deze pas op-
gekomen onweerswolk van 200 a 300 
miljoen hangt. 

Er is vaak op gewezen dat het beleid 
van dit kabinet in veel opzichten wei-

nig afwijkt van dat van het vorige. In 
de memorie van antwoord wordt nu 
bij voorbeeld gezegd dat men zich 
houdt aan de interimnota inkomens-
beleid van het vorige kabinet. Die 
overeenstemming vind ik ook terug in 
het belastingplan. Zo gaat de stijging 
van de collectieve druk nog altijd 
voort. Het kabinet verontschuldigt zich 
daarvoor door erop te wijzen dat het 
slechts om statistische drukverzwarin-
gen gaat. Voor de betrokken groepen 
burgers verandert er niets in hun f i -
nanciële situatie. Dat mag waar zijn; 
politiek-economisch is de verandering 
toch niet gering. Het bedrag van de 
collectieve sector wordt groter en de 
herverdelende rol van de overheid 
groeit steeds meer. Wordt hierdoor 
het collectiverende element in onze 
samenleving niet iedere keer onnodig 
vergroot, bij voorbeeld door het om-
zetten van aftrekken in bijslagen of 
premies? 

De beperking van de inflatiecorrectie 
tot 80% zijn wi j ook al van het vorige 
kabinet gewend. In bepaalde omstan-
digheden hoeft er mijns inziens geen 
bezwaar te zijn tegen een aanscher-
ping van de progressie. Dit dient dan 
wel met open vizier te gebeuren - wij 
hebben dit ook tegen het vorige kabi-
net gezegd - en niet versluierd door 
een beperking van de inflatiecorrectie, 
die niet terecht is. De invloed van de 
inflatie op de belastingheffing kan 
voor een groot deel eenvoudig geëli-
mineerd worden door jaarlijks de in-
flatiecorrectie voor de volle 100% toe 
te passen en door ook jaarlijks de ac-
cijnsen aan te passen aan de ontwikke-
ling van het prijsniveau. 

Indien de budgettaire situatie dit ver-
eist, kunnen daarnaast de tarieven wor-
den aangepast. Dat geeft een duidelij-
ker beeld dan het beleid dat nu wordt 
gevoerd. Het beleid geeft de indruk van 
iets willekeurigs. Zo zou een adequate 
aanpassing van de alcoholaccijns ge-
leid hebben tot een verhoging met rond 
23% in plaats van de thans voorgestel-
de 27% gebaseerd op hetCEP'79. Maar 
zowel in de MEV als in het CEP lees ik 
een inflatiepercentage sinds 1 januari 
1976 dat ligt tussen de 21 en 23. Is die 
27% soms gebaseerd op alvast een 
voorschot voor toekomstige inflatie? 
Dan kunnen we nog wel wat verwach-
ten in de sector accijnzen. 

Een adequate aanpassing van de 
benzine-accijns zou echter een veel rui-
mere verhoging te zien hebben gege-
ven, nl. van 12 cent inplaats van 4.35 
cent. Hoe rijmt de Regering een slui-
pende relatieve verlaging van de benzi-
ne-accijns overigens met het door haar 
voorgestane beleid van energiebespa-

ring? Is de prijsverhouding met België 
niet zodanig dat een dergelijke verho-
ging wel mogelijk is, terwij l die met 
Duitsland zodanig is dat de bedoelde 
verhoging in elk geval ten dele uitvoer-
baar zou zijn? 

Ten aanzien van de voorgestelde 
maatregelen in de sfeer van de loon- en 
inkomstenbelasting valt op te merken 
dat de bewindsman wel erg gemakke-
lijk heenstapt over het gevaar van af-
wenteling. Volgens de memorie van 
toelichting is dat gevaar van afwente-
ling niet zozeer aanwezig, gezien de 
voorgestelde verlaging aan de voet van 
het tarief. Maar is dat wel een adequate 
weerlegging van de bezwaren die in het 
algemeen tegen de aanscherping van 
de progressie kunnen worden aange-
voerd? Want de afwenteling zal veelal 
aan de top voorkomen. Volgens de be-
windsman komt afwenteling echter in 
alle inkomenscategorieën voor. Ik zou 
van hem wel graag een nadere toelich-
ting horen op deze stelling. Immers, 
aan de voet van het tarief vinden wij 
vooral de inkomensgenieters die jaar-
lijks slechts loonbelasting betalen. Zij 
hoeven vaak niet eens aangifteformu-
lieren in te vullen. Hoe zullen zij hun be-
lasting kunnen afwentelen? Men 
spreekt bij deze groep inkomens vaak 
van de kansarme groepen. Terecht, 
want zij krijgen niet eens de kans om af 
te wentelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan ermee 
instemmen dat de Regering zich bij het 
heffen van indirecte belastingen wil la-
ten leiden door de wens om bestedin-
gen die uit maatschappelijk oogpunt 
minder gewenst zijn, af te remmen. 
Maar als de consument werkelijk hecht 
aan die minder gewenste bestedingen, 
helpt dit middel dan wel? Zou het niet 
beter zijn dat de Regering duidelijk 
ontraadt de ongewenste bestedingen 
te verrichten, en degene die zich hier 
niet aan stoort en er duur voor wil beta-
len, niet compenseert door maatrege-
len in de sfeer van de directe belastin-
gen? Volgens de bewindsman bestaat 
het effectieve rendement van de ver-
hoging van de indirecte belastingen 
hieruit, dat er een wijziging in de prijs-
verhouding zal ontstaan. Als gevolg 
van deze wijziging zal volgens de ver-
wachting van de Regering een substi-
tutie ontstaan binnen de samenstel-
ling van het bestedingspakket waar-
door per saldo een vermindering in 
het verbruik resulteert. Ik betwijfel dit. 
Roken, drinken en plezierrijden blijft 
men doen zolang men er het geld voor 
heeft. En men kan het zich blijven ver-
oorloven. Ik wil het niet zo somber zien 
als de heer Wöltgens. Stel: iemand ver-
diende in een periode f 100. Hij koopt 
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vijf eenheden van produkt A a f 10 en 
vijf eenheden van produkt B a f 10. 
Produkt A ondergaat een prijverho-
ging ten gevolge van een indirecte be-
lasting en kost nu f 12. Als zijn inko-
men nu stijgt met f 10 kan hij zonder 
dat hij er iets van merkt weer vijf een-
heden van A en vijf eenheden van B 
kopen. Totaalbedrag f110. Alleen als 
zijn inkomen gelijk zou blijven, dus 
f 100, kan hij slechts vier eenheden 
van A en vijf van B kopen. Moet hieruit 
niet worden geconcludeerd dat com-
pensaties van verhogingen van indi-
recte belastingen in de sfeer van direc-
te belastingen voorlopig weinig effect 
zullen sorteren? Alleen nieuwe ver-
bruikers, jongeren die hun eerste siga-
ret, hun eerste klare gaan consume-
ren, zouden op karnemelk en chocola 
kunnen overgaan. 

Vervolgens zou ik nog enige vragen 
willen stellen over de verhoging van 
de bijzondere verbruiksbelasting voor 
auto's. Zou die belasting niet veel ef-
fectiever kunnen worden gebruikt in 
het kader van het energiebesparings-
beleid? Volgens de Regering is het 
geëigende instrument daarvoor de 
brandstofaccijns. Maar is die wel vol-
doende effectief? Zou een koppeling 
van de bijzondere verbruiksbelasting 
aan het benzineverbruik niet effectie-
ver kunnen zijn omdat daarvan een 
veel sterkere stimulans zal uitgaan 
voor het produceren, importeren en 
kopen van zuiniger auto's? Indien de 
de autoverkopers als regel het bedrag 
van de bijzondere verbruiksbelasting 
niet bekend zouden maken - daar zie ik 
ze ook wel voor aan - z o u de Regering 
erop kunnen aandringen dat speciaal 
in dit geval het percentage van de bij-
zondere verbruiksbelasting bij de prijs-
aankondiging bekendgemaakt wordt. 

Is het niet zo dat ook bij auto's in de 
meest populaire prijsklasse het benzi-
neverbruik nog vrij sterk uiteen kan lo-
pen? Als auto's bijzondere voorzienin-
gen zouden hebben, die het benzine-
verbruik drukken, maar de aanschaf-
prijs verhogen, zou het nu voorgestel-
de tarief hen, die zo'n auto aanschaf-
fen, juist extra straffen. Zou de Rege-
ring niet een onderzoek willen instel-
len naar de mogelijkheid van een tarief 
dat afhangt van het benzineverbruik? 
Er zou bij voorbeeld een schaal kunnen 
worden ontwikkeld van een benzine-
verbruikvan 20-16,16-12,12-8 enz. ki-
lometer per liter. Voor diesel kan men 
misschien een andere schaal maken. 
Dit zouden dan schalen moeten zijn 
voor auto's beneden een bepaalde ge-
wichtsgrens, om het zware vrachtver-
voer anders te belasten dan het lichte 
en privé personenvervoer. 

Mijnheer de Voorzitter! Het beleid 
van de Staatssecretaris van Financiën 

ten aanzien van het ontduiken van be-
lastingwetgeving verdient waardering. 
Volgende week hopen wi j de behande-
ling van de reparatiewetgeving te be-
eindigen. In de memorie van antwoord 
bij wetsontwerp 15849 kondigde de 
Staatssecretaris aan ook maatregelen 
te gaan treffen tegen de spaarbiljetten 
aan toonder. Is hij overigens van me-
ning dat een geïsoleerde nationale 
aanpak voldoende is? Dient hierover 
geen overleg te worden gevoerd met 
onze buurlanden? Zolang er een bank 
is, die de voordeur op Nederlands 
grondgebied heeft en de achterdeur 
op Belgisch grondgebied, is er nog 
steeds een grote mogelijkheid voor 
ontduiking van bestaande en toekonv 
stige bepalingen. Is de Staatssecre-
taris voornemens over dit onderwerp 
contact op te nemen met zijn Belgi-
sche ambtgenoot? 

Tot slot wi l ik een enkele opmerking 
maken over de Hofstra-voorstellen. 
Tot nog toe verloopt de afhandeling 
daarvan nogal chaotisch. Bij de pre-
sentatie van de Miljoenennota werden 
voorstellen aangekondigd voor een 
winstaftreken een rentevrijstelling. 
Daarna wordt een belastingplan inge-
diend waarin deze voorstellen niet zijn 
verwerkt. Als de kamerfracties hun 
voorlopig verslag net hebben inge-
diend blijkt de Regering de zogenaam-
de pré-Hofstra-voorstellen voor een 
deel te hebben ingetrokken. Daartus-
sendoor lopen dan nog voorstellen tot 
wijziging van de vermogensbelasting 
op andere punten. Het geheel wordt 
wel wat onoverzichtelijk op deze ma-
nier. 

Ik had het niet onjuist gevonden als 
de op 18 september voorgestelde 
maatregelen voorlopig doorgang had-
den gevonden. Met name ten aanzien 
van de rentevrijstelling was hiermee 
een aanmerkelijke verbetering bereikt. 
Nu de voorlopige maatregelen van dit 
jaar en van vorige jaren worden ge-
continueerd, gaat de ti jd om tot een 
definitieve oordeelsvorming over te 
gaan steeds meer dringen. Ik hoop dat 
de Regering eraan wil meewerken dat 
de oordeelsvorming over de Hofstra-
voorstellen, die mijn fractie in grote lij-
nen kan onderschrijven, op een zoda-
nig tijdstip kan plaatsvinden dat met 
ingang van 1 januari 1981 de benodig-
de wetswijzigingen hun beslag kunnen 
hebben gevonden. 

D 
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Zelden is de behandeling 
van het dekkingsplan met meer ver-
warring omgeven geweest dan dit 
jaar. Tot voor kort nog dagelijks drup-
pelden de voorstellen binnen en 
moesten vaak binnen een dag van een 
verslag worden voorzien. Ook ik 

spreek mijn teleurstelling hierover -
zoals ook de vaste Commissie voor Fi-
nanciën dit deed - duidelijk uit. Een 
overzicht van de te behandelen stof is 
ook vandaag nog niet volledig, omdat 
onderdelen van het dekkingsplan, zo-
als de vermindering van de WIR-pre-
mies, nog moeten komen. Het is alle-
maal wat slordig, al heb ik begrip voor 
veel moeili jkheden, die de Regering 
ondervindt niet in het minst met las-
ten, die van buiten Nederland zelf op 
ons afkomen. 

Wellicht zullen we deze week meer 
weten over de financiële consequen-
ties, die bij voorbeeld voort zullen 
vloeien uit besluiten ten aanzien van 
de EEG-landbouwproblematiek op de 
Europese Top in Dublin. 

Mijnheer de Voorzitter! In het voor-
lopig verslag hebben wij al gezegd 
voor dit dekkingsplan weinig enthousN 
asme te kunnen opbrengen; ook niet 
voor het feit dat de stijging van de be-
lastingdruk - of die nu statisch is of 
niet - 0,5 procentpunt bedraagt. Het is 
noodzakelijk vanwege de in 1980 ons 
inziens te grote opvoering van de col-
lectieve uitgaven, waarvoor wij bij de 
algemene beschouwingen tegenvoor-
stellen tot ombuiging hebben gedaan. 
Wij deden dat in de overtuiging dat wi j 
er niet mee door kunnen gaan de col-
lectieve sector een stijgend en ons in-
ziens te groot beslag op het nationaal 
inkomen te laten doen. Dit niet alleen 
om de marktsector te versterken, ook 
ten bate van creativiteit van nieuwe 
werkgelegenheid. Wij zijn het in deze 
eens met de opmerkingen en publika-
ties van de heer Van Rooijen. 

Onze tegenvoorstellen zullen moe-
ten worden geëvalueerd voor zover ze 
al niet tot concrete stappen van de Re-
gering hebben geleid. Voor het mo-
ment constateer ik, dat wij ons ge-
noodzaakt zien om ondanks de daarin 
voorkomende belastingverhogingen -
gelukkig voornamelijk in de indirecte 
sfeer - globaal de lijnen van het dek-
kingsplan te aanvaarden. Dit legt ons 
uiteraard grote beperkingen op om in 
de diverse wetsontwerpen nog enige 
verbeteringen aan te brengen die wi j 
wensen. 

Ik maak nog een opmerking over 
een punt dat deze behandeling over-
schaduwt, al is het er niet rechtstreeks 
mee verbonden, en dat is de Hofstra-
problematiek. Wij zijn er erkentelijk 
voor, dat er na de nadere notitie van 
de Regering uitgebreid gelegenheid 
zal bestaan over alle ins en outs van 
een inflatieneutrale belastingheffing, 
waarvan wi j voorstander zijn - en dat 
behoeft niet noodzakelijkerwijs de Hof-
stra-systematiek te zijn - in deze Ka-
mer te spreken. Daarom neem ik nu 
ook niet een standpunt in over een of 
ander onderdeel. Wij hebben er begrip 
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voor, dat de Regering voorstellen die 
op deze materie betrekking hebben -
zoals de fiscale voorraadwaardering 
en de rente-vrijstelling hangende de 
discussie over 'Hofstra' - niet heeft in-
gediend. 

Wij vragen ons wel af of de materie 
betreffende de aftrekbaarheid van ren-
te op leningen anders dan ten behoeve 
van de eigen woning niet zozeer ook 
met die materie verweven is, dat het 
vasthouden aan de aankondiging van 
de indiening van dat wetsontwerp -
overigens tegen begin volgend jaar -
niet beter achterwege had kunnen blij-
ven. De reeds vastgestelde peildatum 
is daarbij een omineus gegeven. 

De Regering heeft in plaats van de 
genoemde wetsontwerpen besloten 
voor te stellen, behalve de bestaande 
vrijstelling van rente - kan deze niet 
opgetrokken worden tot f 500 - de be-
staande aftrek in de winstsfeer gerela-
teerd aan het vermogen te verlengen. 
Wij achten dit een goede ruil met het 
voorstel voor winstaftrek op voorra-
den, omdat die voorstellen algemener 
werken, en voor het midden- en klein-
bedrijf gunstiger zijn. In die sfeer ach-
ten wij ook de verlenging van de zelf-
standigenaftrek geboden, wij wensen 
deze aftrek ook voor de toekomst te 
behouden. De kleinere ondernemin-
gen worden nu immers algemeen er-
kend als een van de essentiële groei-
factoren in de economische ontwikke-
ling. Het is pas nog onderstreept op 
een symposium in Den Haag - georga-
niseerd door de verbonden van grote-
re werkgevers - waar duidelijk bleek, 
dat ook de belastingen en stimulansen 
in de belastingsfeer veel tot die groei 
kunnen bijdragen. Het is daarom ook, 
dat wij in de stukken nog eens het al-
gemene pleit hebben gevoerd voor be-
lastingverlaging ter stimulering van 
de economische activiteiten; een ge-
dachte, die ook in Europa steeds meer 
veld wint. Witteveen heeft daar on-
langs in internationaal verband nog 
voor gepleit. 

Belastingverlaging is in die zin van 
betekenis. Het is dat ook in het kader 
van handhaving van de koopkracht. 
Na het voorstel tot drukverlaging aan 
de voet - dat wij steunen - is dit een 
gedachte die de Regering nu op tafel 
heeft gelegd bij de loononderhande-
lingen. Wij vinden dat, mits dit verde-
re ombuigingen in de collectieve sec-
tor meebrengt, een goede gedachte 
die duidelijk in de richting gaat van on-
ze voorstellen in het voorlopig verslag, 
waarvan wij hopen dat zij binnenkort 
tot wetsvoorstellen leiden zal. 

In het licht van het voorgaande heb-
ben wi j het doorgaan van de neutrali-

sering van de progressie voor 80% 
met gemengde gevoelens ontvangen. 
Het is goed, omdat de operatie weer 
plaatsvindt, maar niet goed, omdat 
niet de 100% wordt aangehouden. In 
het voorlopig verslag hebben wi j de 
opmerking gemaakt dat de aparte in-
diening van een wetsontwerp een 
doekje voor het democratisch bloeden 
was en wij vonden dat, nu er dit jaar 
weer wel accijnzen worden verhoogd, 
het niet in overeenstemming is met de 
geest van de betrokken bepalingen om 
de tachtig procent nu toe te passen. 
Daar doet de indiening van een wets-
ontwerp niets aan af. Het zal duidelijk 
zijn dat daarop onze opmerking sloeg 
in het voorlopig verslag. Overigens 
houd ik de Regering aan de toezeg-
ging, zo het enigszins kan, de 100% 
volgend jaar weer toe te passen. 

Immers, nu vindt een belastingver-
hoging plaats voor bepaalde inko-
menscategorieën. Aangezien de infla-
tiecorrectie een daad van simpele 
rechtvaardigheid inhoudt, houdt het 
neutraliseren van die onrechtvaardig-
heid niet op - ik heb dat al vele malen 
opgemerkt - bij bepaalde inkomensca-
tegorieën. Daarom ben ik ook geen 
voorstander van ideeën van de PvdA 
die de correctie nog verder willen be-
perken. 

Nog een paar opmerkingen over de 
directe belastingen. Wij zijn er geen 
voorstander van, de verliescompensa-
tie terug te brengen tot de proporties 
voor de laatst tot stand gekomen ver-
betering. Voor die verbetering van de 
regeling was de aanleiding de slechte 
liquiditeitspositie van de bedrijven. 
Welnu, die toestand duurt nog steeds 
voort. Wij zullen samen met het CDA 
voorstellen tot verbetering van het 
voorgestelde indienen. 

Met het permanent maken van het 
tarief van de vermogensbelasting 
gaan wi j akkoord. Wij doen dat alleen 
omdat de Regering welkome voorstel-
len heeft gedaan om het systeem van 
de vermogensbelasting te verbeteren. 
Vanwege de urgentie daarvan - door 
ons bij het vorige dekkingsplan met 
het CDA bepleit en door de Kamer aan-
vaard - had het dan ook best met voor-
rang behandeld kunnen worden. Nu dit 
tot nu toe niet heeft mogen gelukken, 
dringen wij bij de Kamer aan op een zo 
spoedig mogelijk inwerkingtreden 
daarvan. Dat zal de vele inspanningen 
van de Regering op dit terrein - die wij 
waarderen - honoreren. 

Ik kom nu tot de verhoging van de 
indirecte belastingen, een verhoging 
waar wi j in de stukken ons niet geluk-
kig mee hebben getoond. De Regering 
ridiculiseert die bezwaren nogal door te 
zeggen dat het veelal verhogingen be-
treft waarvan het percentage achterge-

bleven is. Deze simpele redenering 
vecht ik aan. Het zijn immers verhogin-
gen van belastingen die zowel voor de 
consument als voor het betrokken be-
drijfsleven, in hun uitvoering vele ob-
stakels met zich brengen. De Regering 
maakt de indruk, daaraan nogal licht-
vaardig voorbij te gaan. Ik waarschuw 
voor die houding ook met betrekking 
tot andere verhogingen. De tijd wordt 
er rijp voor dat de bevolking dit alles 
niet gemakkelijk meer aanvaardt. 

Nu kom ik tot de verhoging van de 
sigarettenaccijns. Wij geloven wel dat 
de vraag naar sigaretten elastisch is, 
maar de voorgestelde verhoging leidt 
onzes inziens zeker tot omzetderving, 
hetgeen voor de staat en voor de be-
trokken bedrijfskolom, met name de 
detailhandel, zeer onaangename kan-
ten heeft. Bovendien wordt de finan-
ciering praktisch geheel afgewenteld 
op de detailhandel, die nu een pakje si-
garetten voor f 2,60 verkoopt en ver-
volgens na 1 januari voor de inkoop 
f 2,70 moet betalen. Dit brengt onaf-
wendbaar met zich, dat de detaillist 
een groter stuk eigen vermogen zal 
moeten vastleggen in de contant door 
hem te financieren voorraden. Als te-
gemoetkoming ontbreekt hem elke 
kredietfaciliteit, die de fabrikant wèl 
heeft. 

De Regering zegt dat de onderhan-
delingen in de bedrijfskolom de oplos-
sing moeten bieden. Het is een oud 
standpunt van Financiën. Dat calcu-
leert niet in dat Economische Zaken 
wel een verantwoordelijkheid voelt 
voor de prijszetting. Wij hebben hier al 
vele malen in deze Kamer erover ge-
sproken en het overleg heeft nog steeds 
geen oplossing kunnen bieden voor 
met name die liquiditeitsproblemen. 
Aangezien deze ontwikkeling ook nu 
weer dreigt, zou ik de bemiddelende 
taak van de overheid, door middel van 
beide genoemde departementen, met 
het oog op het opvangen van de pro-
blemen van de detailhandel, sterk wi l -
len bepleiten. Ik overweeg daarover in 
tweede termijn een uitspraak van de 
Kamer te vragen. 

Dan kom ik tot de kerftabak. Hier is 
een bedrijfstak mee gemoeid die een 
belangrijke afzet in binnen- en buiten-
land heeft, die een werkgelegenheid 
biedt aan ± 3000 personen, een omzet 
in het binnenland heeft van 15 min. 
kg., waarvan 6,7 miljoen kg wordt 
geëxporteerd naar meer dan 100 lan-
den in de wereld. De Nederlandse kerf-
tabakindustrie is praktisch de enige 
shagtabakexporteur en de belangrijk-
ste pijptabakexporteur. Men moet dus 
wel zeer voorzichtig zijn met een ver-
hoging van de accijnzen in die sector. 
Die voorzichtigheid is in de afgelopen 
jaren niet betracht. De verhoging van 
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de accijnzen is van 1967-1979,190 ge-
weest, waarbij 1967 op 100 is gesteld 
en voor sigaretten 155. Dit, terwijl in 
Nederland zeer veel shag wordt ge-
bruikt voor het zelf rollen van sigaret-
ten, juist in de lagere inkomensklas-
sen. 

Bij de huidige verhogingen is de 
evenwichtigheid tussen kerftabak en 
sigaretten geheel zoek. Nu is de druk 
van de belasting op shag 68,3% van 
die op sigaretten en deze extra druk op 
shag wordt 131,9% van die op sigaret-
ten. Bovendien is de verhouding tussen 
de druk op kerftabak in Nederland en 
België wel zeer ongunstig (Nederland 
51,02% en België 37,16%) en nauwe-
lijks in overeenstemming met het Be-
neluxaccijnsverdrag. Over dit Verdrag 
moet mij wel van het hart dat wi j dit 
met groot idealisme uitvoerig in deze 
Kamer hebben behandeld, maar dat 
m.i. de diverse regeringen in de Bene-
lux - ook deze - van de toepassing 
maar een potje maken. Ik betreur dat 
zeer. 

Resumerend kom ik tot de conclusie 
dat het toch wel zo is dat een gelijkblij-
vend bedrag in centen van de verho-
ging voor kerftabak en sigaretten leidt 
tot onevenwichtigheden ten opzichte 
van de kerftabak. In het voorlopig ver-
slag hebben wij daarom getracht een 
voorstel tot tegemoetkoming te doen. 
Aangezien een en ander niet mocht lei-
den tot budgettaire offers, zou dit een 
hogere prijs voor sigaretten met zich 
meebrengen, waarmee de problema-
tiek van de sigarettendetailhandel nog 
aanzienlijk zou worden vergroot. Ik kan 
daar dus niet mee komen. 

Nu heeft de kerftabakindustrie zo-
juist een ander voorstel gedaan, waar-
in ik veel zie. De belastingverhoging 
voor de kerftabak zou 2,44% moeten 
zijn. De krediettermijn zou uitsluitend 
voor 1980 worden verkort met twee 
weken. Deze operatie is budgettair 
neutraal, biedt mogelijkheden voor 
een goede afstemming van de marge 
van de handel en heft de genoemde 
onevenwichtigheid voor een belangijk 
deel op. Wat denkt de Regering van 
deze gedachte? De technische moge-
lijkheden om dit te verwerkelijken zijn 
niet zo groot, maar als men enig besef 
heeft van de nu aangebrachte oneven-
wichtigheid en er is een kans om ook 
ten bate van de handel een verbete-
ring in de situatie te brengen, dan 
moeten wij er alles aan doen om we-
gen en middelen te vinden om dit te 
realiseren. Daarnaast zal ikoverwe-
gen de Kamer te laten uitspreken, dat 
bij toekomstige prijsverhogingen 
meer moet worden gelet op evenwicht 
ten opzichte van de kerftabak. 

Met de verhoging van de benzine-
accijns zijn wi j eveneens niet gelukkig. 
Ook is hier weer aan de orde dat men 
al te gemakkelijk tot een dergelijke be-
lastingverhoging besluit, juist in een 
situatie dat de ruwe olieprijs voortdu-
rend de neiging vertoont tot exorbitan-
te stijgingen. Dan ontstaat er een zoda-
nig cumulatief effect dat daarbij met na-
me het bedrijfsvervoer in de ruimste zin 
des woords voor zware lastenverhogin-
gen komt te staan. Ik bestrijd dat dit ver-
voer voornamelijk dieselolie gebruikt. 
Bovendien is er voor het garagebedrijf 
dan het probleem van prijsverschillen 
in grensgebieden. Desondanks achten 
wi j de verhoging onontkoombaar, maar 
vragen nog eens met klem, dit soort 
verhogingen te bezien in het verband 
van de lastenstijgingen voor het be-
drijfsleven, ook in de sfeer van de mi-
lieuheffingen. Men moet met name ook 
in deze sector een wijze zelfbeperking in 
acht nemen. 

Ik wil nog iets zeggen over de BVB. 
Ik onderschrijf de gedachte van de Re-
gering om in het kader van de energie-
besparing deze belasting te verhogen. 
Wij hebben echter aangetoond dat de 
weg die is gekozen verkeerd is en - dat 
is het belangrijkste - averechts werkt 
op de energiebesparing. Onze bezwa-
ren richten zich met name op de grens 
van f 22.000. In die prijsklasse vinden 
door het toepassen van bijvoorbeeld 
metallic-kleuren zodanige verhogin-
gen plaats voor prijzen van auto's die 
nu net niet onder die grens vallen, dat 
plotseling aanzienlijke prijsverhogin-
gen optreden, met als gevolg een gro-
te tendens tot mazzelen met extra te 
leveren onderdelen en ten onrechte 
een imagevermindering van de verko-
per. 

De grens heeft ook nog het bezwaar 
dat velen over de grens van f 22.000 
zullen heengaan vanwege de vele in-
vesteringen, verricht om energiebe-
sparing te bereiken, die uiteraard zul-
len moeten worden doorberekend. 
Nog ernstiger is in het voorstel dat tal-
loze auto's met een energiebesparende 
injectiemotor, al dan niet in combinatie 
met overdrive, of met een turbomotor 
net over die grens komen en dus ge-
straft worden voor hun wi l tot energie-
besparing. Bovendien werkt de grens 
marktverstorend. De Regering heeft op 
die argumenten weinig weerwoord ge-
geven. Wi j hebben dan ook in de stuk-
ken gepleit voor een uniforme verho-
ging boven de f 10.000. Een amende-
ment ter zake heb ik ingediend. 

Ik kom thans tot de verhoging van 
de alcoholaccijns. Daarvoor gelden de-
zelfde overwegingen als die ik daar-
straks weergaf met betrekking tot de 
accijns op sigaretten. Ook hier weer 
grote moeilijkheden in de uitvoe-

ringssfeer. Een verschuiving wat be-
treft de invoeringsdatum en een tege-
moetkoming voor het horecabedrijf 
zijn moeilijk te realiseren vanwege de 
geringere opbrengst, grote admini-
stratieve moeilijkheden en oneven-
wichtigheden in de verschillende scha-
kels in de bedrijfskolom. 

Toch moet er mijns inziens een tege-
moetkoming komen. Van de diverse 
oplossingen die naast de verschuiving 
van de invoeringsdatum zijn gekozen, 
acht ik er één met niet veel moeite te 
realiseren: dat is de vrijstelling van 
500 liter, die al bij een vroegere ac-
cijnsverhoging werd verhoogd van 
200 tot die hoeveelheid, extra te verho-
gen tot 1000 liter. Een desbetreffend 
amendement heb ik ingediend. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het uitgangspunt bij het 
belastingplan is om te beginnen, dat er 
ter wille van het handhaven van de 
koopkrachtdoelstelling een verlaging 
van de loon- en inkomstenbelasting 
met een opbrengst van 770 min. over 
1980 moet komen en ten tweede dat er 
als bijdrage tot de oplossing van de f i-
nancieringsproblematiek een belas-
tingplan voor 390 min. moet komen. 
Het blijft natuurlijk altijd vrij arbitrair, 
welk bedrag je ter oplossing van de f i -
nancieringsproblematiek via een be-
lastingplan wilt proberen binnen te ha-
len. Optelling van die twee bedragen 
leidt tot een bedrag van 1160 min. ex-
tra. Een onderdeel daarvan is in de 
sfeer van de directe belastingen ge-
zocht. Er is namelijk 215 min. gevon-
den door de beperking van de inflatie-
correctie. De overige onderdelen lig-
gen allemaal in de sfeer van de kost-
prijsverhogende belastingen, die dus 
samen 945 min. moeten opbrengen. Er 
zit ook nog een klein bedrag in op 
grond van maatregelen van 1979 die 
doorlopen, waaronder helaas het 
handhaven van de opheffing van het 
nultarief voor de dag- en nieuwsbla-
den. 

Ik blijf van mening dat de verschui-
ving van ongeveer 1 mld. van de direc-
te naar de indirecte belastingen die 
wordt uitgevoerd ongewenst is. Ik ken 
uiteraard de argumenten die altijd bij 
hoge tarieven van de inkomsten-en 
loonbelasting worden gehanteerd. 
Verhoging in die situatie werkt niet, in 
verband met het afwentelingsmecha-
nisme. Ik erken wel de juistheid van 
die argumenten, maar naar mijn me-
ning wordt daarbij al te gemakkelijk 
gedaan alsof afwentelingsmechanis-
men niet ook in vrij grote mate een rol 
spelen bij het verhogen van kostprijs-
verhogende belastingen. Het gaat op 
een andere manier en het geldt mis-

Tweede Kamer 
27 november 1979 Dekkingsplan 1556 



Van der Spek 

schien in bepaalde opzichten wat min-
der, maar ik denk dat het toch in vrij 
hoge mate gebeurt. Ik zou bij de gele-
genheid van deze discussie wel eens 
het resultaat van vergelijking van deze 
twee effecten van de Regering wil len 
horen. 

Bovendien geldt dat de verhoging 
van de indirecte belastingen niet 
wordt verwerkt in de prijscompensa-
tie, waardoor de doelstelling van 
handhaving van de koopkracht wordt 
gerelativeerd. 

Mijn concrete vraag in verband hier-
mee ligt nogal voor de hand: waarom 
is er niet een grotere beperking van de 
inflatiecorrectie nagestreefd dan de nu 
voorgestelde beperking tot 80%, uiter-
aard met name bij de hogere schijven, 
maar toch ook wel in het algemeen? 
Waarom is niet gedacht aan een ver-
hoging van de progressie in de gehele 
lijn van de loon- en inkomstenbelas-
t ing, met name weer door verhoging 
van het tarief in de hoge schijven? 

Nu zou men, als wordt gekozen voor 
een belangrijke verhoging, in de orde 
van grootte van 1 mld.,van de kost-
prijsverhogende belastingen, kunnen 
denken aan een verhoging van het 
b.t.w.-tarief over de gehele linie of een 
verplaatsing van een aantal artikelen 
uit het verlaagde naar het gewone ta-
rief. Ik meen dat de Regering hiervoor 
terecht niet heeft gekozen en dat wat 
zij thans voorstelt aan selectieve ver-
hogingen van kostprijsverhogende be-
lastingen, in elk geval minder slecht is 
dan een dergelijke verhoging van de 
b.t.w."tarieven over de gehele linie zou 
zijn. 

De Regering gaat daarbij uit van 
energiebesparing en van het treffen 
van uit maatschappelijk oogpunt min-
der noodzakelijke bestedingen. Daarbij 
is de gedachte dat verhoging van de 
omzetbelasting voor sigaretten en 
shag 265 min. gaat opbrengen, verho-
ging van de alcoholaccijns 230 min., 
verhoging van de benzine-accijns 215 
min. en verhoging van de bijzondere 
verbruiksbelasting op personenauto's 
200 min. Bij de opgave van deze getal-
len in de memorie van toelichting is 
uitsluitend in één van de vier gevallen, 
namelijk bij de benzine-accijns, ge-
zegd: dat bedrag hebben wi j berekend 
door mee te rekenen een zekere verla-
ging ten gevolge van vermindering van 
het verbruik van benzine, veroorzaakt 
door de door ons voorgestelde accijns-
verhoging. Is dit meer te kwantificeren? 
Dit moet mogelijk zijn, want men komt 
tot een concreet bedrag, hetgeen bete-
kent dat een bepaalde verlaging van het 
benzineverbruik is aangenomen ter be-
rekening van dit getal. Ik zou daar nade-
re details over wil len weten en ook wi l -

len horen op welke overwegingen men 
tot deze bedragen is gekomen. 

Het verbaast mij dat bij de andere 
drie artikelen (sigaretten, alcohol en 
auto's) kennelijk geen rekening is ge-
houden met de verminderde omzet 
ten gevolge van de verhoging van de 
belasting op deze artikelen. Waarom 
eigenlijk niet? 

Aan de andere kant moet ik erken-
nen dat in de memorie van antwoord 
op bladz. 6 door de Regering wordt 
gesteld dat ook bij deze drie artikelen 
wel een remmend effect op het ver-
bruik ervan wordt verwacht ten gevol-
ge van de verhoogde belastingen, 
m a a r - nogmaals - ik krijg de indruk 
dat een dergelijke vermindering van 
het verbruik niet in de verwachte ver-
hoging van de belastinginkomsten is 
verdisconteerd. Ik herhaal de vraag: 
waarom is dat eigenlijk niet gedaan? 
Het zou betekenen dat de verwachtin-
gen ten aanzien van het totale effect 
van het belastingplan te optimistisch 
zijn geschat. Ik wil mij overigens het 
definitieve oordeel over de diverse 
verhogingen in de sfeer van deze indi-
recte belastingen voorbehouden. 

Niet zo lang na de indiening van het 
voornaamste wetsontwerp - dat tot 
wijziging van de wet op de loon- en in-
komstenbelasting, waarbij tegelijker-
t i jd, ook in de toelichting, in de discus-
sie over het dekkingsplan in het alge-
meen aan de orde is - is dat wets-
ontwerp nader gewijzigd en wel door-
dat erin is opgenomen het bevriezen 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek 
als eerste stap op weg naar de afschaf-
f ing, en wel in het kader van de rege-
ling van de aanpassingsmechanismen 
sociale uitkeringen waarover wi j bin-
nenkort zullen discussiëren. 

Bovendien wordt bij die gelegen-
heid aangekondigd dat ook de bejaar 
denaftrek zal gaan verdwijnen. Er zal 
worden begonnen met het verminde-
ren daarvan in twee fasen voor de be-
lastingjaren 1981 en 1982 tot het ni-
veau van de dan bevroren arbeidson-
geschiktheidsaftrek. Die afschaffingen, 
respectievelijk beperkingen, wijs ik af. 
Er wordt in de nota van wijzigingen ter 
toelichting gezegd dat een inventarisa-
tie van regelingen, voorzieningen en 
kosten is gepleegd, die bepalend zijn 
voor de positie van bejaarden en van 
arbeidsongeschikten, vergeleken met 
die van andere belastingplichtigen. 
Daaruit is deze conclusie getrokken. 

Er wordt echter geen enkel inzicht 
gegeven in die inventarisatie en in de 
conclusie die daaruit door de be-
windslieden wordt getrokken, nl. dat 
beide vormen van aftrek eigenlijk hun 
bestaansrecht hebben verloren. Ik 
vraag de bewindslieden om alsnog bij 
gelegenheid van discussie over deze 

onderwerpen een argumentatie en 
een inzicht in deze zaken te geven. 

Vervolgens is in de memorie van 
antwoord op dit wetsontwerp nr. 
15849 dat nu ter sprake is, weer een 
nieuwe verlaging in de loon- en in-
komstenbelasting aangekondigd, al-
weer omdat dit achteraf toch weer no-
dig is voor de doelstelling van koop-
krachthandhaving. 

Ik weet niet om welk bedrag het 
gaat. In de kranten wordt enerzijds ge-
sproken over 300 miljoen en ander-
zijds over 200 miljoen. Het desbetref-
fende wetsontwerp heb ik nog niet ge-
zien. Ik geloof dat het er nog niet is. Zo 
mogelijk moet dit wetsontwerp per 1 
januari 1980 in werking treden. Het 
moet dus een rol spelen bij dit debat. 
Bij gelegenheid van deze discussie wi l 
ik de Regering dan ook vragen waar-
om het nu eigenlijk gaat, wat het totale 
bedrag betreft en wat de manier be-
treft waarop men aan dit bedrag wil 
komen, dus aan de hand van welke 
mutaties in de wetgeving op dit ge-
bied. 

Het verhaal rondom deze nieuw aan-
gekondigde verlaging van de loon- en 
inkomensbelastingtarieven luidt, dat 
tegenover dat verlies aan inkomsten 
voor de rijksoverheid, een even grote 
vermindering moet staan van de col-
lectieve uitgaven. Dit laatste wordt 
'ombuiging' genoemd in de collectie-
ve sector. Er wordt dus een recht-
streeks verband tussen die twee as-
pecten gelegd. 

Naar mijn gevoel betekent dit, dat 
men moet beseffen, tenzij die ver-
mindering zuiver gezocht wordt in de 
aankoop van oorlogsmateriaal of zo -
dat verwacht ik echter niet - dat een 
aantal voordelen die men ten gevolge 
van een dergelijke belastingverlaging 
'cash', dus in het handje, krijgt, voor 
bepaalde mensen wordt opgeheven 
en misschien zelfs meer dan opgehe-
ven door het achteruitgaan van collec-
tieve voorzieningen waarvan zij profi-
teren. De effecten van de collectieve 
voorzieningen zijn trouwens dikwijls 
moeilijk te kwantificeren. Het zal dus 
heel moeilijk zijn, dat precies aan te 
geven. Men moet dus, gezien het te-
gen elkaar afwegen van een grotere 
vrije bestedingsmogelijkheid enerzijds 
en een grotere zekerheid op allerhan-
de gebieden anderzijds door het hand-
haven van een goed stelsel van collec-
tieve voorzieningen, tegenover een der-
gelijk voorstel, dat zo'n rechtstreeks 
verband legt tussen verlaging van de 
loon- en inkomstenbelastingen en ten 
gevolge daarvan verlaging van aller-
hande voorzieningen voor in principe 
dezelfde belastingplichtigen, heel nega-
tief staan. 
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Van der Spek 

Daarbij moet wel worden erkend, 
dat ook bij andere operaties op het ge-
bied van de loon- en inkomstenbelas-
ting, zoals de grote operatie met be-
trekking tot dit wetsontwerp, waarover 
wij nu spreken, datzelfde element een 
rol speelt, alleen minder duidelijk. Men 
zou namelijk kunnen zeggen, dat, als 
die voorgestelde verlaging van 770 
miljoen nu eens niet aan de orde was, 
er misschien ten behoeve van diezelf-
de mensen allerhande fraaie collectie-
ve voorzieningen bij gekund zouden 
hebben voor 770 mil joen. Ik erken 
dus, dat het mogelijkerwijs ook hierin 
is gelegen. Dit is echter niet op diezelf-
de directe manier het geval als nu in 
het nieuwe, aangekondigde voorstel, 
waarvan wij de details nog erg slecht 
kennen. Ik vind dan ook, dat ik daar 
minder negatief tegenover moet staan 
dan tegenover dit nieuwe voorstel, dat 
zo'n rechtstreeks verband legt. Ik 
meen, dat dit niet ten gunste zal zijn 
van hele groepen mensen, waarom 
het vooral gaat. 

Wat mij een beetje verbaast, is de 
gehele gang van zaken met betrekking 
tot de realisering van de Hofstra-voor-
stellen. Hoewel zij als zodanig niet aan 
de orde zijn, zijn zij wel uitvoerig be-
sproken tijdens de voorbereiding van 
deze wetsontwerpen. Destijds zijn er 
drie wetsontwerpen aangekondigd in 
de brief van 18 september jongstleden 
van de bewindslieden. In de eerste 
plaats het wetsontwerp inzake het ver-
minderen van de w ins t -waardoor het 
fiscale winstbegrip anders wordt be-
paald - met een percentage van de 
boekwaarde van de voorraad aan het 
begin van het jaar. Die wet zou al in 
1980 hebben moeten ingaan. 

In de tweede plaats, ter vervanging 
van de al ingevoerde rentevrijstelling 
van f 200 bij het inkomen, een nieuwe, 
maar nu gesaldeerde rentevrijstelling 
van f 700 bij de loon- en inkomstenbe-
lasting. Dit zou ook per 1 januari 1980 
moeten ingaan. In de derde plaats, een 
beperking van de aftrekbaarheid van 
rente, in de privésfeer, tot een bedrag 
dat wordt gevonden door f 5000 bij het 
inkomen uit vermogen op te tellen. Dit 
zou in 1981 moeten beginnen en in 
een overgangstermijn van vijf jaar tot 
stand moeten komen. 

Nu heeft de Regering bij brief van 31 
oktober 1979 aangekondigd, dat het 
laatstgenoemde wetsontwerp er komt, 
maar pas in het voorjaar. Het is niet 
nodig dat het eerder komt, want het 
gaat pas in per 1 januari 1981. Voorts 
is in die brief aangekondigd, dat de 
eerste twee voorstellen in heroverwe-
ging zijn genomen. 

Ik weet niet wat ik hieronder precies 
moet verstaan. Betekent dit dat zij defi-

nitief van de baan zijn? In de argumen-
tatie wordt gezegd dat de Regering 
vindt dat er een nadere discussie moet 
plaatsvinden met de Kamer over de 
gehele problematiek van de inflatie-
vrije belastingheffing. Heroverweging 
heeft in het algemeen een heel precie-
ze betekenis. In dit geval betwijfel ik of 
het betekent dat zij zonder meer van 
de baan zijn. Het is dus niet duidelijk of 
hiermee die wetsontwerpen zonder 
meer van de baan zijn. Vindt bij het 
wetsontwerp, waarbij een gesaldeerde 
renteaftrek van 700 gulden per 1 janu-
ari 1980 zou worden voorgesteld, een 
soort bevriezing plaats, in de zin dat 
het voorlopig blijft l iggen, maar dat 
het afhankelijk van de discussies hier 
misschien nog opduikt? 

Ik heb daarom nog een vraag over 
de precieze betekenis ervan. Ik zal niet 
in details treden. Er zijn gemakkelijk 
tientallen vragen te stellen over de 
precieze betekenis. Ik heb echter één 
concrete vraag. Is het de bedoeling ge-
weest bij dit mogelijke wetsontwerp 
dat de saldering van 700 gulden zou 
plaatsvinden, door de ontvangen rente 
geheel te verminderen met alle vor-
men van betaalde rente, inclusief be-
taalde rente voor een hypothecaire le-
ning op de eigen woning? Uit de vri j 
vage brief van destijds is dit niet dui-
delijk geworden. 

Ik heb nog een enkele vraag over het 
wetsontwerp dat in het voorjaar komt. 
Ik begrijp dat het niet in detail kan wor-
den verteld. Ik heb wel de indruk dat er 
meer kan worden gezegd dan tot nu 
toe uit publikaties is gebleken. Ik vraag 
het omdat ik vind dat een wetsontwerp 
dat zoveel vragen openlaat over de 
kwestie van de beperking van de af-
trekbaarheid van de rente, veel onze-
kerheid met zich brengt op het terrein 
van de volkshuisvesting. Het is belang-
rijk dat deze onzekerheid wordt opge-
heven. 

Er wordt gezegd dat bij het beperken 
van de aftrekbaarheid van rente wordt 
uitgezonderd rente van schulden voor 
het kopen respectievelijk verbeteren 
van de eigen woning. Betekent dit dat 
het de bedoeling is dat die rente van de 
schulden voor een eigen woning geheel 
aftrekbaar is en daarnaast, tot een 
maximum van inkomen uit vermogen 
plus 5000 gulden, alle overige renten 
die men betaalt? 

Ik vind het idee dat rente geheel af-
trekbaar moet zijn, voor zover deze be-
trekking heeft op vermogen dat ook in-
komen oplevert, logisch. En dat dus 
een beperking gaat plaatsvinden van 
de aftrekbaarheid voor consumptieve 
rente en rente voor vermogen dat 
geen of weinig of pas later inkomen 
oplevert. Hoe wordt echter dit inko-
men uit vermogen bij die berekening 

bepaald? Wordt bij dit bedrag aan in-
komen uit vermogen, ook het fictieve 
inkomen uit de eigen woning erbij ge-
rekend? 

De vergadering wordt van 18.05 uur 
tot 19.45 uur geschorst. 

D 
De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De CDA-fractie zal met 
twee woordvoerders aan het debat 
deelnemen. Mijn fractiegenoot Cou-
prie zal de wetsontwerpen inzake de 
indirecte belastingen behandelen, ter-
wi j l ik het algemene kader voor mijn 
rekening zal nemen, alsmede de drie 
ontwerpen op het gebied van de direc-
te belastingen. 

De wetsontwerpen voor het Belas-
tingplan 1980 zijn, evenals vorige ja-
ren, weer erg laat ingediend. Dat komt 
een goede voorbereiding nietten goe-
de. Twee ontwerpen zijn zelfs pas tien 
dagen voor de behandeling ingediend, 
te weten die inzake de vermogensbe-
lasting en de pre-Hofstravoorstellen, 
beide overigens verlengingsontwer-
pen. Het WIR-ontwerp dat voor de dek-
king van de begroting 1980 ook van 
belang is, moet zelfs nog worden inge-
diend. Tegenover deze enigszins kriti-
sche opmerking stel ik tevens het be-
grip van mijn fractie voor de moeilijke 
situatie waarin de bewindslieden kun 
nen komen te verkeren als zeer veel 
wetgevende arbeid vrijwel tegelijk 
moet worden afgerond. Ik meen dat 
een woord van waardering op zijn 
plaats is voor de Minister en de Staats-
secretaris en de daarbij betrokken amb-
tenaren van Financiën voor de vele wet-
gevende arbeid die verzet is en nog ver-
zet wordt. 

Recentelijk zijn door organisaties en 
economen weer indicaties gegeven 
over de te verwachten economische 
ontwikkeling voor 1980 en de jaren er-
na. Uit een zeer recent rapport van de 
Europese Commissie zou blijken dat in 
de EEG de groei verder zou dalen, de 
inflatie zou toenemen en de werkloos-
heid niet zou dalen. Ook voor Neder-
land zou de groei teruglopen en de in-
flatie aanzienlijk stijgen, wellicht zelfs 
tot 7%. Kan de Minister ingaan op de-
ze nieuwe ramingen van de Europese 
Commissie voor 1980? 

Oud-minister Witteveen heeft zich 
verleden week in een speech in Vene-
zuela nogal pessimistisch uitgelaten 
over de economische vooruitzichten. 
Witteveen vreest met name een sterke 
terugslag in de Verenigde Staten -
vanwege het beleid dat daar nu wordt 
gevoerd om de inflatie terug te drin-
gen - en een forse stijging van de 
energieprijzen en de inflatie in de we-
reld met ernstige gevolgen voor de 
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Van Rooijen 

werkgelegenheid. In hoeverre deelt de 
Minister deze vrees? 

De heer Van Lennep bleek verleden 
week in een speech in Nederland iets 
minder pessimistisch. Hij wees, mijns 
inziens terecht, op het feit dat niet zo-
zeer de omvang van de collectieve sec-
tor zelf als wel het tempo van de groei 
van de collectieve sector onderwerp 
van zorg moet zijn. Een sterke stijging 
van de collectieve uitgaven en van de 
collectieve lasten leidt onder meer tot 
een hogere inflatie, zo blijkt uit een OE-
SO-studie. Ik zou gaarne een reactie 
van de Minister vernemen op dit deel 
van het betoog van de heer Van Len-
nep, omdat dit ook voor Nederland 
een dringend en actueel vraagstuk is. 

In een interview in de 'Werkgever' 
van verleden week heeft Zijlstra erop 
gewezen dat ons grootste probleem is, 
hoe de inflatie onder de knie te krijgen; 
het lijkt wel, zo zegt Zijlstra, dat wi j er 
nu even hulpeloos tegenover staan als 
men in de jaren '30 stond tegenover 
het deflatoir wegzakken van de econo-
mie. Hiermee heeft Zijlstra - en niet 
voor het eerst - nog eens onderstreept 
dat de bestijding van de inflatie de 
hoogste prioriteit in het beleid dient te 
hebben. Daarom zal mijns inziens alles 
moeten worden gedaan om de ook in 
Nederland weer aanwakkerende infla-
tie tegen te gaan. Wij zaten en zitten op 
een zo uniek laag niveau van inflatie 
dat wi j alles zouden moeten proberen, 
dat te behouden. Het aanbod van het 
kabinet tot een belastingverlaging, in 
de plaats van een hoge initiële looneis, 
is mijns inziens een gelukkige poging, 
het beleid in die richting te sturen. 

De Minister heeft in de Miljoenenno-
ta, op de bladzijden 66 en 67, een zeer 
belangwekkende beschouwing gewijd 
aan het functioneren van de meerja-
renramingen. In het laatste nummer 
van het tijdschrift Overheidsuitgaven 
is de Minister daarop nader ingegaan. 
In dat artikel wees de Minister ook op 
de ombuigingsproblematiek die ont-
staat als jaren achtereen de groei een 
procent lager uitvalt en de loonstijging 
een procent hoger. Volgens de Minis-
ter zou het systeem van de meerjaren-
ramingen tot dusver een onvoldoende 
prikkel hebben gegeven om tot een 
systematische en voortdurende herbe-
zinning op overheidstaken te komen. 
Daarom kondigt de Minister aan dat 
nagegaan zal worden hoe die herbe-
zinning op overheidstaken kan worden 
verzekerd. Zou de Minister in de vol-
gende miljoenennota wil len rapporte-
ren over de stand van zaken bij de aan-
gekondigde inventarisatie van de wet-
ten en regelingen die de uitgaven gro-
tendeels bepalen? 

In zijn artikel in het tijdschrift 'Over-
heidsuitgaven' merkt de Minister op, 
dat de meerjarenramingen te veel zijn 
gaan functioneren als een min imum 
bij de begrotingsonderhandelingen 
met de departementen. Er kan een ver-
starrende invloed uitgaan van de 
meerjarenramingen, waarin het be-
staande beleid wordt vastgelegd, om-
dat dit wordt beschouwd als een gege-
ven op basis waarvan onderhandeld 
wordt over nieuw beleid, aldus de Mi-
nister. Zou de Minister hierop nog 
eens wat dieper wil len ingaan, met na-
me in het verlengde van hetgeen in de 
Miljoenennota en in het artikel hier-
over wordt gezegd? In dit verband zou 
ik ook gaarne een reactie van de Minis-
ter vernemen over de volgende sug-
gestie: 

In het licht van hetgeen de Minister 
zelf heeft gezegd over het karakter en 
het functioneren van de meerjarenra-
mingen, vraag ik mij af, of het zinvol 
zou kunnen zijn om in de meerjarenra-
mingen een 'onverdeelde ruimte' 
(ruimtereserve) op te nemen voor het 
opvangen van tegenvallers en voor het 
kunnen voeren van nieuw beleid of het 
intensiveren van bestaand beleid. Dit 
zou mijns inziens betekenen, dat een 
deel van de bij de meerjarenraming te 
verdelen ruimte nog niet aanstonds 
wordt verdeeld over de diverse depar-
tementen. In beginsel zou een deel van 
het eventuele extra beslag van de col-
lectieve sector op het nationale inko-
men in die onverdeelde ruimte opgeno-
men kunnen worden. 

Een onverdeelde ruimte voorkomt 
ten dele, dat bij forse tegenvallers, die 
bijna altijd optreden, op reeds ge-
maakte afspraken - zo worden zij ver-
staan en zo worden zij ook verdedigd -
moet worden teruggekomen: het be-
ruchte 'inleveren' door ministers. Zou 
een dergelijke onverdeelde ruimte in 
de meerjarenramingen gewenst 
zijn vanuit een beleidsoogpunt en zou 
het passen in de Comptabiliteitswet? 
Zou een dergelijke onverdeelde ruimte 
niet ook tegemoet kunnen komen aan 
het bezwaar, dat een goede raming 
van de belastingontvangsten en de be-
lastingdruk in de meerjarenramingen 
ontbreekt, onder andere wegens de 
zich steeds wijzigende economische 
situatie? 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de heer Van Rooijen 
iets anders bedoelt dan de stelpost 
voor de prijscompensatie die reeds nu 
in de Miljoenennota staat, begrijp ik 
zijn idee niet helemaal. Wat voor zin 
heeft het, ruimte op te nemen voor uit-
gaven welke men nog niet kent? Het 
geld mag nog niet over de departe-
menten worden verdeeld, zegt hij. Het 

is dus nog niet bekend, waarvoor de 
middelen eventueel bestemd zijn. Zijn 
er ook niet grote gevaren aan verbon-
den uit een oogpunt van onderbeste-
ding, namelijk wanneer men de ruim-
tereserve een behoorlijke omvang 
geeft en het eventueel niet tot beste-
ding komt, omdat de voorbereiding 
van maatregelen nu eenmaal t i jd kost? 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb in de volgende zin 
nog iets hierover staan, namelijk dat er 
in deze gedachte ook een relatie is tot 
de ontwikkeling van de collectieve las-
ten, ter financiering van de geraamde 
uitgaven, waarmee ik wi l zeggen, dat 
het ook mogeli jkzou kunnen zijn, de 
betreffende ruimte eventueel te be-
stemmen voor een minder laten stij-
gen van de collectieve lasten, namelijk 
wanneer in een later jaar blijkt, dat de 
geraamde-en in de meerjarenramin-
gen opgenomen - uitgavenstijgingen 
tot stijgingen van collectieve lasten lei-
den, die - op dat moment beoordeeld 
- minder wenselijk zouden kunnen 
zijn. Dezer dagen vindt men een actu-
eel voorbeeld hiervan, waarbij via een 
belastingverlaging, om een loonsver-
hoging te voorkomen, eventuele extra 
ombuigingen moeten plaatsvinden: 
een soort micro-voorbeeld van de pro-
blematiek in het groot. Het probleem is 
met name, als de meerjarenramingen 
zijn uitgezet tegen een tegenvallende 
groei - maar zelfs ook los daarvan - dat 

. kan blijken, bij voorbeeld ook door de 
loonontwikkeling (tenzij men altijd hier-
in wil ingrijpen) dat de te verdelen ruim-
te kleiner is dan overheid (via meerja-
renramingen), werknemers en de ren-
dementsontwikkeling van het bedrijfs-
leven te zamen nodig zouden hebben. 

De heer Kombrink (PvdA): Hiermee is 
mijn vraag niet beantwoord, hoe het in 
de praktijk zou kunnen functioneren. 

De heer Van Rooijen (CDA): ik heb 
aangegeven, dat het niet zozeer erom 
gaat, de ruimte die er is kleiner te ma-
ken. Ik sluit dit niet uit, maar het staat 
niet voorop. Het probleem is, dat het 
voeren van nieuw beleid en het inten-
siveren van bestaand beleid (wat ook 
een vorm van nieuw beleid zou kun-
nen zijn) vaak afstuit op het feit, dat 
men de totale ruimte al in de meerja-
renramingen heeft verdeeld - ten 
minste voor de periode waarin dit min 
of meer een karakter van afspraken 
heef t -waardoor het heel moeilijk is, 
later nieuw beleid en intensiever be-
staand beleid te voeren. Dit was de 
strekking van mijn opmerkingen. 

Het zal met andere woorden een 
herverdeling binnen de totale ruimte 
zijn. Daarom gaat het mij primair. Het 
risico dat de heer Kombrink noemt 
doet zich dan niet voor. 
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De heer Kombrink (PvdA): U wil t dus 
ombuigen op reeds vastgestelde uit-
gaven en zo ruimte creëren voor uitga-
ven waarvan u de bestemming nog 
niet kent. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik doel 
niet op ombuigen op bestaande uitga-
ven. 

De heer Kombrink (PvdA): U zegt dat 
ruimte moet worden vrijgemaakt. Ge-
zien de beperkingen die de huidige 
economische groei stelt aan de ont-
wikkeling van de collectieve sector, 
moet je volgens u ruimte vrijmaken 
binnen de huidige collectieve sector 
voor uitgaven die je nog helemaal niet 
kent. U spreekt van nieuw beleid. Er 
mag volgens u echter niet worden 
aangegeven welk nieuw beleid, omdat 
dan sprake is van reeds verdeelde 
ruimte. Ik neem aan dat u niet doelt op 
het principe van een kasblokkade, 
want dat is wat anders dan een ruimte-
reserve. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik ben 
enigszins doorgegaan in het spoor van 
de Minister, die constateerde dat 
vraagtekens kunnen worden gezet bij 
het functioneren, omdat het een mini-
mumkarakter zou kunnen krijgen we-
gens onvoldoende herbezinning en 
verstarring kan optreden. De vraag is 
of je in de meerjarenramingen de 
ruimte helemaal precies over de de-
partementen moet verdelen. Is de 
ruimte eenmaal verdeeld dan is het 
erg moeilijk er via herverdeling of al-
gemeen 'inleveren' van terug te ko-
men. Doe je dat, dan ontstaat het risico 
van een extra stijging van collectieve 
uitgaven die, gelet op de beperking 
van de collectieve lasten, nieuwe vra-
gen en problemen oproept. De be-
windslieden zeggen dat er een meerja-
renraming voor de uitgaven is maar 
dat de meerjarenraming voor de in-
komsten, gezien op de wisselende 
economische omstandigheden, zeer 
moeilijk is te geven. Met het oog daar-
op moet je rekening houden met de 
mogelijkheid dat de uit de meerjaren-
raming voortvloeiende financierings-
behoefte van de overheid ertoe leidt 
dat overheid, werknemers en 'de an-
deren' te zamen meer vragen dan de 
groei toestaat. Dat is met name van 
belang bij een voortdurend tegenval-
lende groei en een loonstijging die 
achteraf steeds een procent hoger 
blijkt te zijn dan was voorzien in het 
beleid. 

De heer Kombrink (PvdA): Nu gaan wij 
in de uitgavenraming rekening nou-
den met die ruimtereserve, die immers 
eventueel zal worden besteed. Wat 
heeft de heer Van Rooijen wat betreft 

de raming van de ontvangsten dan 
precies gewonnen? 

De heer Van Rooijen (CDA): Door de 
ruimte niet exact te verdelen over de 
departementen en daarmee tot be-
staand beleid te verheffen, houd je 
mogelijkheden voor nieuw beleid, in-
tensivering van bestaand beleid en op-
vangen van tegenvallers. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij spreken 
nu over de raming van ontvangsten. 
De raming van de ontvangsten stellen 
wij in principe voor een heel jaar vast. 
Wij doen dat nu ook voor 1980. Die ra-
ming moet volgens u een ruimtereser-
ve bevatten. Die reserve wordt moge-
lijk besteed. Ik laat dan daar dat ik be-
twijfel of zij tot besteding zal komen en 
dat ik eerder onderbesteding vrees. 
Voor de ontvangstenraming heeft die 
ruimtereserve in het geheel geen ver-
dere betekenis. De ontvangsten moet 
je immers ramen. 

De heer Van Rooijen (CDA): U hebt mij 
kennelijk misverstaan. Ik doel op de 
ruimte in de meerjarenraming, dus na 
het jaar waarover wi j spreken. Ik sug-
gereer niet dat in de jaarbegroting 
ruimte moet worden gereserveerd. 
Dat is wel denkbaar maar ik doel voor-
al op de ruimte die is verdeeld voor het 
tweede, derde en vierde jaar, waarbij 
volstrekt niet duidelijk is welke stijging 
van de collectieve lasten nodig is ter f i -
nanciering van de in de meerjarenra-
mingen opgenomen uitgaven. De Mi-
nisterzegt in de miljoenennota ook dat 
hij slechts kan zeggen: als de drukstij-
ging 0,5 is, rolt er een belastingplan 
van x uit, ongeveer f 2 mld. Welk be-
lastingplan nodig is bij de huidige 
meerjarenraming van de uitgaven is 
niet duidelijk. 

De heer Kombrink (PvdA): Het geldt 
ook voor de meerjarenraming, want 
de heer Van Rooijen wi l de ruimtere-
serve eventueel benutten om bij voor-
beeld tegenvallende ontwikkelingen in 
de marktsector op te vangen. Wanneer 
in die sector meer gebeurt op het ge-
bied van de loon- en prijsontwikkeling 
dan het kabinet als uitgangspunt bij 
het opstellen van de meerjarenraming 
heeft aangenomen, dan wordt die ge-
reserveerde ruimte niet besteed. Bij de 
ontvangstenramingen moet je echter, 
ook als je wat dat betreft de meerjaren-
planning wil - daar zijn wij het over 
eens - wel rekening houden met die 
ruimtereserve, anders raam je die ont-
vangsten te laag. De heer Van Rooijen 
kan dat verband dus niet zo makkelijk 
leggen. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik heb ook 
duidelijk gemaakt dat het mij er pri-
mair om ging flexibiliteit in de meerja-
renraming van de uitgaven te bren-

gen. Een nevenaspect daarbij is dat 
het zo moeilijk te ramen is wat de col-
lectieve lastenstijging bij de geraamde 
uitgaven zal zijn. Er is geen echte aan-
sluitende ontvangstenraming. Primair 
gaat het er mij om de ruimte die ge-
pland is voor de uitgaven niet precies te 
verdelen. Er wordt wel gezegd dat de 
uitgavenstijging in beginsel een be-
paald bedrag zal zijn in de komende ja-
ren, maar wij gaan die stijging niet 
precies over de departementen verde-
len, want daarmee gaat het risico op-
treden van dat minimumaspect van 
de meerjarenraming. 

Ik heb al aangegeven dat in de meer-
jarenraming van de ontvangsten een 
belastingdrukstijging van 0,5% als 
voorbeeld is opgenomen, die tot aan-
zienlijke belastingverhogingen in de 
komende jaren zou leiden. Niet is af te 
leiden - en dat zal ook niet eenvoudig 
zijn - welke collectieve lastenstijging 
in de komende jaren behoort bij de ge-
raamde uitgaven. 

Hoe staat de Minister tegenover een 
groei van de collectieve sector, die in 
relatie staat tot de groei van het nati-
onaal inkomen en eventueel tot de 
omvang van het aanvaardbare finan-
cierihgstekort? Enkele maanden gele-
den heeft prof. Goudzwaard gezegd, 
dat wi j bij de bepaling van de groei 
van de collectieve sector meer naar 
een relatie met de groei van het nati-
onaal inkomen zouden moeten gaan. 
Dat doet denken aan een uitgaven-
norm. Ik stel de vraag, omdat bij het 
beleid gericht op de beperking van de 
stijging van de collectieve lasten, toch 
een voortgaande aanzienlijke groei 
van de collectieve uitgaven heeft 
plaatsgevonden, in relatie tot de groei 
van het nationaal inkomen; uit bijlage 
18 bij de Miljoenennota is dat ook dui-
deli jkaf te leiden. 

De heer Kombrink (PvdA): Het kabinet 
had een uitgavennorm: de stabilisatie 
van de collectieve druk. Die uitgaven-
norm is niet gehandhaafd. Hoe kan de 
heer Van Rooijen nu veronderstellen 
dat met een andersoortige uitgaven-
norm dat allemaal wel gewaarborgd 
zal zijn? De politieke praktijk blijkt toch 
harder dan de leer te zijn. 

De heer Van Rooijen (CDA): De heer 
Kombrink moet een norm, die gericht 
is op beperking van de collectieve las-
ten, blijven onderscheiden van de 
norm die gericht is op het aangeven 
van de maximale stijging van de uitga-
ven. Daar zit verschil tussen. Zo telt bij 
de lastennorm de export van het gas 
niet mee. Ook een mogelijk verant-
woorde toeneming van het financie-
ringstekort leidt wel tot stijging van de 
uitgaven, maar deze is niet zichtbaar in 
de stijging van de collectieve lasten. 
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Dit kan overigens verantwoord zijn als 
die ruimte in de economie er is. 

Ik doe nu geen uitspraak over wat 
beter is, ik wijs alleen op een andere 
systematiek die de groei van de collec-
tieve sector, in relatie tot de groei van 
het nationaal inkomen, meer in het 
oog houdt dan de sedert enkele jaren 
gehanteerde norm die meer gericht is 
op beperking van de collectieve lasten. 
Dat is van belang in verband met de af-
wentelingsproblematiek en dergelijke. 
Ik heb er dus alleen op willen wijzen 
dat de gasexport en de aanzienlijke 
verruiming van het financieringstekort 
impulsen kunnen geven tot uitgaven-
groei, zonder dat een stijging van de 
collectieve lasten optreedt. Bij het gas 
kunnen overigens later wel problemen 
ontstaan. De Minister heeft daar giste-
ren in een rede nog op gewezen. 

Ik kom nu bij het punt tegenvallers 
en compensatie. Er tekenen zich nu te-
genvallers af bij de begroting voor 
1980: de voorgenomen belastingverla-
ging van ongeveer 200 mil joen; een 
gefaseerde verhoging van de aardgas-
prijs, 150 mil joen, en de eventuele 
extra bijdrage aan de EG van wellicht 
enige honderden miljoenen. Zijn er 
ook bij diverse begrotingen uitgaven-
overschrijdingen te verwachten? Wat 
zijn de meest recente verwachtingen 
van de belastingopbrengsten ten op-
zichte van de ramingen? 

Tegenover deze tegenvallers staat 
een eventuele meevaller bij de kinder-
bijslag en de tijdelijke meevaller door 
het uitstel van de verlichting in de ver-
mogensbelasting tot 1981. 

Ik vraag mij af of een totale benade-
ring van mee- en tegenvallers niet de 
voorkeur zou verdienen, uitgaande 
van de noodzaak dat geen vergroting 
van het financieringstekort mag optre-
den. 

Verwacht de Minister in 1980 nog 
een nieuwe verhoging van de olieprij-
zen? 

Ik kom thans op de belastingverla-
ging in de plaats van de loonsverho-
ging. Er is voor 1980 sprake van een 
zeer bescheiden belastingplan van 
netto ongeveer 300 miljoen. Tegen-
over verhogingen van de indirecte be-
lastingen staat een belangrijke verla-
ging van de loon- en inkomstenbelas-
t ing. 

Ondanks het feit dat de belasting-
druk in 1980 weinig stijgt, ligt er nu 
toch een voorlopige looneis om ten 
minste de koopkracht te handhaven. 
Hieruit blijkt wel hoe smal de marges 
bij de verdeling van de lage groei zijn. 
Uit de van de Regering ontvangen ant-
woorden blijkt dat de meest recente 
raming van de koopkrachtontwikke-
ling voor de modale werknemer neer-

komt op een achteruitgang van de 
koopkracht van 0,3%, die grotendeels 
wordt veroorzaakt door de bevriezing 
van de kinderbijslag voor het eerste 
kind (0,2%). Het kabinet biedt nu een 
belastingverlaging aan van ongeveer 
200 miljoen. 

Op onze vraag wat de modale werk-
nemer netto overhoudt van een 11/2% 
extra initieel heeft de Regering geant-
woord dat dit 0,6% is; met andere 
woorden: ruim minder dan de helft, 
als verbetering van het reëel beschik-
baar inkomen. Ik heb 2 weken geleden 
al gepleit voor een belastingverlaging 
in plaats van een loonsverhoging, om-
dat de effecten van een belasting veel 
gunstiger zijn voor onze economie. Dit 
blijkt ook duidelijk uit een door ons ge-
vraagde vergelijking van een macro-
economisch gevolg van een extra 
loonstijging van 1Vt procent en een 
vergelijkbare belastingverlaging die 
daarvoor in de plaats komt. 

Bij een extra loonstijging van T/2% 
treedt na 3 jaar een extra werkloosheid 
op van 25.000 manjaren terwijl 
een extra inflatie van ruim 1 % op-
treedt en een loonstijging van bijna 
3% met ook zeer nadelige gevolgen 
voor de export en het financieringste-
kort. Bij een belastingverlaging ont-
staat geen loon- en prijsimpuls, terwijl 
geen nadelige gevolgen optreden voor 
de werkgelegenheid, de betalingsba-
lansen het financieringstekort. De be-
lastingverlaging wordt door extra om-
buigingen gefinancierd. Is het ove-
rigens juist, dat het kabinet bij die ex-
tra ombuigingen niet zoekt in de sfeer 
van de sociale uitkeringen? Kan de Mi-
nister iets naders meedelen over om-
vang en vorm van de belastingverla-
ging? 

Voor 1980 is een drukstijging ge-
raamd van 0,4%. Wat betreft het effect 
van de verlaging van de basispremie 
in de WIR voor gebouwen meen ik dat 
als wi j alle redeneringen terzijde schui-
ven toch moeten constateren dat er 
sprake is van een lastenverzwaring. 

De in 1974 en 1975 opgetreden ver-
hoging van de investeringsaftrek is 
destijds ook als een reële drukverlich-
ting aangemerkt. Hoe beperkt het be-
lastingplan ook is, toch leiden de se-
lectieve verhogingen van de indirecte 
belastingen tot een prijseffect van 
0,4%, waarnaast nog het prijseffect 
komt van de verhoging van de gasprij-
zen, aanvankelijk 0,7%, nu iets lager. 

Zo treedt via de collectieve sector 
toch een directe inflatoire impuls op 
van 1 %. Het is een bewijs, hoe voor-
zichtig wi j met de verhoging van col-
lectieve lasten moeten zijn. Zelfs bij 
een beperkt lastenpakket treden die 
impulsen toch op. Mijn fractie gaat ak-
koord met de bij wet voorgestelde be-

perking van de inflatie-correctie van 
80% en meent dat de structurele ver-
lichting van het inkomstenbelastingta-
rief een adequate bijdrage is tot hand-
having van de koopkracht. 

Wel wi l ik hierbij opmerken, dat een 
van jaar tot jaar verlagen van de in-
komstenbelasting aan de voet van het 
tarief, hetzij in de belastingvrije voet, 
hetzij in het tarief of de lengte van de 
eerste of tweede schijf, de progressie 
in het inkomstenbelastingtarief gelei-
delijk nog verder zal verscherpen. De 
mogelijke invulling van een nieuwe 
belastingverlaging kan dit weer helder 
maken. Erkennen de bewindslieden 
dat aan dit aspect bij het beleid in de 
toekomst aandacht moet worden ge-
geven? 

Ik wi l thans enkele opmerkingen ma-
ken over de inflatie-neutrale belasting-
heffing. Over dit onderwerp wachten 
wi j op de nadere brief van de Minister. 
Kan de Minister meedelen, wanneer 
de brief zal worden ontvangen? Het 
zou vóór eind november zijn. Is dat 
dan nog deze week? 

De Regering heeft in het wets-
ontwerp over de verlenging van de 
pre-Hofstra-voorstellen meegedeeld, 
dat zij blijft uitgaan van het eerder in-
genomen standpunt dat zij nog steeds 
verantwoord acht. Onze fractie heeft 
haar visie in een motie vastgelegd; de-
ze motie is aangehouden tot het debat 
over de brief. In alle duidelijkheid wil ik 
over die motie nog het volgende zeg-
gen. Het ging en gaat ons om een 
rechtvaardiger belastingstelsel voor 
bedrijfsleven, eliminatie van de belas-
tingheffing op schijnwinsten en een 
eerlijker belastingheffing voor spaar-
ders over ontvangen renten. 

In de visie van het rapport-Hofstra 
en ook in de visie van het kabinet dient 
er een onverbrekelijk verband te zijn 
met de aftrek van betaalde rente. AI-
leen omdat die band bestaat tussen de 
door ons zo gewenste belastingver-
lichting voor het bedrijfsleven en 
spaarders aan de ene kant en de rente-
aftrek aan de andere kant, spreken wi j 
nu ook over eventuele gedeeltelijke 
beperking van de rente-aftrek, te we-
ten het inflatiedeel dat thans ongeveer 
Va van de rente zou belopen. Wij stel-
len hierbij in ieder geval dat ter bevor-
dering van het eigen woningbezit ren-
te op leningen van minimaal f 400.000 
en geïndexeerd geheel aftrekbaar die-
nen te blijven. 

Er is wellicht misverstand gerezen 
over de strekking van de door ons in-
gediende motie. Volgens deze motie 
zou de rente over leningen van mini-
maal f 400.000 geheel aftrekbaar moe-
ten bli jven; de rente over het bedrag 
van de lening, voor zover die de 
f 400.000 te boven gaat, zou ook aftrek-
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baar blijven met uitsluiting van alleen 
het inflatiebestanddeel. Bij een lening 
van bij voorbeeld f 500.000 zou alleen 
aan de orde zijn een beperking van de 
rente-aftrek met Va over de laatste 
f 100.000. Dan spreek ik over een zeer 
klein belastingeffect. 

De regeling van de rente-aftrek voor 
de eigen woning zou dan ook als on-
derdeel van een totale inflatie-neutrale 
belastingheffing in de wet dienen te 
worden opgenomen. In onze visie zou 
daarmee maximale duidelijkheid en 
zekerheid voor de toekomst gegeven 
worden. Immers, zouden wi j de beper-
king van de rente-aftrek, met uitzonde-
ring van leningen van minimaal 
f 400.000, niet ter discussie wil len stel-
len dan zou, gelet op de onverbreke-
lijke band met bedrijfsleven en spaar-
ders, daarmee tevens een unieke kans 
verloren gaan om voor dat bedrijfsle-
ven en die spaarders tot een rechtvaar-
diger belastingheffing te komen. Als 
wi j die discussie over de rente-aftrek 
niet zouden voeren, zou dat tot gevolg 
hebben dat voor de spaarders en be-
drijfsleven geen verlichting mogelijk 
is. Nu zijn de budgettaire middelen 
aanwezig en is de inflatie laag. Bij een 
stijging van de inflatie zou de belas-
tingheffing op schijnwinsten en schijn-
rente toenemen. Dat wil len wi j voorko-
men. 

De heer Kombrink (PvdA): De heer 
Van Rooijen heeft de afgelopen zomer 
een uitvoerige artikelenserie over het 
Hofstra-rapport in het Financieel Dag-
blad gepubliceerd. Daarin heeft hij al-
lerlei varianten uit de doeken gedaan, 
onder andere een fasering van de in-
voering van inflatieneutraliteit in de fis-
cale behandeling van rente. Begrijp ik 
nu goed dat al die varianten vanaf het 
moment dat de motie-Van Amelsvoort 
werd ingediend, zijn komen te verval-
len? 

De heer Van Rooijen (CDA): De inhoud 
van de motie-Van Amelsvoort, die ook 
door mij is ondertekend, was een in-
vull ing van de gedachte, die ik in die 
artikelen heb neergelegd. In die artike-
len heb ik mij niet op voorhand expli-
ciet willen uiten over de vraag hoe het 
element van de bevordering van het 
eigen woningbezit moet worden ge-
concretiseerd. 

De heer Kombrink (PvdA): De ideeën 
in uw artikel waren verderreikend en 
ook consequenter. 

De heer Van Rooijen (CDA): In dat arti-
kel heb ik ook aangegeven dat een uit-
zondering voor een bepaalde categorie 
van de eigen woning zou moeten wor-
den overwogen. Een invulling daarvan 
is echter niet gegeven. Ik wi l er ove-

rigens op wijzen, dat uitzonderingen 
ook budgettaire aspecten met zich mee-
brengen. Die dienen een rol te spelen 
bij de vraag hoe de inflatie kan worden 
geneutraliseerd. Dat kan betekenen dat 
je in het begin slechts een deel van die 
inflatie kunt neutraliseren. Het gaat ons 
erom dat het principe in de wet wordt 
opgenomen. Vers 2 is dan de mate 
waarin het geleidelijk kan gebeuren. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij spreken 
nu weer over de bijzondere winstaftrek 
doordat voor 1980 de pre-Hofstra-
voorstellen in het laatste stadium zijn 
verlengd. 

Mijn fractie is er verheugd over dat 
wij vandaag in deze Kamer weer kun-
nen spreken over de zogenaamde 
pre-Hofstra-voorstellen en niet over de 
zogenaamde alternatieve voorstellen 
die immers een post-Hofstra-karakter 
zouden hebben. Handhaving van de 
bijzondere winstaftrek in 1980 bete-
kent dat een terugval in netto-winst in 
netto-inkomen voor veel bedrijven en 
zelfstandigen wordt voorkomen. 

Immers, de voorraadaftrek zou 
slechts voor een zeer beperkt aantal 
bedrijven effect hebben gehad en met 
name bij voorbeeld de landbouw zou 
er in het geheel niet van profiteren. 
Men heeft daar nu eenmaal geen voor-
raden, doch wel een eigen vermogen. 
De bijzondere winstaftrek heeft een 
zeer brede werking voor het gehele be-
drijfsleven en alle zelfstandigen en 
komt ook nog tamelijk dicht bij de 
voorstellen van professor Hofstra om-
dat aangeknoopt wordt bij het eigen 
vermogen. 

De bijzondere winstaftrek heeft zich 
als tijdelijke maatregel in korte tijd zeer 
populair gemaakt. Dat had men niet 
kunnen verwachten. Het lijkt alsof het 
bedrijfsleven en de zelfstandigen, al-
thans het overgrote deel ervan, een 
permanente bijzondere winstaftrek 
zouden prefereren boven een voor-
raadaftrek. 

Ik zal thans niet ingaan op de verge-
lijking tussen de bijzondere winstaf-
trek, de Hofstra-voorstellen en de al-
ternatieve voorstellen, die ons hebben 
bereikt. Bij de algemene financiële be-
schouwingen hebben wij reeds een 
aantal vraagtekens bij de voorraadaf-
trek gezet in vergelijking tot de Hof-
stra-voorstellen. 

Mijn fractie meent dat het handha-
ven van de bijzondere winstaftrek, met 
name van groot belang is voor de in-
komenspositie in 1980 van dezelfstan-
digen in de landbouw en het midden-
en kleinbedrijf. Door het vervallen van 
de algemene winstaftrek in 1979 trad 
een aanzienlijke terugval op in het net-
to-inkomen van de zelfstandigen. Zou 
in 1980 ook de bijzondere winstaftrek 

zijn vervallen, dan zou een verdere te-
rugval zijn opgetreden. 

In dit verband zou ik erop wil len wi j-
zen dat in 1978 het belastingvoordeel 
voor de zelfstandigen in de inkomsten-
belasting wegens de algemene en bij-
zondere winst-aftrek in totaal f 360 mil-
joen bedroeg. 

In 1979 leverde de bijzondere winst-
aftrek een voordeel op van f 130 mi l-
joen, naast de verhoging van de zelf-
standigenaftrek van f 80 miljoen. Ter 
vergelijking gaat het bij de voorraadaf-
trek nog slechts om f 70 miljoen. Het 
handhaven van de bijzondere winstaf-
trek is ook van belang omdat in 1980 
aan zelfstandigen zonder kinderen 
wel een premieheffing wordt opge-
legd, die tot een inkomensaantasting 
leidt terwij l daar geen kinderbijslaguit-
keringen tegenover staan. Ook bij de 
zelfstandigen dienen wij zo goed mo-
gelijk de gevolgen van diverse over-
heidsmaatregelen op de inkomensont-
wikkeling en de koopkrachtontwikke-
ling te analyseren en te toetsen. Bij de 
modale werknemer wordt de koop-
krachthandhaving tot iedere 1/10% be-
rekend, voor de modale zelfstandige 
dient in elk geval ook een zo goed mo-
gelijk be'eld te bestaan. 

Kan de Minister nader ingaan op de 
meest recente inkomensontwikkeling 
voor de zelfstandigen voor 1980, mede 
in het licht van de alsnog gehandhaaf-
de bijzondere winstaftrek en de aange-
kondigde algemene belastingverla-
ging die ook voor zelfstandigen effect 
zal hebben. 

Ik kom tot een ander element in de 
Hofstra-voorstellen, te weten een vri j-
stelling van rente. De gang van zaken 
rondom de besluitvorming over de in-
flatieneutrale belastingheffing heeft 
tot merkwaardige gevolgen geleid 
voor de vrijstelling van een deel van 
de ontvangen rente. 

In het kader van de pre-Hofstra-
voorstellen werd voor 1978 en 1979 
f 200 rente vrijgesteld. Bij de alterna-
tieve voorstellen werd voor 1980 f 700 
rente vrijgesteld, voor zover de ontvan-
gen rente meer bedroeg dan de betaal-
de rente (saldo-regeling). Thans zijn 
wij weer terug bij de pre-Hofstra-voor-
stellen en wordt voor 1980 f 200 vri j-
stelling voorgesteld. Onze fractie heeft 
zich duidelijk voorstander getoond van 
een hogere vrijstelling voor rente. In 
de discussie over de reparatiewetge-
ving deze zomer hebben wi j daarover 
reeds gesproken. Bij de algemene f i -
nanciële beschouwingen is naar aan-
leiding van het voorstel voor f 700 
door ons een bedrag van f 1000 ge-
noemd. 

Thans willen wi j niet zo ver gaan, 
mede gelet op de budgettaire gevol-
gen. Een bedrag van f 500 als saldo 
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komt ons echter alleszins redelijk voor, 
omdat onzes inziens daarmee niet 
wordt vooruit gelopen op de besluit-
vorming inzake de inflatieneutrale be-
lastingheffing. 

Ongeacht de uitkomst van die dis-
cussie zal een bedrag van f 500 toch 
wel vrijgesteld worden. Bovendien zijn 
de budgettaire gevolgen relatief ge-
ring, 25 min., omdat de vrijstelling an-
ders dan bij de oude regeling, alleen 
zal gelden voor zover er sprake is van 
ontvangen rente boven in aftrek ge-
brachte rente. De regeling zal dus echt 
alleen gelden voor degenen die wat 
gespaard hebben, de kleine spaarders 
die geen renteaftrek hebben, maar 
steeds wel hebben gespaard en be-
legd door middel van spaardeposito's, 
staatsobligaties en misschien ook wel 
spaarbiljetten. 

Mijn fractie meent dat de trage be-
sluitvorming inzake de inflatieneutrale 
belastingheffing, waarbij ik ook de dis-
cussie in deze Kamer zou willen be-
trekken, niet mag betekenen dat de 
kleine spaarder moet blijven wachten 
op een hogere vrijstell ing, zeker niet 
nu het kabinet al een bedrag van f 700 
had voorgesteld. 

Daarom heb ik namens mijn fractie 
een amendement ingediend, mede on-
dertekend door de fracties van VVD en 
SGP- en wellicht blijft het daar niet bij 
- om tijdelijk, voor 1980, een bedrag 
van f 500 aan rente vrij te stellen. 

De dekking van de noodzakelijke 25 
miljoen is voorzien uit het tijdelijk vri j-
vallend bedrag uit de reparatiewetge-
ving van 100 miljoen waarvan 45 mil-
joen gebruikt zou worden voor de f i -
nanciering van de verlichting van de 
vermogensbelasting. En nu deze ver-
lichting van de vermogensbelasting 
met een jaar wordt uitgesteld, komt 
deze 45 miljoen voor 1980 'beschik-
baar'. Wij hebben ook een hoger be-
drag aan rentevrijstelling overwogen, 
maar daarvan onder andere afgezien 
om een maximale kans op invoering 
van de inflatieneutrale belastinghef-
fing te behouden en we gaan daarom 
niet boven het bedrag dat in het Hof-
stra-rapport als bodem is genoemd. 
Wij willen het kabinet het niet moeilijk 
maken, inflatieneutrale belastinghef-
fing in te voeren. 

Vrijstelling van f 500 betekent dat de 
rente over ongeveer f 6000 spaargeld 
onbelast zou worden voor iedereen. 
Voor werknemers die alleen onder 
loonbelasting vallen, zou het kunnen 
betekenen dat een bedrag van f 1100 
aan rente, f 13000 spaargeld, onbelast 
mag worden genoten, zonder dat men 
een aanslag inkomstenbelasting zou 
ontvangen. Dit is vooral voor bejaar-
den, die naast hun AOW wat hebben 

gespaard en geen andere inkomsten 
hebben, een belangrijk punt. Ook de 
bezitter van enkele spaarbiljetten be-
hoeft bij een nieuwe aanpak van de 
spaarbiljetten dan geen belasting te 
betalen over een bescheiden bedrag 
aan rente. De vrijstelling van f 500 is 
een stimulans tot sparen en tot indivi-
duele bezitvorming. 

In dit verband wijs ik nog op een an-
der aspect van de bezitsvorming. 

Sinds een aantal jaren geldt hier-
voor een vrijstelling in het kader van 
premiespaarregelingen en winstde-
lingsregelingen. Een aantal jaren gele-
den is het bedrag van de vrijstelling 
verhoogd van f 500 tot f 750. Ik meen 
dat een nieuwe aanpassing van de 
vrijstelling gewenst zou kunnen zijn. 
Zijn de bewindslieden bereid, een ver-
dere verhoging te overwegen en daar-
toe eventueel nog een voorstel in te 
dienen? Daarbij zou wellicht kunnen 
worden gedacht aan een bedrag van 
f 1000. Zou er overigens geen automa-
tische aanpassing via de inflatiecorrec-
tie moeten worden aangebracht in de 
wet? Deze verhoging zal in combinatie 
met de hogere vrijstelling van ontvan-
gen rente een nieuwe impuls kunnen 
geven aan de premiespaarregelingen 
en winstdelingsregelingen, hetgeen 
mijn fractie in het kader van de indivi-
duele bezitsvorming ook gewenst 
acht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe 
aan de zelfstandigenaftrek, waarover 
al ti jdens een interruptiedebat is ge-
sproken. Wij achten het handhaven 
van de bijzondere winstaftrek in 1980 
in plaats van de voorraadaftrek van 
groot belang. Daarnaast blijft de zelf-
standigenaftrek een belangrijke rol 
spelen voor de zelfstandigen. Wij zijn 
de bewindslieden erkentelijk voor de 
verlenging van de zelfstandigenaftrek 
in 1980 op het niveau van 1979, met 
andere woorden: op het niveau van 
f 2000, zoals dat verleden jaar door 
een amendement van mijn fractie tot 
stand is gekomen. 

Namens mijn fractie heb ik verleden 
jaar bepleit, te overwegen om de zelf-
standigenaftrek in enigerlei vorm als 
blijvend instrument in de fiscale wet-
geving op te nemen, ook - zo voegde 
ik eraan toe - indien de inflatieneutrale 
belastingheffing tot stand zou zijn ge-
komen. De zelfstandigenaftrek is des-
tijds ontstaan als een voorloper van de 
Hofstra-voorstellen, in afwachting 
daarvan, mede gelet op de inkomens-
ontwikkeling van de zelfstandigen. 

Ik meen dat ook bij het realiseren 
van inflatieneutrale belastingheffing, 
maar zeker in het tegenovergestelde 
geval, de zelfstandigenaftrek in eniger-
lei vorm als een van de weinige instru-
menten voor de fiscale benadering 

van zelfstandigen gehandhaafd dient 
te blijven. Daarmee zou ook adequaat 
gereageerd kunnen worden op inko-
mensontwikkelingen bij de zelfstandi-
gen. Wij spreken dan over de kleinere 
zelfstandigen vanwege de inkomens-
grens. 

Indien een inflatieneutrale belas-
tingheffing tot stand zou komen, zou 
het bedrag van de zelfstandigenaftrek 
wat ons betreft opnieuw aan de orde 
kunnen komen, uiteraard in verlagen-
de zin. 

De bewindslieden hebben deze op-
roep van het vorige jaar in zoverre op-
gepakt, naar onze indruk, dat zij nu be-
reid zijn nader te bezien of een zelf-
standigenaftrek een meer blijvend ka-
rakter in de inkomstenbelastingwetge-
ving zou moeten krijgen. Ik acht het 
gewenst dat bij de voorbereiding van 
de begroting voor 1981 hierover zo 
mogelijk een beslissing wordt geno-
men. Het is overigens pikant dat de be-
windslieden in de memorie van ant-
woord op het wetsontwerp over de 
zelfstandigenaftrek erop wijzen dat 
prof. Hofstra in zijn rapport stelt dat bij 
de invoering van een inflatieneutrale 
belastingheffing geen plaats is voor de 
zelfstandigenaftrek. Wij zouden al een 
eind op de goede weg zijn als men 
zich ook overigens op de conclusies 
van prof. Hofstra zou baseren. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Zou de heer Van Rooijen 
dat ook doen als het om de zelfstandi-
genaftrek gaat? 

De heer Van Rooijen (CDA): De consi-
derans van de zelfstandigenaftrek was 
niet uitsluitend van prof. Hofsta. Het 
was een instrument in afwachting van 
het rapport van prof. Hofstra en in sa-
menhang met de inkomensontwikke-
Mng. 

Minister Andriessen: Het is toch dui-
delijk dat het rapport van de heer Hof-
stra en de argumentatie waarop de 
heer Van Rooijen zich zo graag wenst 
te beroepen, ten minste de samen-
hang doorbreekt. 

De heer Van Rooijen (CDA): De Minis-
ter heeft mij toch ook horen zeggen 
dat als de inflatieneutrale belasting-
heffing tot stand komt, de zelfstandi-
genaftrek zoals deze nu vigeert op-
nieuw qua omvang en vorm aan de or-
de zou moeten komen. Dat betekent 
nog niet dat deze zonder meer zou 
moeten verdwijnen. Die relatie zien wij 
zonder meer. Het hangt er deels ook 
vanaf hoe een inflatieneutrale belas-
tingheffing ook voor de kleinere zelf-
standigen tot stand zal komen. Daarop 
hebben wi j in deze Kamer door de be-
sluitvorming in het kabinet geen enkel 
zicht op. 
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De heer Kombrink (PvdA): Als u daar 
nu geen zicht op hebt, hoe kunt dan 
anderzijds wel stellen dat ook bij in-
voering van de inflatieneutraliteit in 
de belastingheffing wel het bedrag 
van de zelfstandigenaftrek bespreek-
baar is, maar dat de zelfstandigenaf-
trek permanent dient te zijn. Dat heeft 
u gezegd. U staat nu een beetje heen 
en weer te praten en u laat grote on-
duidelijkheid ontstaan. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat dacht 
ik niet. Ik heb het vorige jaar al gezegd 
- toen wi j al perspectieven op de in-
voering van de inflatieneutrale belas-
tingheffing hadden omdat het rapport 
er al lag - dat wij ook dan het instru-
ment van de zelfstandigenaftrek, an-
ders dan prof. Hofstra (de conclusies 
van het kabinet daarover kenden wi j 
uiteraard niet omdat er geen voorstel 
tot invoering van het systeem was) 
niet overbodig zouden achten, inte-
gendeel zelfs. 

De heer Kombrink (PvdA): Dan laat u 
nu dus in uw betoog het nu bestaande 
gebrek aan inzicht buiten beschou-
wing, waarop introductie van de infla-
tieneutraliteit voor zelfstandigen zou 
neerkomen. Dat is voor u een irrele-
vante zaak, die er niet toe doet. U zegt 
op voorhand dat de zelfstandigenaf-
trek gehandhaafd dient te blijven. AI-
leen over de hoogte van het bedrag is 
eventueel te praten mede (ik heb dat 
eerder vernomen) in verband metf i -
nanciering van de door u zo wenselijk 
geachte inflatieneutraliteit. 

De heer Van Rooijen (CDA): Of die 
koppeling zo gemaakt moet worden, 
staat te bezien. Ik wil die uiteraard niet 
uitsluiten. Die heeft u inderdaad impli-
ciet uit mijn woorden kunnen opma-
ken. Ik zou mijn betoog op dit punt wi l -
len afronden. Wellicht wordt het dan 
ook nog duidelijker voor de heer Kom-
brink. 

'Ook bij niet invoering van de infla-
tieneutrale belastingheffing zal niet 
bij voorbaat mogen worden uitgegaan 
van handhaving van de zelfstandigen-
aftrek', zo wilde ik juist de bewinds-
lieden citeren uit de gegeven antwoor-
den. In het licht van onze opstelling en 
de uitlatingen van de bewindslieden, 
meen ik dat het gewenst is dat er een 
uitspraak van de Kamer komt over een 
studie over een vorm van zelfstandigen-
aftrek als een blijvend instrument in 
de inkomstenbelastingwetgeving. Ik 
heb de eer daarover een motie in te 
dienen. 

Motie 

De Voorzitter'. Door de leden Van 
Rooijen, Portheine, Van Amelsvoort en 
Van Dis wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de zelfstandigenaf-
trek in de inkomstenbelasting een fis-
caal instrument is dat met name reke-
ning houdt met de bijzondere functie 
van het inkomen van de zelfstandige 
ondernemer; 

overwegende, dat bij de invoering van 
dit instrument met name is gewezen 
op de studie naar en eventuele invoe-
ring van een inflatieneutrale belasting-
heffing alsmede op de inkomensont-
wikkeling van de zelfstandigen; 

overwegende, dat bij eventuele invoe-
ring van een inflatieneutrale belasting-
heffing weliswaar in zekere zin tege-
moet gekomen wordt aan de bijzonde-
re functie van het inkomen van de zelf-
standige ondernemer, maar dat ter za-
ke in 1980 nog een discussie gevoerd 
zal worden; 

overwegende, dat de huidige inko-
mensontwikkeling ook naar het oor-
deel van de Regering geen aanleiding 
vormt de zelfstandigenaftrek af te 
schaffen of zelfs maar te beperken; 

overwegende voorts, dat in het regeer-
akkoord CDA-VVD werd uitgesproken, 
dat het fiscale winstbegrip wordt aan-
gepast aan de bijzondere functie van 
het ondememersinkomen; 

verzoekt de Regering, een studie te 
verrichten naar de vorm waarin een 
zelfstandigenaftrek ook in de toekomst 
onderdeel zou kunnen blijven uitma-
ken van de Wet op de inkomstenbelas-
ting en de Kamer uiterlijk bij de Miljoe-
nennota 1981 van haar beleidsconclu-
sies op de hoogte te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8(15 850). 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! 

De heer Kombrink (PvdA): Ik begrijp er 
- nu helemaal niets meer van. Op zich is 

het niet zo erg gebruikelijk voor een re-
geringsfractie om in de eerste termijn 
een motie in te dienen over een zaak 
als deze en de Regering niet eerst in de 
gelegenheid te stellen, nader te reage-
ren op wat de woordvoerder van de 

CDA-fractie zegt. Afgezien daarvan 
merk ik op, dat ons eind deze week een 
nota over die Hofstra-toestand is toege-
zegd. Ergens in het voorjaar zullen wi j 
hierover ongetwijfeld debatteren. Kan 
de fractie van het CDA dat debat niet 
afwachten of wordt ook deze motie 
aan het eind van deze behandeling 
aangehouden tot dat debat? Men kan 
dit vergelijken met de motie-Van 
Amelsvoort. Waarom wordt in de mo-
tie de Miljoenennota 1981 als tijdstip 
genoemd? Er komt toch een speciale 
'Hofstra-discussie'? Daarbij kan dit 
punt toch betrokken worden? Nog-
maals, ik begrijp van deze motie echt 
helemaal niets. 

De heer Van Rooijen (CDA): De uit-
spraak die in de motie vastligt, kan hel-
derheid geven, voor zover dat ove-
rigens nog nodig is. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat zei de 
heer Van Amelsvoort ook van zijn mo-
tie over de rente-aftrek tijdens de alge-
mene politieke beschouwingen. Die 
motie werd toch ook aangehouden en 
niet in stemming gebracht. 

De heer Van Rooijen (CDA): Nu loopt 
de heer Kombrink vooruit op ontwik-
kelingen die de komende dagen moe-
ten optreden. Ik was juist bezig te zeg-
gen, waarom wij deze motie naar vo-
ren brengen. Er zal een verdere discus-
sie plaatsvinden over inflatieneutrale 
belastingheffing. Zoals men weet, is 
het kabinet overigens nog niet zo ver. 
Wij wachten echter de desbetreffende 
brief af. Bij die gelegenheid wil len wi j 
in ieder geval de zelfstandigenaftrek 
ter discussie houden, opdat niet de in-
druk zal ontstaan, voor zover men een 
andere richting in wi l , dat dit punt wat 
ons betreft als instrument buiten de 
discussie kan geraken, ongeacht de 
precieze vorm waarin die in de toe-
komst gestalte krijgt. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij krijgen 
een nota van het kabinet over de Hof-
stra-nota. Er komt ter zake een discus-
sie in een van de komende maanden. 
De heer Van Rooijen vraagt nu om een 
standpunt van het kabinet in dezen in 
de Miljoenennota 1981. Alleen al qua 
procedure die de heer Van Rooijen 
voor ogen staat, begrijp ik weinig van 
de motie, nog afgezien van de vraag 
hoe dit soort dingen tussen een rege-
ringsfractie en bevriende bewindslie-
den in een kabinet plegen te liggen, 
maar dit is niet mijn eerste zorg. 

De heer Van Rooijen (CDA): De zelf-
standigenaftrek staat al een hele t i jd, 
zowel verleden jaar als dit jaar, ter dis-
cussie. De heer Kombrink mag toch 
wel van mij hebben begrepen, dat wi j 
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de zelfstandigenaftrek ook los van de 
discussie over de inflatieneutrale be-
lastingheffing wil len zien. Juist daar-
om, dus ook los van die discussie, wi l -
len wi j aan het kabinet vragen om de 
zelfstandigenaftrek als zodanig in het 
komende jaar onder de loep te nemen, 
zeker als het kabinet aan zijn besluit-
vorming vasthoudt, zoals uit de stuk-
ken blijkt, maar ook als men een ande-
re visie heeft. Wij weten dan volgend 
jaar wat te doen met deze 'faciliteit', 
omdat die namelijk maar voor één jaar 
geldt. 

De heer Kombrink (PvdA): U bepleit 
dus.... 

De Voorzitter: Ik moet nu vragen, de 
discussie te beperken. 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom nu over een an-
der onderwerp te spreken, namelijk de 
fiscus en de eigen woning. De be-
windslieden hebben eind verleden jaar 
een nota toegezegd over de fiscale as-
pecten van de eigen woning. Ik betreur 
het, dat wi j nu niet over de resultaten 
van die studie beschikken, zoals is toe-
gezegd. Wij zullen dus nog moeten 
wachten tot het voorjaar van 1980. Als 
ik zeg 'betreuren', betekent dit niet, dat 
ik geen begrip heb voor de omstandig-
heden die hiertoe hebben geleid. 

Ik zou de bewindslieden wel uitdruk-
kelijk wil len vragen om bij die studie te 
betrekken de gevolgen van de invoe-
ring van de onroerend-goedbelasting 
in 1971, als ik het wel heb, kort na de 
invoering van het netto huurwaarde-
forfait, voor zover de onroerend-goed-
belasting niet reeds in deze studie zou 
zijn opgenomen. De onroerend-goed-
belasting is geen rijksbelasting, zodat 
deze bewindslieden niet de eerst-ver-
antwoordelijke zijn, maar de onroe-
rend-goedbelasting heeft wel een 
steeds grotere betekenis bij de totale 
fiscale beoordeling en positie van de 
eigen woning. De onroerend-goedbe-
lasting is hevig in discussie en is erin 
geslaagd, in korte tijd te worden tot 
één van de meest impopulaire en ze-
ker meest besproken belastingen. Dat 
wil in ons land wat zeggen! 

Overigens, de kritiek in Amerika te-
gen de belastingen richtte zich met na-
me ook op de onroerend-goedbelas-
t ing. Bij de onroerend-goedbelasting 
is er sprake van forse verhogingen van 
de te betalen belasting bij een soms 
zeer merkwaardig waarderingsbeleid 
bij sommige gemeenten, niet bij de 
rijksoverheid. Door het netto-huur-
waardeforfait is de onroerend-goedbe-
lasting als een zakelijke last, anders 
dan onder het oude regime, niet meer 
apart aftrekbaar voor de inkomstenbe-
lasting. 

Het is mijns inziens noodzakelijk om 
de werkelijke hoogte van de onroe-
rend-goedbelasting bij de beoordeling 
van de hoogte van het forfait te betrek-
ken. In dit verband wijs ik erop dat het 
bij de onroerend-goedbelasting gaat 
om een heffing over de vrij opleverba-
re waarde van de eigen woning en dat 
bovendien bij de onroerend-goedbe-
lasting de waarde van de eigen wo-
ning maximaal 5 jaar ongewijzigd mag 
bli jven. Dit betekent dat een extra zwa-
re belasting ontstaat bij een aanzienlij-
ke waardedaling, zoals op dit moment. 

Mijn fractie meent dat het gewenst 
is dat de nota over de fiscus en de ei-
gen woning op zeer korte termijn ver-
schijnt opdat vervolgens een discussie 
in de Kamer kan plaatsvinden. Mijn 
fractie wil het kabinet duidelijk maken 
dat de nota er uiterlijk 1 maart 1980 
dient te zijn. Kunnen de bewindslieden 
hierover een harde toezegging doen? 

Mijn fractie heeft het vorige jaar 
reeds gepleit voor uitbreiding van de 
verliescompensatie. Via een amende-
ment-Van Amelsvoort is toen overge-
gaan tot een tijdelijke verruiming van 
de carry forward voor de verliezen van 
1973 t/m 1979 met 2 jaar, van 6 naar 8. 

Bij de algemene financiële beschou-
wingen is door ons de vraag gesteld of 
niet een permanente verruiming van 
de verliescompensatie gewenst zou 
zijn, gelet op de gewijzigde structurele 
winst- en verliespositie van het be-
drijfsleven. De bewindslieden hebben 
voor de verliezen in 1980 geen extra 
termijn meer voorgesteld; ook niet na 
de in oktober toegezegde heroverwe-
ging. Dat heeft mijn fractie teleurge-
steld. 

Ik meen dat er ook voor verliezen in 
1980 alle reden is de termijn te verrui-
men. Er is vergeleken met het vorige 
jaar geen verbetering te verwachten in 
het rendement voor bedrijfsleven. In-
tegendeel, het kabinet heeft zelf toege-
geven dat de arbeidsinkomensquote, 
een graadmeter, weer zal stijgen. 

Er is echter naar mijn mening reden 
om een permanente uitbreiding van 
de verliescompensatie te bepleiten, 
omdat er geleidelijk een structurele 
wijziging is opgetreden in de rende-
mentsontwikkeling van sectoren in het 
bedrijfsleven. In de afgelopen jaren is 
een voortdurende rendementverslech-
tering opgetreden die ook mede heeft 
geleid tot het lage investeringsniveau. 
Bovendien is de periode waarover ver-
liezen worden geleden en de periode 
waarin weer van winstherstel sprake is 
veel langer geworden, vergeleken met 
een flink aantal jaren geleden. 

Steeds meer bedrijven, ook grote en 
grotere bedrijven met veel werkne-
mers, verkeren in de situatie dat zij ja-
ren achtereen aanzienlijke tot zeer aan-

zienlijke verliezen lijden, mede door de 
afschrijving op grote kapitaalinveste-
ringen, die ook door verliesbedrijven 
gelukkig nog steeds worden gedaan. 

Na een periode van grote verliezen 
is dan in een aantal gevallen sprake 
van het geleidelijk kleiner worden van 
de jaarlijkse verliezen, totdat er vervol-
gens quitte gespeeld wordt. Daarna 
wordt dan in een aantal gevallen lang-
zaam weer een bescheiden winst be-
haald. Grote winsten die nodig zijn om 
de grote verliezen helemaal te com-
penseren, blijven dan meestal nog uit. 
Een aantal van die verliesbedrijven 
hebben in de laatste jaren waarschijn-
lijk ook bij Economische Zaken aange-
klopt voor individuele bedrijvensteun. 

Ik meen dat de periode van 6 jaar 
voor de carry forward zou dienen te 
worden verlengd, gelet op de structu-
rele wijzigingen die in de rendements-
ontwikkeling is opgetreden. Naarmate 
in de jaren na de energiecrisis zeer 
grote verliezen in een aantal bedrijven 
zijn opgetreden - ik denk met name 
aan de jaren 1974 t/m 1976-zou com-
pensatie van verliezen uit de jaren na 
1976 binnen de periode van 6 jaar ex-
tra moeilijk worden, omdat compensa-
tie van de grote verliezen uit de peri-
ode 1974/1976 voor gaat. Voorde ja-
ren tot 1979 is het gelukkig al acht jaar 
geworden. 

Mijn fractie heeft daarom gemeend 
een amendement mede ondertekend 
door VVD en SGP te moeten indienen, 
waarbij de verliescompensatie blij-
vend wordt verruimd op basis van de 
termijnen die nu reeds gelden voor 
verliezen tot en met 1979. 

De carry back die reeds een aantal 
jaren twee jaar was, zou definitief twee 
jaar worden en de voorwaartse verlies-
compensatie die vorig jaar reeds tijde-
lijk tot acht jaar is uitgebreid, zou blij-
vend worden uitgebreid tot acht jaar 
voor verliezen vanaf 1980. Uitbreiding 
van de verliescompensatie is mijns in-
ziens een zeer gerichte maatregel ter 
versterking van de positie van een 
aantal, hierbij betrokken bedrijven, 
met name van die bedrijven die, ko-
mend vanuit een verliessituatie, weer 
enig perspectief op winst hebben. De 
gevolgen van de beperking van de car-
ry backen de carry forward zijn p.m. 
geraamd, hetgeen zou kunnen beteke-
nen dat ook de uitbreiding ervan p.m. 
geraamd wordt, zoals dat in het verle-
den gebeurde. 

Mijn fractie kan instemmen met de 
nota van wijzigingen, waarbij de inva-
liditeitsaftrek wordt bevroren, hetgeen 
voor de sociale minima overigens 
geen enkel nadelig gevolg zal hebben, 
zoals ook in de stukken nadrukkelijk is 
uiteengezet. Mijn fractie meent echter 
dat de voorgenomen beperking van de 
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bejaardenaftrek in twee fasen het best 
beoordeeld kan worden, nadat de toe-
gezegde studie over de invaliditeitsaf-
trek en de bejaardenaftrek als zodanig 
gereed is. Denken de bewindslieden 
bij de heroverweging van de bejaar-
denaftrek en de arbeidsongeschiktheids-
aftrek aan een bijzondere regeling, 
wellicht in de sfeer van de buitengewo-
ne lasten indien er voor bepaalde groe-
pen sprake zou zijn van werkelijkeextra 
kosten? Dit betekent dus een typische 
individualisering. 

Mijn fractie is de bewindslieden zeer 
erkentelijk voor de toegezegde en in-
middels aangebrachte verbetering in 
de positie van de onvolledige gezin-
nen, waardoor de aftrek voor onvolle-
dige gezinnen nog wordt toegepast in 
de inkomstenbelasting, ook in het jaar 
waarin een kind 16 jaar wordt, zoals 
dat voor de loonbelasting nog voor 
een gedeelte van het jaar geldt. 

Mijn fractie complimenteert de be-
windslieden met het indienen van het 
lang verwachte wetsontwerp tot struc-
turele herziening van de vermogens-
belasting. Wij achten het feit dat het 
wetsontwerp nu is ingediend zo 
belangrijk, dat wij over onze teleurstel-
ling over het zeer laat indienen van het 
ontwerp heen willen stappen en ook 
bereid zijn, nog eenmaal - zoals nu ge-
lukkig vaststaat - voor 1980 een ver-
lenging van de tijdelijke bestaande re-
geling te aanvaarden. Het is hier niet 
het moment om op deze structurele 
wijzigingen in te gaan, daarom maak ik 
slechts een enkele opmerking. Het zal 
de bewindslieden niet verrassen dat ik 
positief sta tegenover een verdere uit-
breiding van de vrijstelling voor het 
bedrijfsvermogen van de zelfstandi-
gen, en dat ik ook kan instemmen met 
de door mijn fractie in het verleden 
herhaaldelijk bepleitte, aparte vrijstel-
ling in de vermogensbelasting voor 
degenen die geen pensioenrecht ge-
nieten. Daarom is de invoering van de 
zogenaamde oudedagsvrijstelling een 
goede zaak. Dat geldt ook voor het no-
vum van de interingsvrijstelling. 

Heel belangrijk is de aanzienlijke 
verhoging van de vrije voet in de ver-
mogensbelasting; juist met het oog op 
de bezitters van een eigen woning. 
Daarbij kunnen de oudedags- en de in-
teringsvrijstelling nog extra van be-
lang zijn als men een eigen woning be-
zit. 

Mijn fractie realiseert zich wel dat 
het wenkend perspectief van de ver-
mogensbelastingverlichtingen 
gepaard zal gaan met de nog niet ont-
hulde, maar wei komende aanzienlijke 
verzwaring van de successierechten 
die f110 miljoen moeten opbrengen 

ter financiering van de verlichtingen in 
de vermogensbelasting. Die voorstel-
len zullen wij zorgvuldig op hun meri-
tes toetsen. 

Mijn fractie acht een pluriforme pers 
zeer wenselijk met een maximaal be-
reik voor alle burgers. Daarom wil ik 
hier nog eens ons pleidooi herhalen 
voor een regeling ter bevordering van 
de veelvormigheid van de pers. Met 
name wordt daarbij gedacht aan een 
advertentiecompensatieregeling voor 
dagbladen. Hoe zeer mijn fractie het 
tijdelijke nul-tarief een langere toe-
komst beschoren had wil len zien, en 
zelfs heeft overwogen, daarvoor een 
initiatiefontwerp in te dienen, heeft zij, 
mede gelet op de overwegingen van 
het kabinet, gemeend te moeten be-
rusten in het niet meer verlengen van 
het tijdelijke nul-tarief. 

De heer Wöltgens (PvdA): Zou het u 
mogelijk zijn, toch iets meer argumen-
tatie te leveren? U spreekt van 'mede 
gelet op datgene wat het kabinet drijft 
in deze zaak.' Zoudt u ook voor de Ka-
mer duidelijk kunnen maken wat dit te 
betekenen heeft? Als u zo graag had 
gezien dat iets zou worden gedaan aan 
de veelvormigheid van de pers, waar-
om legt u dan niet een concreet voor-
stel daartoe aan de Kamer voor? 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! In het antwoord dat wij 
op onze vragen hierover van de Rege-
ring hebben gekregen blijkt nog eens 
duidelijk, dat in deze zaak beweging 
zit. Het gaat overigens niet snel. 

Mijn tweede opmerking is, dat wi j in 
onze fractie een afweging hebben ge-
maakt ten aanzien van een eventuele -
in afwachting van, want in het verle-
den was het ook altijd tijdelijk, een an-
dere regeling - nieuwe tijdelijke verlen-
ging van het nul-tarief. Gelet op de 
overwegingen van de Regering om niet 
met een voorstel hiertoe te komen -
overwegingen betreffende de budget-
taire positie en de rendementspositie 
van de pers - hebben wi j gemeend, van 
een initiatief ter zake te moeten afzien 
en met het voorstel van de Regering te 
moeten meegaan. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dit bete-
kent, dat de principiële overwegingen 
die verleden jaar door uw fractie naar 
voren zijn gebracht, alsmede de op-
merkingen die namens uw fractie bij 
de algemene beschouwingen zijn ge-
maakt over het afgelopen jaar, waarin 
de Regering niets voor de pers heeft 
gedaan, nu achteloos door u ter zijde 
worden geschoven. 

De heer Van Rooijen (CDA): Daar is 
geen sprake van. Ik heb de interventies 
van mijn fractie bij de algemene be-
schouwingen wel degelijk evenzeer 

gevolgd als u, maar daaruit heb ik niet 
begrepen wat u nu zegt. Wij hebben 
ook toen gepleit voor de regeling die 
de veelvormigheid van de pers bevor-
dert, de regeling waarop wij na de al-
gemene beschouwingen zijn terugge-
komen. Het is een zaak die nu in de 
eerste plaats voor de Minister van 
CRM ter bespreking staat. 

De heer Wöltgens (PvdA): Maar in 
concreto betekent het, dat u het nul-ta-
rief laat vervallen zonder dat u enige 
zekerheid hebt, dat hiervoor iets in de 
plaats komt, per 1 januari aanstaande. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wij drin-
gen bij de Regering erop aan, snel met 
een regeling ter zake te komen, zoals 
wi j reeds eerder hebben gedaan. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat is dus 
een bevestiging van mijn vraag. 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou vervolgens enkele 
opmerkingen wil len maken over de 
motorri jtuigenbelasting en de benzine-
accijns. 

Kunnen de bewindslieden nadere 
mededelingen doen over de stand van 
zaken van de inmiddels begonnen stu-
die over eejj eventuele en wellicht 
gedeeltelijke vervanging van de mo-
torrijtuigenbelasting door een hogere 
accijns? 

In de Nota meerjarenplan personen-
vervoer is medegedeeld, dat een stu-
die over gedeeltelijke vervanging van 
deze belasting door een accijns aan de 
gang is. Moet ik uit de betreffende 
zinsnede in de nota begrijpen, dat niet 
wordt gestudeerd op een eventuele 
volledige vervanging? Hoe zijn de eer-
ste reacties uit andere landen, met na-
me de ons omringende landen, de 
Bondsrepubliek Duitsland en België? 

In het mondeling overleg dat hier-
over in juni 1979 met de Staatssecre-
taris van Verkeer en Waterstaat en de 
Staatssecretaris van Financiën is ge-
voerd, is met name door de laatste er-
kend, dat juist vanuit de invalshoek 
van de energiebesparing een studie 
over een gehele of gedeeltelijke ver-
vanging van de motorrijtuigenbelas-
ting door accijnzen ten minste aan de 
orde zou kunnen komen. Ik zou willen 
aandringen op een zekere spoed, in 
deze zin, dat wi j bij de begroting van 
Financiën voor 1981 een nadere rap-
portage hierover krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Een wets-
ontwerp inzake de WIR zou - zo is aan-
gekondigd - rondom 1 december van 
dit jaar verschijnen, maar wij hebben 
het nog niet ontvangen. Inmiddels is 
gebleken, dat als het wetsontwerp 
wordt ingediend de verlaging in wer-
king zal treden rondom de dag van in-
diening van het wetsontwerp. Op 
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Prinsjesdag werd de verlaging van de 
basispremie aangekondigd en twee-
eneenhalve maand later komt het 
wetsontwerp. Hierdoor was een 
belangrijk 'announcement'-effect mo-
gelijk. Ik vraag mij af, of het in verband 
hiermee niet gewenst is, op het mo-
ment van aankondiging van een struc-
turele verlaging van een WIR-premie 
ook het wetsontwerp daarvoor tegelij-
kertijd in te dienen, waarbij ook wordt 
aangegeven, dat de verlaging direct in 
werking zal treden, zoals ook het geval 
is bij beschikkingen voor conjuncture-
le verlagingen van de premie. Of zou 
de wet-WIR de mogelijkheid moeten 
bevatten - het is een vraag aan de be-
windslieden - dat ook structurele wijzi-
gingen in het tarief bij delegatie moge-
lijk zouden moeten zijn in verband met 
het genoemde effect? Wij stellen de 
vraag met name, gelet op het krachti-
ge pleidooi van de Regering voor dele-
gatie, met name wanneer 'announce-
ment'-effecten optreden, een pleidooi 
dat voorkomt in het wetsontwerp tot 
wijziging van de belastingbepaling in 
de Grondwet. 

Mijnheer de Voorzitter! Het feit dat 
nu reeds enige maanden te voren be-
kend was, dat de WIR-premie voor ge-
bouwen zou worden verlaagd, zal er-
toe leiden, dat in vele gevallen ver-
plichtingen voor de bouw eerder zul-
len zijn aangegaan. Is daarbij in de ge-
geven ramingen van de begrotings- en 
kaseffecten voor 1980 rekening gehou-
den? Zou dit niet het geval zijn, dan 
zou voor 1980 de beoogde besparing 
op begrotings- en kasbasis aanzienlijk 
lager kunnen uitvallen, waardoor een 
gat zou ontstaan. Wil de Minister hier-
op ingaan? 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
vraagt zich overigens af, of de basis-
premie voor outillage niet nog eens 
zou moeten worden bezien, mede in 
verhouding tot de basispremie voor 
gebouwen. 

Gelet op de gespannen arbeids-
markt in de bouw en gelet op de grote 
behoefte aan investeringen in geavan-
ceerde technologie in de komende ja-
ren ter versterking van de structuur 
van onze economie en de werkgele-
genheid zou een hogere basispremie 
voor outillage voordelen kunnen heb-
ben. Zou de Minister deze gedachte 
mee wil len nemen ter overweging bij 
de nadere beleidsvorming ten aanzien 
van de WIR; bij het wetsontwerp WIR 
komen wi j hier nader op terug. 

Ik constateer dat de bewindslieden 
met hun toezegging te komen tot een 
aanpak van de spaarbiljetten via het 
systeem van identificatie bij uitbeta-
ling en renseignering het spoor volgen 
dat ook wij reeds eerder hebben aan-

gegeven. Aan de bronbelasting op 
rente zitten inderdaad veel haken en 
ogen en bovendien zou een dergelijke 
bronbelasting in een veel algemener 
verband moeten worden bezien dan 
de spaarbiljetten; wi j zouden daarover 
later met de bewindslieden gaarne wi l-
len discussiëren. 

In dit verband zou ook een vergelij-
king kunnen worden gemaakt tussen 
de uitvoeringsproblemen die ontstaan 
bij de door de bewindslieden voorge-
stelde aanpak en de uitvoeringspro-
blemen verbonden aan bronbelasting. 

De identificatie bij uitbetaling van de 
spaarbiljetten zal tot veel uitvoerings-
problemen aanleiding geven. Met na-
me zullen de bewindslieden bij een 
voorkeur voor dit systeem zich reeds 
hebben gebogen over de mogelijkhe-
den om identificatie te ontgaan door 
het inschakelen van een stroman of 
door inschakeling van een niet in Ne-
derland belast lichaam. 

Is verzilvering door een buitenland-
se bank mogelijk? Inmiddels gaat er 
bijna f 10 miljard aan spaarbiljetten 
om. Indien de rente overf 1 miljard 
spaarbiljetten niet zou worden aange-
geven zou reeds een extra opbrengst 
van ongeveer f 50 miljoen kunnen ont-
staan. De werkelijke extra opbrengst 
bij aanpak van de spaarbiljetten is vol-
gens de bewindslieden niet te ramen. 
Een deel van de spaarbiljetten is in 
handen van niet in Nederland belaste 
lichamen, bij voorbeeld pensioenfond-
sen, of is in het bezit van buitenlan-
ders. Daarnaast wordt een deel van de 
rente uiteraard wel aangegeven. 

In dit verband wil ik erop wijzen dat 
op een brederterrein beleidsaanpas-
singen nodig zijn om het zwarte circuit 
te bestrijden. De beleidsaanbevelin-
gen naar aanleiding van het rapport 
van de heer Van Bijsterveld wachten 
wi j dan ook met een zekere spanning 
af. 

Het staat naar mijn mening vast dat 
het zwarte circuit in onze economie het 
enige element is dat werkelijk groeit 
en de verwachtingen overtreft, anders 
dan de groeinorm in onze economie, 
die steeds achterblijft bij de verwachte 
groei. Het zwarte circuit is een groei-
sector maar ook die groei zouden wij 
kunnen en moeten ombuigen. 

Na de opbouw van onze economie 
in de jaren '50 bestond het zwarte cir-
cuit nauwelijks - het was ook een men-
taliteitskwestie - maar geleidelijk aan 
is het gegroeid en het verstoort nu in 
grote mate het inzicht in de werkelijke 
economische ontwikkelingen - e r is 
een onzichtbaar stuk nationaal inko-
men - en ook het inzicht in de werkelij-
ke inkomensverhoudingen, die ver-
schillen van de officiële inkomens. De 
steeds verder gestegen collectieve las-

ten in de zestiger en zeventiger jaren 
hebben stellig tot deze ontwikkeling 
bijgedragen. 

De lijfrenteconstructies hebben ook 
iets te maken met deze problematiek. 
Wij hebben in het verleden herhaalde-
lijk sterk aangedrongen op aanpak van 
oneigenlijk gebruik in het algemeen -
wij hebben daarvoor veel begrip bij de 
Staatssecretaris ondervonden - en 
van de lijfrentetermijnen in het bijzon-
der. De lijfrentebetalingen kunnen op 
grond van de bestaande wetgeving 
geheel in aftrek worden gebracht ter 
verwerving van vermogensbestandde-
len, zoals aankoop van onroerend 
goed of koopsommen. Deze construc-
tie wordt in toenemende mate ge-
bruikt, waarschijnlijk mede doordat 
andere mogelijkheden worden of zul-
len worden afgesneden. 

De Staatssecretaris heeft ons mee-
gedeeld dat dit punt hoge prioriteit 
heeft en dat het probleem bij de oor-
zaak wordt aangepakt, het onbelast la-
ten van de ontvangen koopsom of het 
verworven onroerend goed, tegenover 
het volledig in aftrek laten van bepaal-
de lijfrentetermijnen. Mijn fractie vindt 
dit punt van reparatiewetgeving zo ur-
gent, dat wij de Staatssecretaris vra-
gen, toe te zeggen dat dit punt de aller-
hoogste prioriteit zal krijgen en dat het 
eerstvolgende reparatieontwerp dit 
punt zal betreffen. Ik hoop dat hij die 
harde toezegging in dit debat wil doen. 

D 
De heerCouprie (CDA); Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer je zo aan het eind 
van de rij van sprekers staat, dan is er 
het voordeel dat je mee kunt voelen 
met de vertegenwoordigers van de 
kleine fracties, die vrijwel altijd aan het 
eind van de rij staan en zich dan ook 
wellicht afvragen wat er nog te zeggen 
valt na alles wat al gezegd is. Niette-
min heb ik de hoop dat er nog wat inte-
resse zal zijn voor hetgeen ik mag in-
brengen over het onderwerp van de in-
directe belasting (de stukken 15 851 
t/m 15 853), de wetsontwerpen tot ver-
hoging van de bijzondere verbruiksbe-
lasting van sigaretten en kerftabak, 
van personenauto's, van benzine en 
van alcohol. In totaal dragen deze ruim 
900 miljoen bij aan de extra belasting-
opbrengst die de Regering nodig 
heeft om per saldo het beleid voor 
1980 budgettair sluitend te maken. 

Bij de algemene politieke beschou-
wingen heeft collega Van Amelsvoort 
namens de fractie benadrukt dat in het 
geval er belastingen verhoogd moeten 
worden, bij voorrang gekeken zal moe-
ten worden naar belastingen op pro-
dukten waarvan het gebruik niet nood-
zakelijk of zelfs ongewenst is of leidt 
tot extra noodzakelijke maatschappe-
lijke kosten. 
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Welnu, de Regering heeft ons ge-
noegzaam aangetoond dat deze 900 
miljoen een onmisbaar element vormt 
in het totale begrotingsbeleid voor 
1980. Zij kan op onze instemming reke-
nen nu inderdaad gekozen is voor deze 
duidelijk selectieve dekkingsmiddelen. 
Dat wordt nog versterkt door het feit 
dat het in deze sfeer van de indirecte 
belastingen gaat om het inhalen van 
een zekere achterstand, omdat deze 
accijnstarieven de laatste jaren de in-
flatie niet geheel hebben gevolgd. 
Naast deze instemming met dit plan, 
heb ik er allereerst behoefte aan, in al-
gemene zin nog enkele kanttekenin-
gen bij de plannen te plaatsen, vooral 
bedoeld om de zo nadrukkelijk door de 
Regering uitgesproken nevendoelstel-
lingen van deze belastingmaatregelen 
wat te relativeren. 

Na het lezen van de stukken en de 
beantwoording door de Regering van 
de, door de Kamer gestelde, vragen in 
het voorlopig verslag en in het eind-
verslag, moesten wi j op z'n minst vast-
stellen, dat er reden is tot een zekere 
zorgvuldigheid, een zekere terughou-
dendheid, waar het gaat om het effect 
van deze belastingmaatregelen in an-
dere dan de fiscale sfeer, bij voorbeeld 
in de sfeer van de inkomensverdeling, 
koopkrachthandhaving, werkgelegen-
heid, energieverbruik en het milieu. 

DeheerWöltgens (PvdA): Betekent dit 
dat de heer Couprie het pleidooi van 
zijn fractiegenoot Van Amelsvoort, om 
de belastingmaatregelen bij voorkeur 
te zoeken in de selectieve indirecte 
sfeer, ook wil relativeren? 

De heer Couprie (CDA): Dit is slechts 
de aanvang van mijn verhaal. Ik zal di-
rect een toepassing op de wetjes ge-
ven. Misschien kan de heer Wöltgens 
tot dat moment wachten? Ik heb het al-
leen aangevoerd om aan te geven dat 
wij het eens zijn met de Regering. Wei-
licht is dat een andere nuance dan van 
uw zijde. Wij vinden dat er budget-
tair iets moet gebeuren en wij zijn het 
ermee eens dat het vooral in deze 
sfeer is gezocht. Meer heb ik niet wi l -
.len zeggen. 

Dit betreft ook de geconstateerde 
onbekendheid met de wijze waarop en 
de mate waarin de verschillende sub-
jecten in onze volkshuishouding, fabri-
kanten, handelaars, consumenten, re-
ageren op de nu voorgestelde belas-
tingmaatregelen in de indirecte sfeer. 
Bij de algemene politieke beschouwin-
gen heeft de Regering, op een vraag 
van onze zijde, toegegeven nog onvol-
doende inzicht te hebben in de prijse-
lasticiteit van de vraag naar de artikelen 
die tot deze categorie van niet wenselijk 

Tweede Kamer 
27 november 1979 

en niet-noodzakelijk behoren. De Minis-
ter van Financiën heeft toen gezegd de-
ze problematiek nader te zullen bestu-
deren, i 

In de Macro-Economische Verken-
ning worden wel wat schuchtere po-
gingen gedaan om, bij voorbeeld, te 
komen tot enige uitkomst ter zake van 
de prijsgevoeligheid van het energie-
verbruik. Daarin wordt echter gesteld -
dat begrijpen wi j - dat deze niet over-
schat moet worden. 

Evenmin zal er voldoende inzicht be-
staan in het cumulatieve effect van de 
verschillende maatregelen. Dat geldt 
ook voor de directe belastingen. Hoe-
veel houdt bij voorbeeld de modale 
werknemer per jaar over aan de verla-
ging aan de voet van de loon- en in-
komstenbelasting als hij daarnaast 
ook een modale roker en/of een moda-
le drinker en/of een modale autorijder 
is? Andere sprekers hebben dit koop-
krachtaspect al genoemd in allerlei 
combinaties, variërend van de fietsen-
de geheelonthouder tot de autorijden-
de, drinkende kettingroker. Ik zal ze 
verder niet uitbreiden. 

Ik noem deze aspecten niet om daar-
mee aan te geven dat deze belasting-
maatregelen op zich zelf op onei-
genlijke gronden worden verdedigd. 
Dat vinden wij niet. Wel wil ik hiermee 
in alle eerlijkheid aangeven dat het toch 
primair gaat om de opbrengst, het dek-
kingsplan. Wij doen er beter aan niet al 
te nadrukkelijk andere, meer edele mo-
tieven aan te voeren, als wi j niet zeker 
weten hoe dat uitwerkt. 

Ik kan me tenminste nauwelijks 
voorstellen, dat de Minister van Finan-
ciën ambtshalve zou staan te juichen, 
als zijn - overigens goedbedoelde -
oproep via deze belastingwetten om te 
streven naar een meer selectief of lie-
ver nog verminderd gebruik van 
drank, tabak en grote auto's, werkelijk 
weerklank zou vinden in brede lagen 
van onze in welvaart levende bevol-
king, wat dan zou leiden tot een sterk 
vergrote prijselasticiteit van de vraag 
naar die welvaartsartikelen, resulte-
rend in een fiks gat in zijn dekkings-
plan. Om nog maar niet te spreken 
over de effecten van een dergelijk te-
ruglopende vraag op de bedrijfsresul-
taten in de desbetreffende sectoren en 
de doorwerking daarvan in de rijksbe-
groting. 

Minister Andriessen: Misschien zou de 
begroting van Verkeer en Waterstaat 
kunnen worden verminderd, als ge-
beurt, wat de heer Couprie thans 
schetst. 

De heer Couprie (CDA): Ik neem aan 
dat u dan ook niet staat te juichen. 

Dekkingsplan 

Minister Andriessen: Zeker. Als ik die 
begroting met een slordige f 200 min. 
zou kunnen verminderen, gelet op de 
behoeften in de samenleving, zou ik 
zeer staan te juichen. 

De heerCouprie (CDA): Misschien 
staat uw collega dan niet te juichen. 
Mijn algemene conclusie is daarom, 
dat we wat voorzichtigheid betrachten 
waar het gaat om de effecten (ook cu-
mulatief) van de beoogde maatregelen 
in andere dan de budgettaire sfeer en 
wellicht ook weer indirekt terugwer-
kend naar de budgettaire sfeer, bij 
voorbeeld via een verminderde op-
brengst, maar ook via een verhoging 
van de maatschappelijke kosten. Van-
uit deze algemene gezichtshoek zal ik 
dan nu nader ingaan op de drie wets-
ontwerpen zelf. 

Verhoging van de belasting van si-
garetten en kerftabak. 

Mijn eerste kanttekening betreft de 
keus voor een in centen gelijke verho-
ging van de accijns op sigaretten en op 
kerftabak, wat leidt tot een in procen-
ten uiteenlopende verhoging van de 
accijnsdruk. Deze keuze voor centen in 
plaats van procenten heeft nogal wat 
vraagtekens opgeworpen, die nog niet 
zijn weggenomen na de uitleg in de 
memorie van antwoord. 

Wij constateren dat de overheid in 
het verleden er in haar belastingbeleid 
in geslaagd is - e n we nemen aan dat 
dat toch bewust is gebeurd - een zeker 
evenwicht te handhaven in de belas-
tingdrukverhoudingen tussen sigaret-
ten en shag. Gemiddeld bedroeg de 
belastingdruk van de shag zo'n 65% 
van die van de sigaretten, wat duidelijk 
het gevolg is van een lagere prijsver-
hoging in centen voor de shag dan 
voor de sigaretten. 

Wi j menen dat die afstand terecht is. 
Uit statistische gegevens blijkt over-
duidelijk dat shag toch bij uitstek het 
rokertje is van de minder draagkrachti-
gen in onze samenleving. 

In de memorie van antwoord stelt de 
Regering, dat in het verleden nimmer 
van percentages is uitgegaan, maar 
van bepaalde prijsveronderstellingen, 
van waaruit via vast te stellen marges 
tussen handel en industrie gekomen 
werd tot de vaststelling van de nood-
zakelijke belastingverhoging. Dat kan 
best zo zijn. Onze bezwaren richten 
zich dan ook niet op de gevolgde me-
thodiek, doch op de uitkomst ervan. 

In het verleden leidend tot ongeveer 
gelijke verhoudingen tussen shag en 
sigaretten en nu in één keer tot een 
verstoring daarvan, via een aanzienlijk 
hogere uitkomst ten nadele van de 
kerftabak, t.w. van een vrij constant 
percentage van 65 nu in één keer op 
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71,2. Dat de Regering in deze verho-
ging geen verschuiving in hetconsu-
mentengedrag ziet, baseert zij op de 
omstandigheid dat er geen wijziging 
optreedt in het voor substitutie-effec-
ten veelal doorslaggevende absolute 
prijsverschil. Dat begrijpen wij niet. 
Natuurlijk is het zo dat de consument 
kijkt naar het prijsverschil dat op de 
banderolle staat. 

Natuurlijk is het zo, dat deze consu-
ment niet zo geïnteresseerd is hoe die 
prijsverhoging is onderverdeeld. Maar 
een feit blijft toch, dat het absolute 
prijsverschil mede is bepaald door de 
onevenredig grote belastingverhoging 
en dus ook het effect daarvan op het 
consumentengedrag. De vraag is trou-
wens gewettigd, waarop de Regering 
deze verandering van de prijselastici-
teit van de vraag naar shag baseert, in 
aanmerking genomen dat dit nog in 
studie is. 

Wij hebben in het eindverslag ge-
vraagd naar de mogelijkheid om via 
een verhoging van de sigarettenprijs 
ten gunste van de shag weer enige af-
stand te brengen in de belastingdruk 
van sigaretten en shag. Een prijsver-
hoging voor shag van 30 cent in plaats 
van 40 cent, zou bij gelijkblijvende op-
brengst en margeverdeling tot een 
prijs van f 3,05 per pakje sigaretten lei-
den; een prijsverschil van 55 cent met 
een pakje shag, wat de marktverhou-
dingen tussen shag en sigaretten te 
sterk zou beïnvloeden, zo stelt de Re-
gering. Dit vraagt wel enige verduide-
lijking. 

Is de Regering bereid uit te leggen, 
waarom ernaar verwacht geen ver-
schuiving van het consumentenge-
drag van shag naar sigaretten zal 
plaatsvinden bij de door de Regering 
beoogde maatregelen, die onevenre-
dig hoog drukken op de kerftabek, ter-
wij l omgekeerd wel dit argument 
wordt gebruikt als het gaat om een 
suggestie van onze kant om die on-
evenredigheid weer wat af te zwakken 
via een verhoging van 30 cent in plaats 
van 40 cent. Zou de Minister aan kun-
nen geven hoe aan deze bezwaren te-
gemoet gekomen kan worden door bij-
voorbeeld de shagprijs op 35 cent ver-
hoging te stellen, wat de belasting-
drukverhouding tussen shag en siga-
retten weer enigermate in evenwicht 
brengt met als neveneffekt een stabili-

• sering van de marges tussen industrie 
en handel. 

Ook wachten wi j met interesse het 
antwoord van de Minister af op de 
vraag van de heer Portheine over de 
mogelijkheid van een accijnspercenta-
ge voor shag en sigaretten van 2,44 en 
de mogelijkheid van dekking van het 
budgettair tekort via versnelde inning. 

Een volgend punt betreft die marges 
tussen industrie en handel. De Rege-
ring heeft in de memorie van ant-
woord uiteengezet dat ongelijke pro-
centuele verhogingen nog niet behoe-
ven te leiden tot margeverschuivin-
gen. Onze vraag is of de Minister kan 
aangeven hoe de verdeling van de 
marge nu is, na aftrek van belastingen, 
uitgedrukt in procenten voor respec-
tievelijk de handel en de industrie en 
hoe deze verdeling wordt na 1 januari 
1980 en dan apart voor shag en siga-
retten. Een volgende vraag is of de Re-
gering bij het vaststellen van die mar-
ges inderdaad wel voldoende overleg 
heeft gepleegd met de meest betrok-
ken instanties, zoals de Vereniging van 
Nederlandse Kerftabakindustrieën en 
de Nederlandse Sigarenwinkeliersor-
ganisatie. Ons bereiken namelijk be-
richten dat deze organisatie niet alleen 
niet zijn gehoord maar nu ook gecon-
fronteerd worden met een overzicht 
van de opbrengstverdeling, nu en 
straks, en de totstandkoming daarvan 
in overleg met de belanghebbenden. 

Dan sta ik nu nog even stil bij de pro-
blemen van de financiering van de 
voorraden bij de detailhandel. Vanuit 
de CDA-fractie heeft bij herhaling de 
zorg doorgeklonken dat bij allerlei 
noodzakelijke beleidsmaatregelen in 
de budgettair sfeer de afweging in de 
sfeer van het bedrijfsleven, handel en 
industrie soms onvoldoende reliëf 
krijgt, speciaal omdat die afweging, 
deze beoordeling van mogelijke con-
sequenties te veel in de macro-sfeer 
plaatsvindt en te weinig wordt bezien 
op z'n consequenties in de micro-
sfeer, in de sfeer van de kleine gespe-
cialiseerde bedrijven, de kleine mid-
denstand. 

Ik herinner mij dat collega Beumer 
tijdens de behandeling van het dek-
kingsplan 1978, sprekend over de ta-
baksfabrikaten, een indringend plei-
dooi heeft gehouden in de richting van 
de Regering om toch wat meer de be-
schermende hand uit te strekken naar 
deze groepering van kleine winkeliers, 
een bedrijfstak die, zo blijkt uit de rap-
porten, tot de allerzwaksten behoort. 
Velen hebben de strijd met de groot-
winkelbedrijven reeds opgegeven en 
zijn verdwenen; anderen proberen via 
allerlei nevenactiviteiten - de verkoop 
van loten - als bijkantoor van de PTT 
of gewoon door ook andere artikelen 
te gaan verkopen - tijdschriften, 
snoepwaren - hun bestaansmogelijk-
heden wat te verbreden. 

Welnu, velen van deze kleine tabaks-
winkeliers dreigen nu door deze ac-
cijnsmaatregelen opnieuw in proble-
men te geraken, vooral ook omdat het 
hiertoch gaat om fikse verhogingen. 
Liquiditeitsproblemen maar ook afzet-
problemen en in alle gevallen een ex-

tra daling van het besteedbaar inko-
men en een mogelijke belemmering 
van de continuïteit in deze branche. 

In het voorlopig verslag en het eind-
verslag zijn voorstellen gedaan om tot 
verruiming van het krediet te komen 
dan wel de nodige ruimte te scheppen 
door een lichte verlaging van de ac-
cijnstarieven. De Regering ziet daar-
voor vanuit fiscaal oogpunt geen aan-
leiding omdat de omloopsnelheid van 
tabaksartikelen zodanig zou zijn dat de 
belasting reeds op de consument afge-
wenteld is nog voordat de belasting 
aan de fiscus behoeft te worden afge-
dragen. Fiscaal gezien dus geen reden 
tot kredietverruiming, nog afgezien 
van de juridische en praktische proble-
men die het zou geven, ook in Euro-
pees verband. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit ant-
woord, hoe juist het wellicht kan zijn 
formeel gezien, bevredigt ons niet, 
omdat we dan toch weer aan die kleine 
winkelier moeten denken, die al sap-
pelend moet proberen op basis van 
handje contantje z'n voorraad op peil 
te houden en tegelijk moet proberen 
z'n oude voorraad te verkopen en dan 
te weten dat er zeer velen zijn die het 
minimumloon nog niet halen, als het 
gaat om hun besteedbaar inkomen. 

Wij zijn het met de Regering eens 
dat een verlaging van de accijns voor 
dit doel minder juist is, zodat ons niets 
anders rest dan een beroep te doen op 
fabrikanten en groothandelaars om de 
winkelier de komende ti jd niet al te 
zeer het vel over de neus te halen. Wat 
zou de Regering ervan zeggen indien 
zij in overleg treedt met alle betrokke-
nen in de bedrijfstak om op basis van 
de bestaande kredietregeling of met 
nog een geringe verruiming daarvan 
te komen tot een betere spreiding 
daarvan over fabrikant, groothandel 
en detailhandel? Graag de mening van 
de Regering hierover. 

Ten slotte op dit punt van de accijns 
op tabaksartikelen nog een opmerking 
over de verhoging van de specifieke 
accijns van 5% tot 10%. De Regering 
heeft als argument voor deze verho-
ging de noodzaak om harmonisatie te 
verkrijgen in EEG-verband, reden voor 
ons daartegen niet al te zeer in te wi l -
len gaan, hoezeer we ons ook reali-
seerden dat dit vooral zou leiden tot 
een relatief grotere verhoging van de 
belastingdruk op de goedkopere mer-
ken. Dat dit consequenties heeft voor 
de fabrikanten die zich juist op de 
goedkopere merken specialiseren is 
duidelijk. Zulke fabrikanten zijn er, zo-
als ons is gebleken. In het eindverslag 
is aan de Regering gevraagd deze con-
sequenties opnieuw te bezien. Het ant-
woord is niet erg bevredigend, als de 
Regering spreekt over het voorkomen 
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van de toename van het zogenaamde 
multiplier-effect. 

Ingewikkelde taal, die in ieder geval 
de mensen van BATCO - wi j zijn bena-
derd door directie en ondernemings-
raad - niet zal aanspreken, waar enke-
le honderden arbeidsplaatsen op het 
spel staan. Wij vragen de Regering 
dringend deze problematiek opnieuw 
te bezien en indien maar enigszins mo-
gelijk op deze wijziging van het per-
centage van de specifieke accijns terug 
te komen of daarvoor andere mogelijk-
heden te bedenken. Wij dachten dat dit 
bij uitstek één van die punten is waar-
bij bepaalde neveneffecten van een 
maatregel - hoe goed bedoeld ook -
soms averechts werken. Dit is een re-
den om de nodige terughoudendheid 
te betrachten. 

Ik kom aan de verhoging bijzondere 
verbruiksbelasting van personenau-
to's. Zoals reeds in de inleiding door 
mij gesteld zijn we het met de Rege-
ring eens dat de keus voor selectieve 
dekkingsmaatregelen ook in de rich-
ting van het autobezit is gegaan. Ik leg 
de nadruk op 'bezit', omdat het hier 
duidelijk niet gaat om het autogebruik, 
waar vooral de verhoging van de ben-
zineaccijns betrekking op heeft. 

Evenals bij de tabaksartikelen, zijn 
wij van mening dat ook hier de nodige 
terughoudendheid betracht zou moe-
ten worden waar het de neveneffecten 
betreft. Vandaar mijn nadruk op het 
begrip 'bezit', d.w.z. de heffing terzake 
van de levering van personenauto's. 
Met als centrale probleemstelling de 
vraag hoe de Regering naast de bud-
gettaire doeleinden - die we onder-
steunen - ook nog andere zaken kan 
dienen in de sfeer van de energiesitu-
atie en het minder noodzakelijke karak-
ter van de bestedingen, zoals de me-
morie van toelichting stelt. Een afge-
leide vraagstelling is dan voor ons: 
wat maakt het kopen, het bezitten van 
een bepaalde auto minder noodzake-
lijk en voor wie geldt dat dan? Maar 
ook, welke nadelige effecten kan het 
leggen van heffingen of het progres-
sief verhogen daarvan hebben voor de 
betreffende auto-branches en de indi-
viduele bedrijven daarin? Dus ook hier 
een macro- en een micro-benadering. 

Een eerste punt is dan de aanscher-
ping van de progressie. Niet alleen ti j-
dens de algemene politieke beschou-
wingen, maar ook daarvoor zijn van de 
zijde van de CDA-fractie kanttekenin-
gen geplaatst bij deze invoering van 
een progressie in de tarieven. Niet om-
dat we hiertegen principiële bezwaren 
zouden hebben - ik zou zeggen: inte-
gendeel - , maar omdat we zo onze 
twijfels hebben over de uitwerking 
daarvan. 

Als de Regering spreekt over ener-
giebesparing en over het feit dat goed-
kopere auto's veelal zuiniger zijn dan 
duurdere auto's en men wil dan door 
deze heffing van de bijzondere belas-
ting bereiken dat er een daling van de 
verkoop van duurdere auto's plaats-
vindt ten gunste van de goedkopere, 
dan liggen hier primair onze twijfels. 

Wij betwijfelen of er na 1 januari 
1980 één duurdere auto minder ver-
kocht zal worden dan anders. Het zijn 
immers vooral bedrijven die duurdere 
auto's kopen en particulieren die deze 
auto's beroepsmatig nodig hebben zo-
als taxichauffeurs, vertegenwoordi-
gers enz. 

Welnu zij zullen allen deze hogere 
autokosten doorberekenen via de kost-
prijs van hun produkt of via de kilome-
terprijs naar de gemeenschap met als 
enig effect een fikse bijdrage tot de in-
flatie. Daarnaast vragen wij ons af of 
het begunstigen van de goedkopere 
auto's in dit geval wel zo zinvol is. Be-
neden de f 10.000 ligt 6% van de totale 
markt en slechts 1 % van het totaal 
aantal merken en dat zijn dan naar het 
zich laat aanzien allerminst de auto's 
waar Jan Modaal met zijn gezin in 
rondrijdt, maar veeleer de tweede au-
to's in het gezin die dus veel eerder in-
gedeeld zouden moeten worden in de 
categorie 'minder noodzakelijk'. Vindt 
de Regering dat deze categorie toch 
maar bevorderd moet worden? 

Een ander aspect is de energiedoel-
stelling. De Regering heeft desge-
vraagd toegegeven dat er hier duide-
lijk een discrepantie zit ten aanzien van 
de dieselmotor, die zuiniger rijdt maar 
wel in de duurdere prijsklasse valt. 
Wat denkt de Regering te doen ter in-
vulling van de doelstelling, onder an-
dere vervat in de Energienota, om het 
rijden met dieselpersonenauto's te be-
vorderen, in aanmerking genomen 
dat de dieseltoeslag op de motorri j-
tuigenbelasting gehandhaafd blijft? 
Het is goed dat daarover nog discussie 
komt. Wat voor de dieselmotor geldt, 
geldt in sterkere mate voor motoren 
lopend op LPG, die naast energiebe-
perkend ook milieu-hygiënisch wer-
ken. 

Kortom, naast de budgettaire voor-
delen blijven er nauwelijks nog zakelij-
ke argumenten over om de progressie 
te handhaven of zelfs te verhogen. In 
ieder geval stelt de Regering zelf, dat, 
als het alleen zou gaan om de energie-
besparing, beter aan een extra verho-
ging van de benzineaccijns gedacht 
zou kunnen worden. Met andere woor-
den: als er sprake zou zijn van een an-
dere dekkingsmogelijkheid, zou de 
progressie achterwege kunnen blijven 
Dat zou dan extra gelden als er ook 
nog nadelen aangevoerd zouden kun-
nen worden. En die zijn er. 

Allereerst wijs ik op de problemen in 
de uitvoeringssfeer als kleine prijsver-
schillen bij voorbeeld bij de aankoop 
van extra onderdelen of accessoires 
tot grotere belastingverschillen leiden. 
Deze bezwaren werden bij het vorige 
kabinet inderdaad aangevoerd tegen 
het invoeren van de progressie. In de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag stelt de Regering dat deze bezwa-
ren nu bij nader inzien wel mee blijken 
te vallen. 

Onze vraag aan de Regering is dan 
waar deze optimistische uitspraak op 
is gebaseerd en op welke uitspraken 
van welke instanties in de automobieL 
branche. In ieder geval niet van de 
twee bekendste die ons opnieuw en in 
versterkte mate hebben aangesproken 
op de aanscherping van de progressie, 
die juist in de sfeer van de uitvoering, 
in de garages en de showrooms nare 
gevolgen kan hebben. 

Een ander punt betreft het welbe-
wuste streven van de Europese en 
Amerikaanse auto-industrie om te ko-
men tot steeds zuiniger motoren, wat 
dan natuurlijk wel prijsverhogend 
werkt. Waarom moet dit streven nu 
worden afgestraft? Een ander nadeel 
van de progressie is het marktversto-
rende effect ten nadele van bij voor-
beeld de Europese, maar daarbinnen 
ook van de Nederlandse industrie ten 
gunste van bij voorbeeld de Japanse 
auto-industrie, die immers veel meer 
in de goedkopere prijsklassen werkt 
dan bij voorbeeld West-Duitsland en 
Frankrijk. 

Voor de Nederlandse auto-industrie, 
met één produkt in de duurdere klasse, 
geldt dan nog bovendien, dat er geen 
alternatief is voor de man die een 
goedkopere auto zoekt. Wie door deze 
extra heffing geen VOLVO 343 meer 
kan betalen, is verloren voor de Neder-
landse industrie, ook al zal dat voor de 
accijnsinkomsten van Nederland niets 
uitmaken. 

Wij zijn tot de conclusie gekomen 
dat er nogal wat nadelen kleven aan 
de aangescherpte progressie. Welke 
voordelen ziet de Regering niettemin 
om toch deze aanscherping na te wi l -
len streven? 

Ik kom tot de verhoging van de ac-
cijns op benzine, waarover ik na het 
betoog van collega Van Rooijen kort 
kan zijn. Deze verhoging past geheel in 
onze filosofie over selectief autoge-
bruik, wat naar onze mening een gro-
ter effect zal hebben dan selectief au-
tobezit. Vandaar dat wi j er bij voor-
beeld de voorkeur aan zouden geven 
als de noodzakelijke budgettaire op-
brengst geheel of voor een groter deel 
in de sfeer van de benzineaccijns was 
gevonden. 
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De heer Jansen (PPR): Als iku zoeven 
goed heb beluisterd, zou ik verwacht 
hebben dat u nu gezegd had: wij be-
treuren het echter dat er geen verla-
ging van de motorrijtuigenbelasting 
tegenover staat. 

De heerCouprie (CDA): Daarover heeft 
de heer Van Rooijen gesproken en ik 
ga dat niet herhalen. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Dan 
heeft de heer Jansen het niet goed be-
grepen. 

De heerCouprie (CDA): Wij nodigen 
de Regering uit, met enige aandacht te 
blijven letten op twee dingen, namelijk 
het cumulatief effect van deze verho-
ging en andere heffingen op het auto-
gebruik, bij voorbeeld in het kader van 
de luchtverontreiniging en de geluid-
hinder. 

Een ander punt is de mogelijkheid 
van marktverstoring in het Neder-
lands-Duitse grensgebied, waar een 
prijsverschil van 10 cent per liter gaat 
ontstaan. Dat heeft ook de heerWölt-
gens gesignaleerd. 

Ten slotte de verhoging van de al-
coholaccijns. Dat wij met deze accijns-
maatregel instemmen, is vooral ook 
ingegeven door de overtuiging dat bij 
deze maatregel terdege sprake is van 
een positieve invloed van accijnsver-
hogingen op het alcoholgebruik. 

Prof. dr. S. Cnossen, hoogleraar be-
lastingrecht, heeft daaraan een studie 
gewijd en daarover gepubliceerd in 
ESB van 27 juni van dit jaar. Aan de 
hand van een 'cross-sectie-analyse' 
van gegevens uit 12 OESO-landen 
toont hij aan, dat hoe hoger de accijn-
zen, b.t.w. en andere belastingen op 
alcoholhoudende dranken zijn, des te 
lager het verbruik is. Interessant hier-
bij is nog dat een dergelijke verminde-
ring van de consumptie van alcohol 
voor de schatkist geen aderlating be-
hoeft te betekenen, omdat de accijns 
immers een fractie is van de prijs, 
waardoor de opbrengstelasticiteit klei-
ner is dan de prijselasticiteit. Met an-
dere woorden, de verminderde afzet 
wordt gecompenseerd door de hogere 
accijns. Een tweede interessant gege-
ven is dat door de beperking van het 
gemiddelde verbruik ook het excessie-
ve verbruik zal afnemen. 

Op grond van deze gegevens pleit 
Cnossen voor een bewuste nationale 
alcoholpolitiek, waarvan de fiscale 
maatregelen een essentieel onderdeel 
zouden moeten vormen naast een 
drastische beperking van het aantal 
verkooppunten en monopolisering 
door de overheid van de kleinhandel in 
alcoholhoudende dranken. Het zou te 
vervoeren, deze interessante studie 

nader uit te diepen, ook al omdat ik het 
niet in alle opzichten met de heer 
Cnossen eens ben. Toch zou ik de Re-
gering in deze bepaalde suggesties 
wil len doen. Hoewel het wellicht beter 
zou passen bij de behandeling van de 
begroting van Volksgezondheid, noem 
ik deze studie om aan te geven, dat er 
voor ons reden genoeg is om akkoord 
te gaan met de accijnsmaatregelen. 

Ik realiseer mij dat deze studie van 
Cnossen beperkt bedoeld is en dat aan 
de uitkomst niet al te veel waarde 
moet worden gehecht, ook omdat ge-
bleken is dat veel alcoholgebruikers 
hun 'heil ' elders zoeken, via clande-
stien stoken en dergelijke. Ik heb in be-
paalde landen zelf kunnen constateren 
dat het aantal dronkaards niet geringer 
is. Men wordt sneller alcoholist door 
gebruik van slechte alcohol. Niettemin 
zou ik de Regering wil len vragen, hier-
op wat nader in te gaan, omdat de be-
doeling erachter, het verminderen van 
het alcoholgebruik, meer nog dan bij 
andere wetsontwerpen, ons zeer na 
ligt. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan de heer Couprie 
troost bieden. Hij vond het vervelend, 
dat hij als laatste moest spreken, waar-
door de belangstelling voor zijn be-
toog wellicht wat geringer zou zijn. In 
de eerste plaats ben ik nu de laatste 
spreker. In de tweede plaats kan ik de 
heer Couprie verzekeren, dat ook deze 
bewindslieden belangstelling hebben 
voor hetgeen door kleine fracties te 
berde wordt gebracht, dus zeker voor 
hetgeen de laatste spreker van een 
grote fractie naar voren brengt. In de 
derde plaats - misschien minder een 
troost voor hem, maar meer verdriet 
voor mij - is het jammer dat een lid 
van een grote fractie niet heeft opge-
merkt, dat een spreker van een kleine 
fractie ineens op de sprekerslijst ver-
schoven was. 

Mijnheer de Voorzitter! Het belas-
tingplan is de weerslag van hetf inan-
cieel-economisch en monetair beleid. 
Het financieel-economisch beleid van 
dit kabinet is en blijft vastgelegd in 
Bestek '81, ook al lijkt dit beleid weinig 
effect te hebben en ook al lijkt het er 
soms op, dat het beleid op zijn grond-
vesten wankelt. Meermalen heb ik dui-
delijk kunnen maken, wat de uitgangs-
punten van de PPR-fractie zouden zijn 
voor een financieel-economisch be-
leid. Wij zouden mikken op beperking 
van de economische afhankelijkheid 
van het buitenland. Dat betekent dat 
een zodanige verschuiving van het 
consumptiepatroon zou moeten wor-
den bewerkstelligd, dat de importbe-
hoefte wordt teruggedrongen. Dat ver 

eist een verbetering van de concurren-
tiepositie van min of meer aan Neder-
land gebonden goederen en diensten, 
ten opzichte van goederen en diensten 
die in de internationale handel een rol 
spelen. 

Een ander belang is een beperking 
van de energieafhankelijkheid van de 
Nederlandse economie. Dat betekent 
minder energie-intensieve activiteiten, 
minder kapitaalsintensieve activitei-
ten. Een belastingplan tegen die ach-
tergrond zou betekenen een verleg-
ging van de min of meer arbeidsplaats 
gebonden kosten - en ook de loon- en 
inkomstenbelasting is zo langzamer-
hand zo'n post geworden - tegenover 
een versterking van kapitaalsgebon-
den lasten. In feite zou dat neerkomen 
op het verlagen van loon- en inkonv 
stenbelasting en eventueel sociale 
premies en het invoeren van belasting 
op geïnvesteerd vermogen als een 
nieuwe vorm van ondernemingsbelas-
ting. 

Ook de voorstellen van de heer 
Wöltgens passen in dit patroon. Een 
lager b.t.w.-tarief voor arbeidsinten-
sieve activiteiten en produkten, het ho-
ge tarief voor energie-intensieve acti-
viteiten, lagere invoerrechten voor 
halffabrikaten en eindprodukten uit 
Derde Wereldlanden en een hoger 
b.t.w.-tarief voor verpakkingsmiddelen 
en dergelijke. Een kanttekening hierbij 
is dat de uitwerking van zo'n stelsel 
natuurlijk nietten koste mag gaan van 
de mensen met de laagste inkomens. 
Die moet je niet de lasten van een der-
gelijk stelsel laten dragen. 

De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de heer Jansen vra-
gen hoe hij de b.t.w. op luxe-produk-
ten die arbeidsintensief zijn, ziet. Be-
pleit u daarvoor een hoog of een laag 
b.t.w.-tarief? 

De heer Jansen (PPR): Ik denk dat men 
dan een combinatie krijgt van de mate 
waarin die luxe-artikelen energie-in-
tensief zijn - daar gaat het in de eerste 
plaats om - en de kwestie van de ar-
beidsintensiviteit. Dat zal men moeten 
bekijken. 

Het tweede aspect van het belasting-
plan is dat het een bijdrage levert in de 
financiering van de collectieve uitga-
ven en dat het in evenwicht moet zijn 
met het opnemen van gelden op de ka-
pitaalmarkt. Tegen de achtergrond van 
de doelstelling van de inflatiebeper-
king, die door de PPR fors wordt on-
derschreven, hebben wij jaar op jaar, 
ook tijdens de vorige kabinetsperiode, 
gewaarschuwd tegen het vervallen in 
monetaire financiering zonder dat 
daar feitelijk voldoende inverdienef-
fecten op basis van groeiverwachtin-
gen tegenover staan . Opnieuw ge-
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beurt het nu, dat er monetair wordt ge-
financierd zonder dat er voldoende 
groeiverwachtingen zijn. Het ziet er zo 
langzamerhand naar uit dat het infla-
toire gevaar daarvan nu ook door het 
kabinet erkend wordt. Ik heb tenminste 
de Minister van Sociale Zaken woor-
den in die richting horen spreken. 

Minister Andriessen: De heer Jansen 
heeft deelgenomen aan de algemene 
politieke en financiële beschouwingen 
en heeft gehoord wat ik toen over de 
inflatoire aspecten en over de aspecten 
van de monetaire financiering heb ge-
zegd. 

De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb het nu over hetgeen 
ik vanuit het kabinet heb gehoord. Dat 
is niet alleen wat de Minister van Fi-
nanciën zegt. Ik heb de Minister van 
Sociale Zaken duidelijk horen waar-
schuwen tegen het inflatoire gevaar 
van monetaire financiering, die het ge-
volg zou kunnen zijn van een niet vol-
gens de wensen van het kabinet verlo-
pend arbeidsvoorwaardenbeleid. Men 
zou nu zo langzamerhand op de drenv 
pel van het mogelijke zijn aangeko-
men. Ik zeg dus dat het gevaar van in-
flatoire financiering zo langzamerhand 
vanwege het kabinet onderkend 
wordt. Ik zeg niet dat de Minister het er 
nu mee eens is dat inflatoire financie-
ring nu al het geval is. Ik weet dat de 
Minister dat bestrijdt. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik maak ernstig bezwaar te-
gen de stelling dat het kabinet zich 
daar nu zo langzamerhand van bewust 
begint te worden. Het kabinet is zich 
daar voortdurend van bewust. Het feit 
dat de Minister van Sociale Zaken het 
ook zegt, nadat de Minister van Finan-
ciën het namens het kabinet heeft ge-
zegd, is niet de bevestiging dat het 
langzamerhand gebeurt, maar een be-
vestiging van het feit dat wi j daar zeer 
veel oog voor hebben. 

De heer Jansen (PPR): Laat ik het dan 
als volgt zeggen. Ik heb het dit jaar 
voor het eerst duidelijk vernomen, ter-
wijl ik in andere jaren, wanneer ik zei 
dat de Regering bezig was monetair te 
financieren en daardoor bezig was een 
inflatiebron voor over twee, drie jaar te 
scheppen, steeds een ontkenning 
hoorde. Ik ben hier beslist zeker van. 

De heer Van Rooijen (CDA): In de Mil-
joenennota heeft de Minister heel uit-
voerig de gevolgen van monetaire f i -
nanciering aangegeven. Hij heeft er 
zelfs getallen bij genoemd over de om-
vang ervan in de laatste jaren. Hij heeft 
er bij voorbeeld ook op gewezen dat in 
de komende vijf jaren (dit heeft echter 
niets met monetaire financiering te 

maken maar wel met de staatsschuld) 
de rentelasten zullen stijgen met een 
half procent van het nationaal inko-
men. 

De heer Jansen (PPR): Dat is een ande-
re zaak. 

De heer Van Rooijen (CDA): Neen, het 
houdt er wel verband mee. 

De heer Jansen (PPR): Neen, dat is een 
andere zaak. Het gaat mij om het vol-
gende. Op een bepaald moment wordt 
monetair gefinancierd. Het is dan ech-
ter nog helemaal de vraag of dit tot in-
flatie leidt. Het behoeft niet automa-
tisch tot inflatie te leiden. Een van de 
vorige sprekers (ik meen de heer Nij-
hof) is er diep op ingegaan. Ook de 
heer Kombrink heeft hieraan aandacht 
geschonken. 

Bij monetaire financiering spelen 
een aantal zaken een rol. Monetaire f i -
nanciering behoeft echter niet tot infla-
tie te leiden. Wanneer de groei van de 
economie echter fundamenteel achter-
blijft en wanneer een aantal inverdien-
effecten, waarmee bij die monetaire 
voorzieningen rekening wordt gehou-
den, niet optreden, is het haast onver-
mijdelijk, dat op den duur de monetai-
re financiering een inflatiebron wordt. 
Ik heb daarover een aantal jaren 
achtereen gesproken. Ik heb dat ook 
de ambtsvoorganger van deze Minis-
ter meermalen voorgehouden. Dat 
was Minister Duisenberg. Ik heb toen 
ook gezegd: Minister, u rekent op 
3,75% groei; vergeet dat maar; u bent 
bezig met een gevaarlijke financierings-
politiek. De heer Van Dis was het op 
dat punt altijd met mij eens. Het ver-
baast een heleboel mensen in de Ka-
mer, dat wi j het op dit soort punten 
met elkaar eens kunnen zijn. Het ver-
baast mij echter niet, alsook niet de 
heer Van Dis. Immers, het is vrij lo-
gisch. 

De heer Van Dis (SGP): Over feiten zijn 
wi j het altijd eens! 

De heer Jansen (PPR): Zo is dat. In het 
verleden vond ik dat dus een gevaarlij-
ke situatie. Ik ben blij, dat het kabinet 
dit nu onderkent. Ik hoop echter, dat 
het beleid op den duur daarvan wat 
meer de consequenties laat zien. 

Wij komen dan op het financieel-
economische beleid terug. De vraag 
die iktoch in alle ernst moet stellen, is: 
werken wij niet met een te groot finan-
cieringstekort? Ik weet, dat de Minister 
van Financiën, al is het maar omdat hij 
Minister van Financiën is, bij voortdu-
ring zal zeggen, dat hij zich op de rand 
van het mogelijke bevindt en dat het 
nog net kan, van welke kleur die Minis-
ter ook is. Niettemin ben ik van me-
ning, dat wij dit moeten vaststellen. 

Naar mijn gevoel gaat de Minister in 
dezen te ver, gewoon te ver. De Minis-
ter zal dan misschien wel vragen: wilt 
u dan de collectieve uitgaven beper-
ken om dat goed te maken? Daarop 
zeg ik weer: zo gemakkelijk is het ech-
ter niet. Ik kom dan weer bij de verha-
len terecht die ik bij eerdere gelegen-
heden in deze Kamer gehouden heb, 
waarbij de Minister van Financiën te-
gen mij heeft gezegd: jullie kiezen wat 
anders dan ik. 

Minister Andriessen: Nog minder 
groei en nog meer collectieve lasten! 

De heer Jansen (PPR): Dat zou best 
wel eens kunnen. Het is nog mogelijk 
ook. 

De heer Van Dis (SGP): En dwang! 

De heer Van Rooijen (CDA): Wat doet 
de heer Jansen dan met de koopkracht-
aantasting die daaruit voortvloeit? 
Aanvaardt hij die ook? 

De heer Jansen (PPR): Neen. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat dus 
niet. 

De heer Jansen (PPR): Ik heb er hele-
maal geen behoefte aan om in dat ge-
val over dé koopkracht te spreken. 'De 
koopkracht' is een veel te algemeen 
begrip. 

Ik kom nu terug op dingen die ik al 
eerder genoemd heb. In deze Kamer 
heb ik ook bij herhaling gesproken, 
over het feit, dat men bij voorbeeld het 
gehele vraagstuk zou moeten beginnen 
te benaderen van de zijde van de be-
stedingen. Als dat het geval is, kom ik 
weer met het getal dat ik tot vervelens 
toe de Minister van Sociale Zaken 
pleeg voor te houden en dat de parti-
culiere consumptie aangeeft van Ne-
derlandse gezinshuishoudingen. In de 
Macro-Economische Verkenningen 
wordt dit voor 1980 geschat op 
f 14.000 per hoofd van de bevolking. 

Als die ruimte er is in die besteding, 
mag de gemiddelde koopkracht wat 
mij betreft best achteruitgaan - daar 
zit ik helemaal niet mee - als dat maar 
gepaard gaat met een andere inko-
mensverdeling. In dit verband zegt de 
heer Van Dis: en dwang. Men moet 
maar eens over een maximum inko-
men denken. Zonder dat soort gedach-
ten zullen wij op den duur niet uit het 
vraagstuk komen van afwenteling en 
eerlijk verdelen. Daarover moet heel 
goed worden nagedacht. Wij lopen ge-
woon vast. 

In de vroegere jaren heb ik het ge-
noegen gehad, daarover toch nogal 
eens mijn gedachten te laten gaan, la-
ten wi j zeggen noodgedwongen. Im-
mers, men weet, dat de fractie van de 
PPR het niet zo met de groei zag zitten, 
althans niet met de groei op deze ma-
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nier. Wij waren dus wel gedwongen 
om te denken over de vraag op welke 
wijze er dan gedeeld moet worden. 
Daarmee zijn wi j al ongeveer zes jaar 
bezig. Van daar komt men dan heel lo-
gischerwijs, stap voor stap, tot zaken 
zoals een basisinkomen en een maxi-
mum inkomen, omdat anders de af-
wenteling nooit kan worden tegenge-
gaan. Zelfs bij een progressief tarief 
van 99% marginaal blijft men met af-
wenteling kampen. 

Ik weet, dat men ook met een maxi-
mum inkomen nog te maken heeft met 
een aantal uitkeringen in natura, en an-
dere ontwijkmogelijkheden die moeilijk 
beheerst kunnen worden. Maar goed, 
er zijn een aantal nadelen, waarmee 
ook dan rekening gehouden moet wor-
den. In dat stelsel zullen dus ook 
schoonheidsfouten optreden. Die zullen 
echter bepaald geringer zijn dan wat wij 
nu te verwerken hebben. 

Ik zeg nu alvast, dat ik erg veel waar-
dering heb voor de reparatiewetge-
ving. Ik zal daarbij het woord niet voe-
ren bij gebrek aan t i jd, maar niet bij ge-
brek aan belangstelling. Hiermee heeft 
men nu te maken en hieraan probeert 
men dan ook wat te doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook factoren 
van koersontwikkeling en concurren-
tiepositie spelen in dit verhaal over de 
monetaire financiering en inflatie een 
rol. Men kan zich de vraag stellen of 
men zijn concurrentiepositie moet ver-
beteren door alles op alles te zetten in 
de export en daardoor meer afhanke-
l i jkte worden van het buitenland of dat 
men zijn concurrentiepositie moet ver-
beteren door de import te beperken en 
daardoor minder afhankelijk van het 
buitenland te worden. 

De heer Nijhof (DS'70): Is dit geen 
vorm van protectionisme? Hoe beziet 
u dan de export van ontwikkelingslan-
den? 

De heer Jansen (PPR): Nee. Dit is geen 
vorm van protectionisme. 

De Voorzitter: Ik zou niet de algemene 
politieke beschouwingen en de begro-
ting van Economische Zaken in een 
nutshell bespreken. 

De heer Jansen (PPR): Ik was daarmee 
niet bezig. Ik wil deze interruptie heel 
kort beantwoorden. Protectionisme is 
dat men zegt dat men de verkoop van 
Volvo's, in Nederland gemaakt, bevor-
dert opdat men daarmee de verkoop 
van Volkswagens, geproduceerd in de 
Bondsrepubliek Duitsland, kan tegen-
gaan. Dat bedoel ik niet. 

Ik bedoel dat wij een zodanig fiscaal 
en financieel beleid moeten voeren dat 
het kopen van de dienst stadsvernieu-
wing, van de dienst onderwijs, dat het 

hebben van veel kleine detailwinkels, 
interessanter wordt dan het aanschaf-
fen van Volvo's, benzine of olie uit het 
buitenland. Dat is een andere manier 
van benaderen. Ik ben er blij mee dat ik 
erin slaagde dit heel kort af te doen. 

Een belastingplan dat de PPR-fractie 
voor ogen zou staan, zou dus een gro-
tere omvang hebben gehad en in zijn 
aard totaal anders geweest zijn. Ove-
rigens zou zo'n belastingplan van de 
PPR-fractie gepaard zijn gegaan met 
stringente maatregelen op het gebied 
van een inkomens-herverdeling. 

Het belastingplan dat ons wordt 
voorgelegd, kenmerkt zich door een 
forse verlaging van de loon- en inkom-
stenbelasting enerzijds en een sterke 
verhoging van de indirecte belasting 
anderzijds. De vraag die dan gesteld 
moet worden, is of dit een bijdrage le-
vert tot eerlijker delen. In dat verband 
is het van belang om de doorwerking 
van de verschillende belastingsoorten 
nader te bezien. 

Helaas hebben wij op een aantal vra-
gen daaromtrent geen kwantitatief 
antwoord gekregen. Wij zullen dus 
moeten gissen. 

Tegen verhogingen van de loon- en 
inkomstenbelasting wordt aangevoerd 
dat bij de reeds sterke progressie de 
afwentelingsgeneigdheid almaar 
verder zal toenemen. Dat is waar. De 
afwenteling zal uiteindelijk in de prij-
zen terechtkomen en op die manier de 
koopkracht beïnvloeden. Mag ik de Mi-
nister vragen hoe hij met dit effect bij 
het voorspellen van de reële koop-
kracht rekening houdt? Met welke af-
wentelingseffecten rekent de Minister 
over het geheel van de loon- en inkom-
stenbelasting èn over de verzwaring 
dan wel verlichting daarvan? 

Stelt de bewindsman bij zijn model-
berekeningen de afwenteling afhanke-
lijk van het inkomen of niet, en zo ja, 
op welke wijze? Over de inflatie die het 
gevolg is van de monetaire financie-
ring, heb ik al uitvoerig gesproken. 
Wanneer men deze weg kiest voor de 
financiering van de collectieve uitga-
ven dan betekent dat, zij het op ter-
mijn, een volledige doorwerking in de 
prijzen en daarmee in de koopkracht. 
Het effect is sterker dan de gevolgen 
van de afwenteling van een verhoging 
van loon- en inkomstenbelasting. Het 
effect in de prijsstelling van de indirec-
te belastingen is keihard, vindt op kor-
te termijn plaats en omvat 100% van 
de lastenverzwaring en wordt niet ge-
compenseerd. Het kan wel afgewen-
teld worden. De PPR-fractie meent dat 
wanneer deze drie mogelijkheden op 
een rij worden gezet bij de financiering 
van de collectieve uitgaven, dat dan 
ondanks alle bezwaren en ondanks de 
afwentelingseffecten, gekozen moet 

worden voor verhoging van de lasten 
door middel van verzwaring van de 
loon- en inkomstenbelasting in de aller-
eerste plaats. 

De wijziging van de loon- en inkom-
stenbelasting zélf, bestaat uit een aan-
tal componenten die echter als één ge-
heel en als niet van elkaar af te zonde-
ren delen, aan ons in een stemming 
worden voorgelegd. Wij onderschei-
den de inkorting van de schijf, de ver-
laging van het tarief van de eerste 
schijf van 20 tot 18 procent punten en 
het voor 20% achterwege laten van de 
inflatiecorrectie. Wanneer wi j die on-
derdelen stuk voor stuk op hun meri-
tes beschouwen, dan betekent het in-
korten van de schijf en het verhogen 
van de bedragen van de belastingvrije 
som met 1 %, dat hoe hoger het margi-
nale tarief is waarin men valt, hoe 
meer men hiervan profiteert. Althans 
zo heb ik dat begrepen. De tweede 
component, het verlagen van het per-
centage van de eerste schijf, werkt per 
definitie, nominaal gezien, op gelijke 
wijze uit voor iedereen die boven de 
eerste schijf uitkomt. 

Tot slot weten wi j dat het achterwe-
ge laten van 20% van de inflatiecorrec-
tie het zwaarst aantelt bij het hoogste 
marginale tarief. Alles bij elkaar geno-
men, leidt dit voor gehuwden in tarief-
groep 4 tot een lastenverlichting van 
0.7% van het inkomen minus belasting 
voor de laagste inkomens tot niets 
voor de zeer hoge inkomens. Dit is dus 
een zeer matige bevoordeling van 
mensen met lagere inkomens, althans 
volgens het rekensommetje. Want de 
werkelijkheid is anders dan zich in het 
rekenmodel laat vangen. Het is im-
mers niet zo dat alleen de belasting 
verandert; behalve dat veranderen 
ook de inkomens en alles wat buiten 
het initieel van de ca.o. valt, blijkt in 
het algemeen nu eenmaal meer te-
recht te komen bij de hogere dan bij de 
lagere inkomens. Vandaar dat de PPR-
fractie van mening is dat men zich niet 
op dit loon- en inkomstenbelasting-
voorstel kan beroepen als een wezen-
lijke bijdrage aan de verkleining van de 
verschillen in bestedingsmogelijkhe-
den. Ik moge er aan herinneren dat het 
gemiddelde niveau van bestedingen in 
particuliere gezinsconsumptie het be-
drag van f 14.000 per hoofd van de be-
volking beloopt in 1980. 

Wanneer het dus gaat om de financie-
ring van de collectieve uitgaven, dan 
zal de PPR-fractie eerder kiezen voor 
de loon- en inkomstenbelasting dan 
voor de indirecte belastingen. Wan-
neer men echter toch voor de indirecte 
belastingheffing kiest, dan houdt de 
Regering ons voor dat dat kan gebeu-
ren door een selectieve indirecte be-
lastingheffing De vraag is nu in hoe-
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verre deze selectiviteit gewenst is. Urn 
daarover tot een oordeel te komen, wi l 
ik allereerst vaststellen dat de indirecte 
belastingheffing doorwerkt in de prij-
zen, doch dat er geen prijscompensa-
tie tegenover staat. 

Ik vind het van belang om dit vast te 
stellen omdat in onze Kamer, en ik kijk 
nu naar de Partij van de Arbeids-frac-
tie, door sommigen wordt gesteld dat 
bij voorbeeld voor het voeren van een 
energiebeleid, liever geen gebruik ge-
maakt moet worden van de prijsstel-
ling. In de keuzenpunten die vanwege 
het partijbestuur van de Partij van de 
Arbeid ter voorbereiding van het nieu-
we verkiezingsprogram aan de leden 
van de PvdA wordt voorgelegd, wordt 
het gebruiken van de prijsstelling bij 
het beïnvloeden van het energiege-
bruik zelfs volledig afgewezen vanwe-
ge de inkomensverdeling. Men zou 
dus mogen verwachten dat, wanneer 
het er om gaat doeleinden te bereiken 
die buiten de belastingheffing als zo-
danig liggen, bij voorbeeld om het ge-
bruik van schaarse goederen te beïn-
vloeden, het allerminste wat gevraagd 
moet worden toch is dat bij beïnvloe-
ding via de prijsstelling, deze beïnvloe-
ding in de prijscompensatie moet wor-
den meegenomen. 

Wij herinneeren ons dat een meer-
derheid van de Kamer, waaronder ook 
de fractie van D'66, het daarmee niet 
eens is. Voor de PPR echter is dit een 
soort van minimumvoorwaarde wan-
neer men de prijsstelling gebruikt als 
een instrument om de gebruikstoena-
me van schaarse goederen af te rem-
men. Het lijkt mij dat dit ook voor de 
PvdA het geval zou moeten zijn. Wan-
neer de overweging de enige of de 
doorslaggevende zou zijn bij de verho-
ging van de accijns op benzine, dan 
zou men de PPR-fractie daarvoor niet 
kunnen vinden. Eigenlijk zou men, 
consequent gezien, precies hetzelfde 
van de fractie van de PvdA mogen ver-
wachten. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dit is een 
enigszins ongelukkig voorbeeld. Het 
zal u toch niet zijn ontgaan dat juist de 
accijns op benzine de enige accijns is 
die inderdaad feitelijk tot een geringer 
gebruik leidt, zelfs in de voorstellen 
van de Regering. 

De heer Jansen (PPR): Dat haalt u 
goed aan. Daarmee komen wij echter 
voor het vraagstuk dat het beperken 
van het gebruik en het gebruik maken 
daarvoor van de prijsstelling door uw 
partij wordt afgewezen, naar ik be-
grijp, tenzij daar een soort van prijs-
compensatie tegenover staat. 

De heer Wöltgens (PvdA): Daarvoor is 
alles te zeggen. U moet wel de prijs 
van benzine, dus van het particulier 
vervoer, vergelijken met de prijzen van 
alternatieven. Zo lang de Regering 
doorgaat met het meer dan evenredig 
verhogen van de tarieven voor het 
openbaar vervoer, kan men natuurlijk 
de tarieven voor het particulier ver-
voer niet laten achterblijven om dan 
niet juist een volstrekt onjuiste substi-
tutie te krijgen van openbaar vervoer 
tegenover particulier vervoer. Er is dus 
sprake van een na-hinken. 

De heer Jansen (PPR): Met het doel 
dat de heer Wöltgens wil nastreven, 
ben ik het volledig eens; dat weten wi j 
van elkaar. Ik meen alleen dat het mid-
del dat hij gebru ik t - gegeven de op-
stelling van de PvdA-fractie ten aan-
zien van het gebruiken van de prijsstel-
ling als middel om consumptie te beïn-
vloeden - niet geheel juist gekozen is. 

Anders ligt het met de verhoging 
van de indirecte belastingen op goede-
ren die een schadelijk effect hebben 
voor de gezondheid van de individuele 
gebruiker. Ging het bij het bestrijden 
van het gebruik van schaarse goede-
ren om een algemeen, een maatschap-
pelijk belang, hier staat het individuele 
belang voorop, namelijk het individu-
ele belang van de gezondheid. 

Wanneer hierbij door middel van 
prijsstelling een stuk gezondheid kan 
worden gekocht, valt met de PPR-frac-
tie zeer goed hierover te praten, maar 
wat zegt de Regering wanneer het gaat 
om verhoging van de accijns op alco-
hol? Zij zegt, dat het geen instrument 
in het alcoholbeleid is; hiervoor heeft 
men andere mogelijkheden. Zij zegt, 
dat slechts sprake is van een tijdelijke 
terugval in de afzet. Deze twee argu-
menten geven alleszins de indruk, dat 
het er helemaal niet om gaat, dat door 
verhoging van de accijns het gebruik 
wordt beperkt en dat het dus in het ge-
heel niet erom gaat, dat door de prijs-
stelling een stukje gezondheid wordt 
gekocht. Men kan zich in dit verband 
afvragen, waarom deze stoffen, die zo 
schadelijk zijn voor de gezondheid, 
worden geconsumeerd: spanningen, 
werkloosheid, angst voor het verliezen 
van z'n baan enzovoorts. 

Eigenlijk blijft alleen maar het ach-
terblijven van de accijns bij de inflatie 
van de laatste drie jaar als argument 
voor de selectieve verhoging over. In 
dat geval is het enige gevolg van ver-
hoging van de accijns, dat als er al ge-
bruiksbeperking optreedt, dat gebeurt 
bij groepen met de laagste inkomens. 
Met andere woorden: wanneer men 
een verbruik in stand houdt, kunnen 
andere bestedingen in de groepen van 
de laagste inkomens minder aan hun 

trek komen. Bij de financieel meer-
draagkrachtigen spelen bij bestedingen 
deze keuzeproblemen geen rol. 

Mijnheer de Voorzitter! Tegen deze 
achtergrond blijft er van het verhaal 
van de Regering over een selectieve 
indirecte belastingheffing bijzonder 
weinig over. Wanneer men selectivi-
teit beoogt, moet daarvan enig resul-
taat kunnen worden getoond. 

Mijnheer de Voorzitter! De PPR-frac-
tie zal een heldere en duidelijke uiteen-
zetting op dit punt zeer op prijs stellen. 
Het zal mede van deze uiteenzetting af-
hangen, of de PPR-fractie op dit punt 
dan tenminste wel het beleid van de 
Regering zal kunnen steunen. 

Wanneer dus met verhoging van 
de accijns op alcohol en op sigaret-
ten en tabak geen vermindering van 
het gebruik bereikt wordt, is er geen 
reden om aanspraak te maken op de 
term 'selectieve indirecte belastinghef-
f ing' . In dat geval bestaat de selectivi-
teit daaruit, dat mensen die roken dan 
wel af en toe een borrel gebruiken wèl, 
maar mensen met een ander con-
sumptiepatroon, bij voorbeeld het 
eten van meer vette pinda's of patates 
frites, hetgeen ook slecht voor de ge-
zondheid is, géén bijdrage in de las-
tenverzwaring behoeven te leveren, 
hetgeen de PPR-fractie niet gerecht-
vaardigd acht. 

Ik sluit mij aan bij de vraag van de 
heer Wöltgens inzake een beleidsstuk 
over de kwestie van de selectiviteit, 
waarbij dan zou moeten worden be-
trokken, dat de selectiviteit niet mag 
worden afgewenteld. In beleidsmodel-
len zou ook de compensatie een duide-
lijke rol moeten spelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Te elfder ure 
zijn wij geconfronteerd met het voor-
stel inzake bevriezing van de bejaarden-
aftrek. Bij het debat over de eerste fa-
se van de herstructurering van kinder-
aftrek en kinderbijslag hebben wij een 
diepgaand debat met de Staatssecre-
taris gehad over de samenhang tussen 
aftrekken, progressiviteit van belastin-
gen en het draagkrachtbeginsel, hori-
zontaal en verticaal; de Staatssecre-
taris zal zich dit herinneren. Hij zal zich 
bovendien herinneren, dat wi j het toen 
niet met elkaar eens konden worden. 
De PPR-fractie kwam toen tot de con-
clusie, dat wanneer het erom gaat, 
mensen in bijzondere posities bij te 
staan, dat niet moet gebeuren door 
middel van aftrekken in de belastin-
gen, maar door middel van belastbare 
tegemoetkomingen. Mijn fractiegeno-
te mevrouw Beckers zal bij de behan-
deling van het derde herstructure-
ringsvoorstel inzake de kinderbijslag 
hierop terugkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Tegen de 
achtergrond van de geschetste ge-
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dachte acht de fractie van de PPR het 
ongedaan maken van aftrekken zoals 
de bejaardenaftrek op zich zelf een 
goede zaak, maar dan wel onder één 
voorwaarde, namelijk dat in ieder ge-
val de mensen met de laagste inko-
mens er niet op achteruit gaan. De Re-
gering overweegt, een soort van bij-
zondere bejaardenaftrek, toegespitst 
op de noodzaak van eventuele voorzie-
ningen, in te stellen, in plaats van de 
algemene bejaardenaftrek. Ik heb hier-
bij een vraag: 

In de toelichting laat de Regering 
ons weten, dat in het geval van arbeids-
ongeschikten door middel van het 
AAW-fonds in voorzieningen kan wor-
den tegemoet gekomen, zoals het ver-
strekken van vervoermiddelen en ver-
goedingen voor werk- en woonaan-
passing. Ik zou de Minister wil len vra-
gen, of hij wil uiteenzetten, of het in 
beginsel niet ook vanzelfsprekend is, 
dat dan ook door bejaarden met een 
bijzondere behoeftigheid op een of an-
dere wijze aanspraak moet kunnen 
worden gemaakt op financiering van 
voorzieningen om aan die behoeftig-
heid tegemoet te komen - ik weet dat 
in de Algemene Bijstandswet een aan-
tal regelingen hiervoor is opgenomen, 
maar mijn verlangen gaat verder "eer -
der dan dat door middel van een aftrek 
gebrekkige bejaarden meteen hoog 
inkomen wèl en die met een laag inko-
men géén tegemoetkoming zouden 
ondervinden. Is de Regering bereid, na 
te gaan of er niet zoiets als een AOW-
fonds zou moeten komen voor dit type 
van voorzieningen, enigszins analoog 
aan het AAW-fonds, met het doel, deze 
voorzieningen hieruit te financieren? 

De Regering overweegt de zelfstan-
digenaftrek blijvend te maken. Voor 
zover het gaat om een tegemoetko-
ming bij het ontbreken van compensa-
tie van inflatie-effecten of waarderin-
gen van voorraden e.d., moet men 
vaststellen dat de zelfstandigenaftrek 
niet te maken heeft met de feitelijke 
winstbepalende factoren. Wanneer 
men de zelfstandigenaftrek verdedigt 
als een instrument om tegemoet te ko-
men aan een structurele inkomensach-
terstand van zelfstandigen, moet ge-
zegd worden dat, ook al is de zelfstan-
digenaftrek bij de hogere inkomens af-
lopend, men zou verwachten dat men-
sen met de laagste inkomens structu-
reel in aanmerking zouden komen 
voor de hoogste tegemoetkoming en 
dat nu is ook bij de zelfstandigenaf-
trek niet het geval voor het inkomens-
gebied waarvoor de zelfstandigenaf-
trek van toepassing is. Vandaar dat de 
PPR-fractie weinig heil ziet in het blij-
vend maken van de zelfstandigenaf-

trek. Dat neemt niet weg - dat kan ik de 
Minister nu al zeggen - dat de PPR-
fractie met de verlenging van de zelf-
standigenaftrek voor een jaar bij ont-
stentenis van betere maatregelen kan 
instemmen. 

Ik wil mijn bijdrage beëindigen met 
het klapstuk van dit belastingplan: een 
belastingverlaging zonder dekking. 
We weten nog niet precies of het over 
f 300 miljoen gaat of f 200 mil joen, 
maar de plannen zijn al aangekondigd 
zonder dat de financiering daarvan is 
aangegeven. Het blijkt dat de Regering 
er niet zo aan tilt om een gat van enke-
le honderden miljoenen te laten ont-
staan. 

Minister Andriessen: Hoe komt de 
heer Jansen tot de stelling dat wij een 
gat laten ontstaan van enige honder-
den miljoenen? 

De heer Jansen (PPR): Kunt u dan aan-
geven welke financiering er is voor de 
f 200 of f 300 min? 

Minister Andriessen: Neen. Dat is niet 
aan de orde. Wij hebben uit en terna 
betoogd dat wi j een dekking zullen 
aangeven. Het gaat dan niet aan hier te 
stellen, dat de Regering er niet zo aan 
tilt om een gat van enige honderden 
miljoenen te laten ontstaan. 

De heer Jansen (PPR): Zolang de Mi-
nister niet heeft aangegeven hoe het 
zal worden gedekt is er voor mij een gat 
van enkele honderden miljoenen. 

Minister Andriessen: Dat is iets anders 
dan hier wordt gezegd. Het subjectieve 
denken van de heer Jansen is minder 
relevant dan de stelling die hij poneert. 

De heer Jansen (PPR): Ik meen dat het 
laatste wat ik heb gezegd volstrekt dui-
delijk is. Als de Minister dat aanvanke-
lijk anders begreep dan ik bedoelde, 
moet de conclusie zijn dat ik mij niet 
duidelijk genoeg heb uitgedrukt. 

De PPR-fractie zal andere argumen-
ten hanteren om te rechtvaardigen dat 
zij niet kan instemmen met een aantal 
lastenverzwarende onderdelen van 
het huidige belastingplan. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
Algemene Kinderbijslagwet, de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 en de 
Wet op de loonbelasting 1964 alsme-
de van enkele andere wetten (samen-
voeging van de bestaande kinderbij-
slagregelingen tot een algemene, de 
gehele bevolking omvattende, ver-
plichte kinderbijslagverzekering van 

het eerste kind af en afschaffing van 
de kinderaftrek van de loon- en inkom-
stenbelasting) (15 683). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als dit wetsontwerp in het 
Staatsblad staat zal er voortaan via 
één lijn, namelijk een algemene, de ge-
hele bevolking omvattende van het 
eerste kind af geldende kinderbijslag-
voorziening, die de vorm van een 
volksverzekering heeft, rekening wor-
den gehouden met het feit dat men 
een of meer kinderen heeft te verzor-
gen. 

Zij vervangt - zij doet als ik denk aan 
de eerste en tweede kinderen van zelf-
standigen zelfs meer dan dat - een vijf-
tal regelingen die alleen al doordat zij 
niet op elkaar zijn afgestemd een on-
overzichtelijk geheel vormen. Die re-
gelingen werden bovendien steeds in-
gewikkelder, iets waaraan ook onze 
fractie, zij het daartoe door de omstan-
digheden genoopt, niet geheel on-
schuldig is geweest. Ik spreek daarom 
mijn waardering uit voor de krachtige 
poging die de bewindslieden hebben 
ondernomen om ordenend en vereen-
voudigend op te treden en om een uni-
forme, overzichtelijke regeling te creë-
ren die voor iedereen geldt die een of 
meer kinderen verzorgt. 

Zonder te kort te doen aan de werk-
zaamheden die oud-minister Boersma 
en, in zijn vorige positie, onze collega 
Van Rooijen hiervoor reeds hebben 
verricht, merk ik op dat beide staatsse-
cretarissen zich hiermee een niet al te 
bescheiden plaats verwerven achter 
bewindslieden als de ministers Rom-
me en Van den Tempel, die de eerste 
kinderbijslagwet indiende, respectie-
velijk in het Staatsblad bracht, Veld-
kamp, die de Algemene kinderbijslag-
wet in veilige haven loodste en de 
KKZ-regeling tot stand bracht, en be-
windslieden van Financiën die wat be-
treft de fiscale aftrek zorgvuldige ver-
dedigers waren van het draagkracht-
beginsel. 

Ik herhaal gaarne, dat ik in die waar-
dering ook de ambtelijke staf van de 
bewindslieden, die ook nu weer veel 
werk verzetten moest, betrek, vooral 
nu er nog wel eens ongemotiveerde 
kritiek op de staf van het departement 
van Sociale Zaken wordt afgevuurd. 

De indieners en nogal wat leden van 
deze Kamer, evenals vele anderen, 
zien dit wetsontwerp niet als een af-
sluiting van de herstructurering van de 
kinderregeling. Zij achten het - wij zijn 
dat met hen eens - in dat verband zeer 
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wel mogelijk dat, met behoud van dit 
eenduidige, overzichtelijke en voor al-
len in gelijke mate geldende systeem, 
verdere ingrijpende wijzigingen moge-
lijk bli jven. Die kunnen met name de 
structurele hoogte van de kinderbijsla-
gen betreffen, en ook het toedelings-
systeem per kind totaal veranderen. Zij 
hebben, daartoe uitgenodigd door een 
aan de overzijde van het Binnenhof 
met algemene stemmen aanvaarde 
motie, een adviesaanvrage over mo-
gelijke verdere wijzigingen aan de SER 
in voorbereiding. 

In hoofdstuk 10 van de memorie van 
antwoord schilderen zij een overzicht 
van de problemen, die daarbij aan de 
orde dienen te komen. Voorts spreken 
zij de verwachting uit dat die advies-
aanvrage in de loop van 1980 zou kun-
nen uitgaan. Zij vertrouwen er op, dat 
eventueel uit een SER-advies volgen-
de verdere wetswijzigingen, die ver-
moedelijk nogal ingrijpend zullen zijn, 
per 1 januari 1982 hun beslag kunnen 
hebben gekregen. 

Op de inhoud van die mogelijke ver-
anderingen kom ik aan het slot van 
mijn betoog nog terug. Ik wil nu echter 
al wel zeggen - ik laat daarbij in het 
midden of er werkelijk een beter toe-
delingssysteem tot stand kan worden 
gebracht - dat de onzekerheid daar-
over zo kort mogelijk dient te bestaan. 
De bewindslieden streven ernaar die 
onzekerheid voor 1 januari 1982 te la-
ten verdwijnen. Dat lijkt mij juist. 

In hoofdstuk 10 van de memorie van 
antwoord sommen de bewindslieden 
de problemen op die daarbij rijzen. Op 
grond daarvan valt te verwachten dat 
de Sociaal-Economische Raad stellig 
geruime ti jd nodig zal hebben voor 
een advies, ook al zal dat we l l i ch t - ik 
hoop dat beslist niet - wederom sterk 
verdeeld zijn. 

Omdat de parlementaire behande-
ling ook nog wel enige tijd zal vergen, 
kunnen wi j op onze vingers narekenen 
dat de streefdatum van 1 januari 1982 
alleen gehaald kan worden indien die 
adviesaanvrage niet in de loop van 
1980 kan uitgaan maar binnen enkele 
maanden. Ook dan moet alles nog 
meezitten. Kunnen de bewindslieden 
ons daarover wat meer zekerheid ge-
ven? 

Wij hebben waardering voor de gro-
te lijnen van het wetsontwerp. Dat 
neemt niet weg dat wi j op enkele on-
derdelen ook na de schriftelijke voor-
bereid ing-ten dele ook daardoor -
nog kritische geluiden laten horen. 
Naar onze mening behoeft het voor-
stel op twee, mogelijk zelfs drie punten 
een niet onbelangrijke verbetering ter-

wij l ook nog wel enige opheldering 
over enkele andere zaken nodig is. 

Wij hebben waardering voor de har-
monisatie en vereenvoudiging die dit 
wetsontwerp brengt in de kinderrege-
ling. Daarnaast zijn wi j verheugd over 
de uitbreiding van de kinderbijslag tot 
alle kinderen van zelfstandigen en 
daarmee gelijk te stellen groepen. Iets 
minder zwaar, maar toch niet minder 
belangrijk is de oplossing van de kin-
derbijslagproblemen voor alimentatie-
plichtigen, het handhaven van de uit-
keringen voor partieel leerplichtigen 
en de uniforme uitvoering, waarbij het 
instituut van de zelfdoeners en super-
zelfdoeners verdwijnt. 

De vereenvoudiging, die dit wets-
ontwerp in de kinderregelingen brengt 
is bijzonder groot en tegelijk diep in-
grijpend. Vier naast elkaar bestaande 
kinderbijslageregelingen, met elk hun 
eigen historie - die voor het over-
heidspersoneel vindt haar eerste aanzet 
bij de PTT in 1913, die voor de kleine 
zelfstandigen dateert als ik het wel heb 
van 1964 - worden samengevoegd tot 
één geheel, waardoor eenduidige uit-
voeringsvoorschriften mogelijk zijn en 
een uniforme uitvoering mogelijk 
wordt. Diep ingrijpend is die vereen-
voudiging. 

Voortaan zal de toepassing van het 
draagkrachtbeginsel in onze fiscale 
wetgeving zoals dat tot vorig jaar nog 
voor ieder, thans nog voor een deel 
van de belastingplichtigen duidelijk 
zichtbaar was, voor zover het de fisca-
le kinderaftrek betreft, op dit stuk al-
leen nog maar tot uiting komen in de 
vorm van het effect van belastingvrije 
voor ieder gelijke kinderbijslagen. De 
restanten van de fiscale kinderaftrek 
verdwijnen. 

Niet - ik hecht eraan dit te zeggen -
omdat zulks een gevolg zou zijn van 
een veranderende opvatting over de 
waarde van het draagkrachtbeginsel 
en de toepassing ervan. Onze fractie -
en naar ik aanneem ook andere in deze 
Kamer - ligt nog bijzonder goed in het 
geheugen het college, dat de ook voor 
dit wetsontwerp mede verantwoorde-
lijke Staatssecretaris van Financiën gaf 
bij de behandeling van het wets-
ontwerp, waarmee wij in juni verleden 
jaar de eerste fase van de herstructure-
ring regelden. 

Wel, omdat een richtige toepassing 
van dat beginsel ook kan worden ver-
werkt in ons systeem van kinderbijsla-
gen namelijk door die kinderbijslagen 
voor ieder te doen gelden, voor ieder 
gelijk te doen zijn en belastingvrij te 
houden. Dat nu is gebeurd in dit wets-
ontwerp. Dat betekent een sterke ver-
eenvoudiging van onze wetgeving en 

daarmee van de administratie. Ik merk 
daarbij wel op, dat zou men funda-
menteel van een systeem van voor ie-
der gelijke kinderbijslagen afstappen, 
naar onze stellige overtuiging de ver-
schillen in draagkracht die er zijn in 
verband met het te verzorgen hebben 
van een of meer kinderen, dan bepaald 
weer op andere wijze tot uitdrukking 
zullen moeten komen, waarbij wi j vri j-
wel geen andere mogelijkheid zien 
dan een herleving van de fiscale kin-
deraftrek. 

Het thans volledig doen verdwijnen 
van de fiscale kinderaftrek zou niet 
mogelijk zijn geweest zonder een vol-
ledige harmonisatie tot stand te bren-
gen in de kinderbijslagen; die met na-
me aan iedereen, die kinderen ver-
zorgt toe te kennen. Dat betekent ook 
toekenning van de kinderbijslag voor 
eerste en tweede kinderen van zelf-
standigen, ongeacht hun inkomen. Ui-
teraard volgt uit die harmonisatie die 
alleen door uitbreiding van aanspra-
ken verkregen kon worden, ook een 
uitbreiding van de premieheffing, pre-
mieverzwaring. 

In theorie - wij hebben dat in het 
voorlopig verslag reeds aangegeven -
zou een harmonisatie ook bewerkt 
kunnen zijn door de in het verleden 
weloverwogen mogelijkheid - wij heb-
ben daar met de bevriezing kinderbijs-
lag eerste kind optisch in 1972 een be-
gin meegemaakt, al golden daarvoor 
toen andere redenen - om de kinder-
bijslagen voor eerste en tweede kinde-
ren van loontrekkenden geleidelijk af te 
bouwen, al zou dat zonder meer heb-
ben moet betekenen handhaving van 
een ophoging van de fiscale kinderaf-
trek tot ten minste de hoge kinderaf-
trek, thans nog door zelfstandigen die 
geen kinderbijslag hebben voor hun 
eerste en tweede kind genoten. 

Na de hierover gevoerde schrifte-
lijke gedachtenwisseling die aan deze 
openbare behandeling vooraf ging, 
hebben wi j geen behoefte nog uitvoe-
rig te motiveren, waarom wij het rege-
ringsvoorstel wil len steunen, waar de 
andere weg is ingeslagen en die har-
monisatie is bewerkt door ook aan 
zelfstandigen en daarmee gelijk te stel-
len groepen die in verband met hun in-
komen daarop tot nu toe geen aan-
spraak konden maken, kinderbijslag 
voor eerste en tweede kinderen toe te 
kennen. 

In de kringen van de meest betrok-
ken organisaties is men de indieners 
van het wetsontwerp daarvoor niet on-
verdeeld erkentelijk, omdat het een 
nieuw solidariteitsoffer betekent, met 
name van zelfstandigen zonder kinde-
ren ten gunste van zelfstandigen met 
kinderen. 
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Oude prioriteiten zijn niet verdwe-
nen, maar wel verlegd. Maar deze ho-
rizontale verdeling van inkomen kan 
toch moeilijk als een niet gerechtvaar-
digde zaak worden beschouwd. Al 
kreeg het wetsontwerp, dat wij bij de 
aanvang van de vergadering geaccep-
teerd hebben, waarbij het ging om een 
regeling van de aanspraken op een 
AAW-uitkering van de gehuwde zelf-
standige of in het bedrijf of beroep van 
haar man meewerkende vrouw, de 
laatste jaren voorrang op het wensen-
lijstje van de organisaties, al zou men 
ook de overigens voor een belangrijk 
deel aanwezige maar beperkte moge-
lijkheden op een uitkering voor met 
name oudere zelfstandigen, die hun 
beroep of bedrijf moeten beëindigen, 
verder willen versterken en gelijk-
waardig willen maken aan de aanspra-
ken die de Wet op de werkloosheids-
voorziening aan loontrekkenden biedt, 
de vraag naar het wegnemen van de 
verschillen tussen de aanspraken op 
kinderbijslag van loontrekkenden en 
zelfstandigen is bepaald niet geheel 
van die wenslijstjes verdwenen. 

Op de keerzijde ervan - de premie, 
die daarvoor betaald moet worden -
komen wij straks nog terug. Wij achten 
de op deze wijze doorgevoerde har-
monisatie, die dit wetsontwerp brengt, 
een zeer positieve zaak. Bovendien 
valt, gezien de gevolgen voor niet al-
leen de loonvloer, maar voor het gehe-
le loongebouw, ook niette voorzien 
dat zonder zeer grote spanningen bin-
nen afzienbare tijd - bij voorbeeld als 
men zou komen tot een ander toede-
lingssysteem in de kinderbijslagen -
een situatie ontstaat waarbij het maat-
schappelijk aanvaardbaar zou worden 
de kinderbijslagen voor eerste en 
tweede kinderen van loontrekkenden 
af te bouwen. Daarbij is de thans bega-
ne weg bepaald de juiste. Beperking 
ervan tot, zoals wel is gesuggereerd, 
uitbreiding van de aanspraken op kin-
derbijslag voor uitsluitend het tweede 
kind van zelfstandigen, zou de vereen-
voudiging feitelijk hebben ontkracht 
en daarmee de betekenis van het wets-
ontwerp met meer dan de helft heb-
ben verminderd. Vele duizenden zelf-
standigen, met name de jongere ge-
zinnen onder hen, waarvan stellig een 
niet gering aantal nog bezig is een pas 
zelfstandig begonnen beroep of bedrijf 
uit te bouwen dan wel de extra zorg 
draagt die overname ervan van een 
oudere generatie altijd meebrengt, zul-
len stellig de totstandkoming van dit 
wetsontwerp bijzonder waarderen. 

Positief waarderen wij ook de wijze 
waarop, na de in het voorlopig verslag 

ook door ons geuite kritiek op het oor-
spronkelijke onderdeel van het wets-
ontwerp, een oplossing is verkregen 
voor de problemen, die voor alimenta-
tieplichtigen kunnen ontstaan bij in-
voering van dit wetsontwerp. Het een-
malig van rechtswege aanpassen van 
alimentatieverplichtingen, geregeld 
op een moment waarop men met de 
effecten van dit wetsontwerp nog 
geen rekening kon houden, voorkomt 
een stroom van pijnlijke procedures. 

De Staatssecretaris van Sociale Za-
ken deelde op dit punt in de schrifte-
lijke voorbereiding nog mee, dat hij 
een verdere wetswijziging overweegt 
waarbij in beginsel in dit soort situ-
aties zowel aan de verzorgende als aan 
de opvoedende ouders aanspraak op 
kinderbijslag zal worden toegekend. 
Dat zou de problemen, die op dit punt 
altijd nog voorkomen, belangrijk in 
aantal kunnen doen verminderen. Wij 
hebben er begrip voor dat het niet 
meer mogelijk was dit bij het nu in be-
handeling zijnde wetsontwerp te rege-
len, maar wil len wel vragen daarmee 
niet te wachten tot de eventuele vol-
gende fase van de herstructurering en 
te bezien - ook al zijn hier nogal wat 
haken en ogen aan verbonden - of het 
niet mogelijk is dit punt via een afzon-
derlijke wetswijziging eerder te rege-
len, mogelijk per 1 januari 1981. 

De gewenste zo volledig mogelijke 
harmonisatie van de kinderregelingen 
brengt mee dat thans ook de ten be-
hoeve van partieel leerplichtigen toe-
gekende kinderbijslag verhoogd wordt 
met de daarin te incorporeren toeslag, 
die voor anderen volgde uit het ver-
dwijnen van de kinderaftrek. Bepaald 
nog altijd sterk hechtend aan de met 
onze warme instemming een aantal ja-
ren geleden tot stand gebrachte rege-
l ing, die in feite meer het karakter van 
een loondervingsvergoeding heeft, 
kunnen wij ons beslist vinden in de op 
dit punt gekozen oplossing. 

Wij zouden die regeling niet willen 
aantasten, al hebben wi j wel enig be-
grip voorde kritiek van sommigen, die 
zich afvragen of het louter ingeschre-
ven staan bij een instituut, waar de 
partiële leerplicht wordt vervuld, de 
aanspraken voldoende dekt. Zonder 
nu direct te denken aan het overleggen 
van een bewijs dat men ook daadwer-
kelijk steeds trouw die leerplicht ver-
vult, vraag ik mij toch af, of hierover 
niet materiaal verzameld zou moeten 
worden. Oneigenlijk gebruik van deze 
regeling, zo daarvan al sprake is, dient 
eventueel gesignaleerd en zo nodig 
bestreden te worden. Is de Staats-
secretaris bereid, dit te overwegen? 

Op gevaar af dat ik buiten de orde 
kom wil ik de Staatssecretaris terzijde 
vragen hoe het staat met de uitvoering 
van de bij het wetsontwerp tweede fa-
se herstructurering door mij en collega 
De Korte ingediende en hier met alge-
mene stemmen aanvaarde motie 
(15344, nr. 15). Daarin werd gevraagd 
om een op basis van paragraaf 4 van 
de AAW te treffen regeling van een de 
verdubbeling van de kinderbijslag en 
kinderaftrek voor thuiszittende invali-
de 16- en 17-jarige kinderen vervan-
gende tegemoetkoming in de kosten 
van verzorging en opvoeding. Is deze 
motie in de grote hoeveelheid van za-
ken, die de Staatssecretaris te verwer-
ken heeft, ondergesneeuwd? Of heb-
ben wi j een dergelijke beschikking tus-
sen onze stapels stukken over het 
hoofd gezien? 

De schriftelijke gedachtenwisseling 
heeft ons ervan overtuigd dat invoe-
ring van deze wet het noodzakelijk 
maakt het instituut van de zelfdoeners 
en superzelfdoeners, waarvan de staat 
de voornaamste en grootste is, te 
doen verdwijnen. En de uitvoering van 
de regeling over te hevelen voor deze 
zeer grote groep van gerechtigden 
naar de Raden van Arbeid die - zo heb 
ik begrepen - zich daarop o.a. door aan-
trekken van extra-personeel al aan het 
voorbereiden zijn. Dit stuk harmonisatie 
waarbij, net als in de overgrote meer-
derheid van gevallen buiten de over-
heidssfeer steeds het geval was, ook 
het overheidspersoneel en daarmee ge-
lijkgestelde groepen, de kinderbijslagen 
voortaan 1 maal per kwartaal ontvangt 
waarderen wi j , na afwegen van diverse 
argumenten positief. 

Ik hoop dat de Staatssecretaris ons 
conform zijn toezegging in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
thans het resultaat van het beraad 
over de in verband hiermee te treffen 
noodzakelijke overgangsregeling kan 
meedelen? Is er overeenstemming 
verkregen? Gaat die regeling bij aan-
vaarding van dit wetsontwerp inder-
daad per 1 januari a.s. in zoals wij zou-
den wensen? Zo er geen overeenstenv 
ming is verkregen, wat zijn dan de ge-
schilpunten waarmee de bij dat over-
leg betrokken en daarvoor verant-
woordelijke bewindslieden thuis zijn 
gekomen en welke beslissing denkt de 
Regering te nemen? De beslissing 
dient onder het voorbehoud dat het 
wetsontwerp de eindstreep haalt wat 
de inhoud betreft toch spoedig aan de 
betrokkenen en de Raden van Arbeid 
bekend te zijn. 

Na deze belichting van enkele posi-
tief te waarderen belangrijke kanten 
van dit wetsontwerp en van enkele als 
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gevolg daarvan ons inziens op de juis-
te wijze opgeloste detailproblemen, 
die met dit wetsontwerp verband hou-
den, kom ik nu toe aan een drietal pun-
ten waarop wi j een meer kritisch ge-
luid moeten laten horen en waarbij het 
wetsontwerp bepaald vatbaar is voor 
tot mogelijke verbetering leidende wi j -
zigingen. Opklimmend naar belang-
rijkheid noem ik de regeling voor 
grensarbeiders en gemoedsbezwaar-
den, de compensatiemaatregelen en de 
wijze van indexering van de kinderbij-
slagen welke voor wat ons betreft nauw 
verband houdt met onze medewerking 
aan het uitdrukkelijk tijdelijk nog voort-
zerten van de bevriezing van de bijslag 
voor eerste kinderen. 

Over de regeling waarbij de ook hier 
vervallende hoge kinderaftrek voor 
grensarbeiders en gemoedsbezwaar-
den vervangen wordt door een speciale 
buitengewone lastenaftrek wil ik zelf in 
eerste instantie kort zijn. Heb ik de stuk-
ken goed bestudeerd dan heeft de in-
breng van de zijde van de SGP-fractie in 
het voorlopig verslag toch feitelijk aan 
het daglicht gebracht dat zowel de be-
staande hoge kinderaftrek van deze 
groepen als de voorgestelde vervan-
ging daarvan door een buitengewone 
lastenaftrek van f 1000 per kind bij de 
gezinnen met drie tot zeven kinderen in 
verhouding tot het bedrag dat in andere 
gevallen aan kinderbijslag wordt ont-
vangen enerzijds en de voor deze groe-
pen bijslagvervangende belastingverla-
ging anderzijds duidelijk nadelige ver-
schillen oplevert. 

Ik neem aan dat de heer Van Dis 
hierover straks nog iets zal zeggen. Al 
wil len wi j het antwoord van de be-
windslieden afwachten; een eventuele 
poging om op dit stuk nog verbetering 
te krijgen, zouden wi j steun wil len ver-
lenen. Dat de Staatssecretaris daarbij 
vasthoudt aan uitbreiding van de be-
staande regeling voor buitengewone 
lasten, heeft intussen onze instenv 
ming. 

Ik kom tot de compensatiemaatrege-
len. De als gevolg van dit wetsontwerp 
optredende nadelige inkomenseffec-
ten voor alle zelfstandigen zonder kin-
deren - en voor een deel voor de 
groep die krachtens de KKZ-regeling 
reeds kinderbijslag ontving - heeft de 
Regering getracht, gedurende een 
overgangstermijn van één jaar duide-
lijk te verzachten. De oorzaken van de 
nadelige effecten en de omvang daar-
van worden in de memorie van toe-
lichting uitvoerig belicht. De over-
gangsmaatregel voor kleine zelfstandi-
gen met kinderen is, na de daarover 
door ons in het voorlopig verslag geuite 
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kritiek, op dit punt aanmerkelijk verbe-
terd. 

Wij hebben daar waardering voor. 
Zij kan echter slechts gelden voor 
1980, terwijl ook daarna deze groep -
in verhouding tot de bestaande kinder-
aftrekregeling en de krachtens de KKZ 
genoten kinderbijslag - de nieuwe re-
geling als een structurele achteruit-
gang zal ervaren. Zoekend naar moge-
lijkheden om deze groep ook na het 
eerste jaar, waarin de uitkering ineens 
van f 150 respectievelijk f 300 het na-
delig effect grotendeels, zo niet geheel 
opvangt, tegemoet te komen, hebben 
wi j in de schriftelijke gedachtenwisse-
ling een en andermaal gepleit voor een 
mogelijke structurele herziening ten 
gunste van deze groep van de premie-
reductieregeling. Die is daar weliswaar 
feitelijk niet voor bedoeld, maar het zou 
het hier optredend nadelig effect ook na 
1980 kunnen verzachten. 

Men kan dan wel zeggen dat door de 
feitelijke situatie, deze groep destijds -
ten opzichte van de zich daaronder be-
vindende laagst betaalde kleine zelf-
standigen enerzijds en de groep die 
zich qua inkomen juist boven hen be-
vindt anderzijds -s teeds in een relatief 
wat gunstiger positie verkeerd heeft, 
maar zij ondervindt de nieuw voorge-
stelde regeling nu toch als een duide-
lijk nadeel, al moeten wij erkennen dat 
de samenstelling van de groep van 
jaar tot jaar verschillend is. 

De groep die dit nu duidelijk als een 
nadeel ervaart, zal wellicht vrij snel 
door een goeddeels andere groep zijn 
vervangen die de voordelige positie 
niet heeft gekend. Dit probleem blijft 
ons bezighouden. Om intussen deze 
groep grotendeels structureel com-
pensatie te verlenen, zou - z o is ons in 
de schriftelijke voorbereiding geble-
ken - een vrij forse aanpassing van de 
premiereductieregeling nodig zijn, 
waarvan een belangrijk deel eerst is 
weggespoeld naar de daaronder gele-
gen groep, die daarmee feitelijk een 
overcompensatie krijgt. 

Wij hebben dan ook na afweging 
van alle argumenten, voorshands af-
gezien van een poging, de premiere-
ductieregeling verbeterd te krijgen ten 
gunste van deze groep. Wij blijven 
daarover echter niet zonder zorgen en 
wachten af of dit debat misschien toch 
nog nieuwe gezichtspunten of andere 
mogelijkheden oplevert. 

Voor de zelfstandigen zonder kinde-
ren heeft dit wetsontwerp duidelijk 
niet geringe effecten. Zij die daarbij 
zeggen dat zij het kind van de rekening 
zijn, zien eraan voorbij dat heel ons 
systeem van sociale zekerheid is geba-
seerd op solidariteit van de sterkere 

Kinderbijslag verzekering 

met de zwakkere, waarbij de sterkere 
van dit moment de zwakkere van mor-
gen kan zijn, hetzij op hetzelfde, hetzij 
op een ander deel van het sociaal ver-
zekeringsterrein. Het omgekeerde 
geldt ook. 

Ook dienen zij nog eens te overden-
ken dat het hier in feite gaat om een 
bijzondere vorm van horizontale inko-
mensverdeling. Dat is toch de kinder-
bijslagregeling, al heeft zij de vorm 
van een sociale verzekering. Deze hori-
zontale inkomensherverdeling, waar-
bij de zelfstandige zonder of met min-
der kinderen een offer uit zijn inkomen 
brengt ten gunste van de zelfstandige 
met één of meer kinderen, is een daad 
van verdelende rechtvaardigheid. 

Dat neemt niet weg dat elk verder 
beroep op de solidariteitsgedachte ten 
behoeve van degenen die om zulk een 
offer kunnen vragen, die dat tot op ze-
kere hoogte zelfs mogen eisen, wil het 
aanvaardbaar zijn, niette hard mag 
aankomen. 

De heer Verbrugh (GPV): Bij vorige ge-
legenheden toen wij over de kinder-
bijslag praatten, heb ik gevraagd, of 
die solidariteit eigenlijk wel het punt 
was. Aan het feit, dat er nog een ge-
slacht na ons komt, hebben wij te dan-
ken dat wij ooit nog een reëel pensi-
oen kunnen krijgen. Daarover zou ik 
toch wel de mening van de heer Herm-
sen willen horen. Als ik kinderloos 
ben, mag ik blij zijn dat anderen wel 
kinderen hebben. Als niemand anders 
kinderen had, zou ik geen pensioen 
hebben. 

De heer Hermsen (CDA): Dan mag 
toch ook van de heer Verbrugh, als kin-
derloze, wel degelijk een solidariteits-
offerten gunste van die anderen wor-
den gevraagd. 

De heer Verbrugh (GPV): leder vanwe-
ge zijn eigen pensioen! 

De heer Hermsen (CDA): Inderdaad. 
Ook de Regering is de mening toege-
daan, dat zo'n offer niet te hard mag 
aankomen. Zij heeft dan ook terecht 
een geleidelijke inbouw mogelijk ge-
maakt door het premie-offer dat van de 
zelfstandigen zonder kinderen ge-
vraagd mag worden, niet ineens voor 
100% te presenteren, maar het gedu-
rende het eerste jaar te beperken tot 
ongeveer 50% van de méérpremie. 

Gelet op de recente cijfers inzake de 
verwachte inkomensontwikkeling voor 
1980 van de zelfstandigen lijkt daar-
mee een niet geheel onredelijke oplos-
sing voor deze zaak gevonden te zijn. 
Evenwel, er zijn echter al naar gelang 
de bedrijfstak duidelijke verschillen 
met de gemiddeld te verwachten inko-
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mensontwikkeling. Bovendien moet 
men niet te gering denken over de 
voor uitvoering van deze wet noodza-
kelijke premieverhoging, zelfs al zal de 
nieuwe AKW-premie naar verwachting 
in de komende jaren een dalende ten-
dens kunnen vertonen. 

Dit alles overwegende menen wi j , 
dat de periode van een jaar waarin van 
de zelfstandigen zonder kinderen een 
gereduceerde premie zal worden ge-
vraagd, toch voor verlenging in aan-
merking komt. Anderzijds zou het ook 
niet juist en wellicht ook niet geheel te 
verdedigen zijn tegenover andere 
groepen in de samenleving, waarvan 
in het kader van de sociale zekerheid 
een aanmerkelijke solidariteitspremie 
wordt gevraagd, die overgangsperi-
ode te lang te laten duren. In een door 
mij ingediend amendement is, daar-
mee rekening houdend, deze periode 
tot drie jaar uitgebreid. Dat maakt een 
geleidelijke invoering van die premie-
betaling mogelijk. Ikzal dit amende-
ment bij de artikelsgewijze behande-
ling nog wel nader toelichten. 

Tegenover de op zichzelf aanspre-
kende argumenten die de bewindslie-
den in de memorie van toelichting 
hebben aangevoerd om de in het oor-
spronkelijke wetsontwerp opgenomen 
'ontdooi ing' van de bijslag voor het 
eerste kind te onderbouwen, hebben 
wij in het voorlopig verslag toch de 
vraag opgeworpen, of het nu wel zo 
principieel met de opzet van de wet in 
strijd zou zijn, die bevriezing nog te la-
ten voortduren, al zou zij ook naar on-
ze mening een duidelijk tijdelijk karak-
ter dienen te krijgen, waarbij wij den-
ken aan een periode van twee jaar, tot 
1 januari 1982 dus. 

Wij hebben die gedachte bepaald 
niet geopperd op grond van de over-
weging dat binnen de kinderbijslagre-
geling een in de komende jaren door-
werkende structurele extra besparing 
zou moeten worden verkregen, duide-
lijk verder gaand dan de regelingen 
waartoe wij ons destijds bij de behan-
deling van de 1 %-nota en de behande-
ling van Bestek '81 hebben gecommit-
teerd, te weten 1 mld. Uit het staatje 
op bladzijde 4 van het eindverslag 
blijkt ook wel, dat daaraan globaal lijkt 
te zijn voldaan, op basis van 1981. Bo-
vendien vermelden de bewindslieden 
in de memorie van toelichting uitdruk-
kelijk dat deze derde fase vrijwel neu-
traal bekostigd zou worden. 

Dat wi j desondanks de mogelijkheid 
opperden de bevriezing eerste kind ge-
durende nog een tweetal jaren voort te 
zetten, hield duidelijk verband met het 
feit dat wi j bepaald kritisch stonden 

tegenover de door de bewindslieden 
in het wetsontwerp opgenomen prijs-
indexering van de kinderbijslagen. 
Als men de uiteenlopende wijzen van 
indexering beziet (deze was voor de 
kinderbijslagen zelf, totdat wi j met de 
herstructurering begonnen, de loonin-
dex, terwij l die van de kinderaftrek be-
dragen feitelijk de inflatiecorrectie in 
de inkomstenbelasting volgde) en als 
men daarin ook betrekt dat wi j , om de 
lasten van de ombuigingsoperatie zo 
goed mogelijk te spreiden en zo recht-
vaardig mogelijk te verdelen, de ge-
mengde index daarin mede hebben 
verwerkt, kan men komen tot een ge-
wogen gemiddelde dat niet ver zal af-
liggen van de prijsindex die thans in 
het wetsontwerp is voorgesteld. 

Anderzijds echter is er door de vak-
beweging bij de beoordeling van dit 
wetsontwerp terecht en met grote na-
druk op gewezen dat het vastnagelen 
van de prijsindex in de kinderregeling 
nieuwe stijl toch feitelijk een harde en 
blijvende afwijking zal vormen van de 
indexeringswijze van andere sociale 
uitkeringen die sinds vele jaren de 
loonindex volgen. 

Uitgaande van neutrale bekostiging 
van het wetsontwerp, zoals in de me-
morie van toelichting werd aangeduid, 
zou echter om tot loonindexering van 
de kinderbijslagen te komen, resp. na 
de in de eerste fase noodzakelijke af-
wijking daarvan daartoe terug te ke-
ren, een verschuiving binnen de rege-
lingen noodzakelijk zijn. Van die ge-
dachte en van geen andere uitgaande, 
hebben wi j enerzijds de mogelijkheid 
van tijdelijk nog voortgezette bevrie-
zing geopperd, anderzijds een wijzi-
ging bepleit waarbij tot loonindexering 
van de uitkeringen zou kunnen wor-
den gekomen. De bewindslieden zal 
het daarmee duidelijk zijn dat wij onze 
inbreng voor het eindverslag openden 
met de voor ons in gevallen als deze 
bepaald niet erg gebruikelijke term 'De 
leden van de CDA-fractie hadden met 
belangstelling kennis genomen van...' 
etc. 

Wel immers had de Regering, na 
eerst in de memorie van toelichting de 
voortgezette bevriezing van het eerste 
kind als bijna in strijd met de grondsla-
gen van dit wetsontwerp van de hand 
te hebben gewezen, deze nu weer in-
gevoerd zonder daarbij anderzijds een 
wijziging te wil len brengen in het voor-
gestelde systeem van prijsindexering, 
terwij l zij in de memorie van toelich-
ting verklaarde dat invoering van dit 
wetsontwerp (derhalve van deze derde 
fase der herstructurering) budgettair-
neutraal kon zijn na de ombuigingen in 
de eerste en de tweede fase. 

Nu echter wekten zij de indruk wel 
gaarne verdere bedragen binnen te 
willen halen zonder bereid te zijn die 
met name te bestemmen voor een door 
ons gewenst geachte belangrijke verbe-
tering van het wetsontwerp. De kinder-
regelingen nieuwe stijl mogen dan, 
evenmin als de oudere regelingen dat 
waren, niet zonder meer tot de sociale 
verzekeringen gerekend worden (vol-
gens velen dragen deze regelingen een 
daarvan afwijkend karakter) anderzijds 
hadden en hebben zij, ook in de nieuwe 
vorm, duidelijk het karaktervan een so-
ciale verzekering en zijn ze als zodanig 
daarvan toch niet los te zien. 

Wij blijven dan ook van mening dat 
ook het indexeringssysteem van de 
kinderregelingen zo enigzins mogelijk 
gelijk dient te zijn aan dat van de overi-
ge sociale verzekeringen, derhalve 
loongeïndexeerd, althans dat toch zo 
dicht mogelijk dient te benaderen, zij 
het dat men vanzelfsprekend rekening 
dient te houden met de gevolgen die 
een eventuele aanvaarding van het 
wetsontwerp tot herziening van de 
aanpassingsmechanismen van de lo-
nen en sociale uitkeringen zal hebben 
voor de inhoud van het begrip ' loonin-
dex'. 

Wij hopen dat de bewindslieden 
kunnen invoelen dat wij met het oppe-
ren van de gedachte aan een tijdelijke 
voortzetting van de bevriezing van de 
kinderbijslag voor het eerste kind, 
geen echte zware verdere ombuigin-
gen beoogden, maar de daaruit ver-
kregen besparingen wilden toevoegen 
aan het totale bedrag dat blijkens de 
becijfering in de schriftelijke gedach-
tenwisseling allereerst zou kunnen 
worden benut om nog resterende 
knelpunten in het wetsontwerp weg te 
nemen. 

Het gaat er ons daarbij bepaald niet 
om het bedrag bij voorbaat helemaal 
te besteden. Een zeker overschot zou 
er eventueel nog kunnen zijn zonder 
dat wezenlijk ons oude commitment 
ten aanzien van omvang van besparin-
gen via de kinderregelingen zal wor-
den losgelaten. 

Het is duidelijk, dat wat de besteding 
betreft van de door de bevriezing van 
de bijslag voor het eerste kind verkre-
gen ruimte wij nu meer mogelijkheden 
menen te zien. Wij nodigen de be-
windslieden gaarne uit, ons daarover 
nog eens hun eigen opvattingen te ge-
ven en te trachten, eens met ons mee 
te denken. 

Zoeken wi j daarbij aansluiting bij de 
situatie, zoals die er in het verleden 
was, dan kunnen wi j ons voorstellen, 
dat de bewindslieden nog eens moe-
ten overwegen, of zij wel zulke over-
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wegende bezwaren zullen hebben te-
gen invoering van een indexeringssys-
teem voor de jaren 1980 en 1981, 
waarbij het bestaande basisbedrag 
van de kinderbijslag voor het eerste 
kind bevroren blijft, de prijsindex op 
de toeslag volgt en de bijslagen voor 
het tweede kind en volgende kinderen 
loongeïndexeerd worden, eventueel 
na de volgende week met toepassing 
van de gezuiverde loonindex. 

Indien zulk een systeem toch te wei-
nig van de door hen gevraagde speel-
ruimte laat, een speelruimte die onzes 
inziens echter bepaald niet onbeperkt 
moet worden, willen wi j ten slotte nog 
eens met hen meedenken en zij, naar 
ik hoop, met ons over de vraag, of er 
geen systeem is, dat wat de indexering 
betreft nog het dichtst bij de loonindex 
ligt, waarbij eveneens het basisbedrag 
van de bijslag voor het eerste kind be-
vroren blijft, alsook de toeslag daarop 
in 1980 en 1981, en de kinderbijslagen 
voor het tweede kind en de volgende 
kinderen de gemengde index volgen. 

Wij wil len, alles afwegend, onze 
keus op dit moment nog niet in een 
amendement tot uitdrukking brengen, 
maar eerst de verdere discussie over 
dit voor ons erg belangrijke knelpunt 
afwachten, alvorens ons standpunt de-
finitief te bepalen. 

De heer Poppe (PvdA): Ik wil de heer 
Hermsen twee vragen stellen. Komt de 
heer Hermsen nu, terwijl hij afstapt 
van de aanvankelijke stelling, dat een 
eventueel voortgezette bevriezing van 
de kinderbijslag voor het eerste kind 
moet worden gebruikt om over te 
gaan op loonindexering, met een an-
der voorstel? Zet hij hiermee een van 
de voordelen van het wetsontwerp, 
namelijk dat het erg eenvoudig wordt, 
niet erg op de tocht? De tweede vraag 
is de volgende. Welke zin heeft het ei-
genlijk om de bewindslieden nog te 
vragen, mee te denken over die beste-
ding van de opbrengst van die voort-
gezette bevriezing, terwijl de Regering 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag over het dekkingsplan al 
heeft gezegd, dat die opbrengst niet in 
de sociale sector, maar in de particu-
liere sector zal verdwijnen? 

De heer Hermsen (CDA): Wat de eerste 
vraag betreft, merk ik het volgende op. 
De vraag kwam erop neer, of het nieu-
we systeem niet tot gevolg heeft, dat 
het toch weer ingewikkelder wordt. Ik 
heb de loonindex nog niet losgelaten. 
Ik heb beide mogelijkheden op tafel 
gelegd. Wij willen in deze eerste ronde 
van dit debat ook eerst de reactie van 
de bewindslieden afwachten om dan 

een meer definitief standpunt te bepa-
len. 

Wat de tweede vraag betreft, heb ik 
in mijn betoog getracht duidel'rjk te 
maken, dat wi j het met die opvatting 
van de Regering vooralsnog bepaald, 
zeker niet in totaliteit, niet eens zijn. Ik 
meen dat juist een gedachtenwisse-
ling, zoals deze, in de Kamer ertoe 
dient om in dit publieke forum te trach-
ten, tot elkaar te komen. Ik meen, dat 
deze openheid bepaald door de heer 
Poppe positief gewaardeerd kan wor-
den. 

De heer Poppe (PvdA): Ik denk, dat dit 
door de fractie van het CDA tegen de 
Ministervan Financiën gezegd had 
moeten worden. 

De heer Hermsen (CDA): Wij hebben 
te maken met een kabinet, waarmee 
ook de Staatssecretaris ten nauwste 
verbonden is. Als het om dit punt gaat, 
zit hij alleen achter de tafel. Het is ech-
ter de Staatssecretaris die ook op dit 
punt het wetsontwerp heeft te verdedi-
gen of met ons heeft te discussiëren 
over andere mogelijkheden. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik begrijp, 
dat u het een beetje 'sam sam' wi l . 

De heer Hermsen (CDA): Voor zowel 
'sam sam', een redelijk overleg als een 
redelijke gezamenlijke oplossing kan 
men bepaald waardering hebben. 
'Sam sam' behoeft bepaald niet min-
der gewaardeerd te worden dan 'rede-
lijk overleg'. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de tweede keer in een 
kort tijdsbestek wordt een wets-
ontwerp in het kader van de volksver-
zekeringen aan de orde gesteld. De vo-
rige week ging het over een wijziging 
van de AAW. Thans gaat het over de 
derde fase van de operatie tot integra-
tie van de fiscale kinderaftrek in de be-
lastingvrije kinderbijslag, met de uit-
breiding tot alle burgers van ons land. 

Zoals ook vorige week betoogd, le-
ven bij ons principiële bezwaren tegen 
verzekeringen in het algemeen, omdat 
deze strijdig zijn met het geloof in 
Gods Voorzienig bestel, dat over alle 
dingen gaat. Zouden wi j het goede uit 
de hand des Heeren ontvangen en niet 
ook het kwade? Zo zegt ons de Bijbel. 
Wij missen in al de regelingen van de-
ze aard met name deze belangrijke no-
tie. Leven wij daarover niet vaak te ge-
makkelijk heen? Daarnaast is er het 
principe dat onze fractie de dwang in 
deze regelingen verfoeit. Ik zal wat dit 
aspect betreft willen volstaan met te 
verwijzen naar hetgeen ik de vorige 

week heb opgemerkt over solidariteit 
en christelijke naastenliefde, opgelegd 
dan wel vri jwi l l ig. 

In het voorlopig verslag zijn wij be-
gonnen met te zeggen dat wij dit wets-
ontwerp met gemengde gevoelens 
hadden ontvangen. Wij zouden wat 
minder moeite hebben als de regeling 
niet was gegoten in de vorm van een 
volksverzekering. Uit de gewisselde 
stukken blijkt namelijk dat het risico-
element afwezig is, doch slechts een 
herverdeling van inkomen tussen 
huishoudens met kinderen en zonder 
kinderen. Wij vragen ons af of een om-
bouw in een overheidsvoorziening, 
dan wel het bewust vermijden van het 
verzekeringselement - een punt dat 
door onze voorgangers ook al eens 
aan de orde is gesteld - geen overwe-
ging verdient. Ik wijs hier dan met na-
me op het feit dat het verkrijgen en on-
derhouden van kinderen eigenlijk 
geen gebeurtenis is waarop een verze-
keringwet mag worden toegepast. 
Daarvoor zijn deze blijde gebeurtenis-
sen te zeer een grote zegen. 

Niet alleen het verzekeringsaspect 
had tot die gemengde gevoelens ge-
leid. Ook het feit dat alle zelfstandigen 
nu ook voor de eerste twee kinderen in 
de regeling worden betrokken. Het be-
tekent voor betrokkenen toch een las-
tenverzwaring, die slechts voor een 
deel van hen gecompenseerd wordt 
door het ontvangen van uitkeringen. 
Hier ziet u het dwangelement, waar-
over wi j niet zo best te spreken zijn. 

Wat het beoordelen nog wat inge-
wikkelder maakt is het feit dat iedereen 
in deze groep, nolens volens, de fisca-
le kinderaftrek voor deze kinderen 
wordt onthouden, zonder dat zij daar-
om hebben gevraagd, omdat in de ge-
hele operatie nu eenmaal de draag-
kracht in fiscalibus vertaald is gewor-
den in een opslag op de kinderbijslag-
uitkeringen die belastingvrij zijn. Men 
gevoelt dat hierdoor de kinderbijslag-
regeling in feite een hybride karakter 
heeft. Wil men profiteren van de 'ver-
taalde' kinderaftrek, dan moet men als 
men geen gemoedsbezwaarde is, aan 
de regeling meedoen, anders loopt 
men ook die kinderaftrek mis. Niet 
voor niets wordt 50% van de kosten 
door het Rijk gedragen! 

Al deze factoren maken het er voor 
ons niet gemakkelijker op. Juist omdat 
wij vinden dat bij het vaststellen van 
wat men aan de collectieve sector 
moet afdragen rekening behoort te 
worden gehouden met de draag-
kracht, waarbij ook de omvang van het 
gezin moet meespelen. Laat ik er hier 
overigens direct aan toevoegen dat in 
ieder geval met de fiscale draagkracht 

Tweede Kamer 
27 november 1979 Kinderbijslagverzekering 1580 



Van Dis 

rekening is gehouden, ook voor hen 
die gemoedsbezwaard zijn of om an-
dere redenen geen bijslag kunnen krij-
gen, via de nieuwe aftrek per kind in het 
artikel dat de aftrek buitengewone las-
ten regelt. Onze fractie heeft daar waar-
dering voor en had trouwens ook niet 
anders verwacht. Ik hoop in het verdere 
van mijn bijdrage hierop nog terug te 
komen. 

Men kan niet zeggen dat deze derde 
fase stoelt op een unanieme opvatting. 
Alleen al het advies van de SER laat de 
verdeeldheid zien. Is juist die verdeeld-
heid niet de oorzaak waardoor de Re-
gering gemakkelijker dan anders haar 
opvatting door de parlementaire be-
handeling heen kan krijgen? Wat er 
ook van zij, wi j voor ons vinden dat bij 
de herstructurering ook zal moeten 
worden betrokken de vraag of niet 
toch een andere inhoud zal moeten 
worden gegeven aan het begrip mini-
mumloon, met name de vraag of dit 
het bestaansminimum is voor een 
echtpaar zonder kinderen. In de gewis-
selde stukken is de vraag gesteld - ik 
meen van VVD-zijde - of het consistent 
is, dat uitgangspunt te handhaven. 

Immers, gegeven het feit dat de bij-
slagen niet bedoelen de volle kosten 
der kinderen te dekken, betekent het 
dat het inkomen van de man met een 
inkomen op het niveau van het mini-
mumloon met twee kinderen plus de 
bijslagen in feite beneden het be-
staansminimum ligt. Deze vraag heb-
ben de bewindslieden niet beant-
woord. Toch is dat een zinvolle vraag-
stelling. 

In de antwoorden wordt ook gewag 
gemaakt van een volledige discussie 
over de herstructurering. Onze fractie 
zou daarbij ook willen betrekken de 
vraag of het niet zinvol kan zijn dat 
toch weer teruggegrepen wordt op de 
oorspronkelijke opzet, namelijk dat het 
loon behoort te gelden voor een gezin 
met twee kinderen. Wij vragen ons af 
of het fenomeen dat nieuwe ontwikke-
lingen meestal gepaard gaan met uit-
breidingen - al wordt dan wel het één 
en ander gesnoeid in de marges - en 
afbouw in wezen niet plaatsvindt niet 
toch de weg van de minste weerstand 
is en kan leiden tot een zodanige uit-
groei van het gebouw der sociale 
voorzieningen dat het einde de last 
moet dragen. 'Gedeelde smart is halve 
smart' zal dan geen excuus kunnen 
zijn! 

Gezien het feit dat een kindervoor-
ziening niet of moeilijk weg te denken 
is, zou ook de vorm van een al of niet 
overheidsvoorziening in dat onder-
zoek een plaats moeten hebben. Met 

allen die aandringen op enige spoed 
bij het opstellen van een gestructu-
reerde adviesaanvraag, wil len ook wi j 
dat bepleiten. 

Het voorliggende wetsontwerp - dat 
willen wi j overigens wel erkennen - zal 
inderdaad leiden tot eenvoud, duide-
lijkheid en overzichtelijkheid naar alle 
partijen die erbij betrokken zijn: geen 
kinderaftrek meer naast kinderbijslag; 
geen verscheidenheid van regelingen 
meer, waarvan de één het karakter van 
een volksverzekering had, andere 
daarentegen dat van overheids- of fis-
cale voorzieningen; geen verschil 
meer in het indexeringsmechanisme. 
Inderdaad is hier sprake van een licht-
punt in een steeds complexer wor-
dend stelsel van sociale voorzienin-
gen. Men bemerkt de tegenstrijdigheid 
van gevoelens die onze fractie tegen-
over dit wetsontwerp heeft! Dat zal 
men nog wel meer merken in mijn bij-
drage, ter afwisseling van voor en te-
gen. 

Als er goed geregeld moet worden, 
dan behoren zelfstandigen met kinde-
ren en werknemers met kinderen gelijk 
behandeld te worden. Daarom moeten 
hun aanspraken gelijk zijn. 'Sociale 
rechtsgelijkheid' noemt de memorie 
van antwoord dat. Maar als het nu zo is 
dat de voorstellen door de zelfstandi-
gen niet worden toegejuicht, dan moet 
men toch niet iets opleggen als men er 
niet om vraagt, althans er geen grote 
prioriteit aan hecht? Men zie de laatste 
brief van het KNOV. 

Is het een goede afweging als in de 
keuze tussen eenvoud - dan moeten 
allen onder de regeling vallen - dan 
wel vri jwil l igheid - dan moeten de kin-
deraftrek en ook de andere regelingen, 
hetzij voor één kind, hetzij voor twee 
kinderen gehandhaafd blijven - die 
keuze valt op de eerste, de eenvoud? 
Gaat men dan niette gemakkelijk om 
met de verantwoordelijkheid van de 
zelfstandige om zelf over zijn inkomen 
te beschikken? Of is de herverdeling 
van inkomens ook binnen die groep 
zelfstandigen zo begerenswaardig dat 
daarvoor het middel van dwang mag 
worden gebruikt? In dat verband moet 
ook aandacht gevraagd worden voor 
de lasten. Immers, men wordt opgeza-
deld met een extra last van 1,75% Dat 
betekent in ieder geval voor de zelf-
standigen zonder kinderen dat zij daar-
mede hun besteedbare inkomen zien 
dalen, zonder dat zij de mogelijkheid 
hebben, daarvoor compensatie te vin-
den. 

Voor de werknemers gaat dat an-
ders. Via de loonvorming vindt de ver-
rekening plaats. Maar dan wel zo, dat 
de kosten van de regeling uiteindelijk 
worden afgewenteld. Hoe anders kan 

de sterke daling van de rendementen 
worden verklaard? Ook de vergelijking 
met de werknemers geschiedt niet met 
inbegrip van de sociale voorzieningen. 
Uiteindelijk gaat het om het besteed-
baar inkomen. Koopkrachthandhaving 
tot 'modaal ' geldt niet voor de nieuwe 
groep die onder de AKW wordt ge-
bracht en het strakke prijsbeleid zorgt 
ervoor dat doorberekening een moei-
lijke zaak wordt. 

Is dit het bevorderen van rechtsge-
lijkheid? Kijk ik naar de uitwerking 
voor, bij voorbeeld, de detailhandel en 
de horeca - de gewisselde stukken wi j-
zen het uit - dan blijkt, dat als gevolg 
van aanneming van dit wetsontwerp, 
een inkomensdaling plaatsvindt voor 
deze sector van de zelfstandigen (zon-
der kinderen). Loopt men niet te ge-
makkelijk over dit aspect heen, te meer 
daar de zo laag ingezette bijdrage aan 
de AAW voor 1980 inmiddels op 5,8% 
wordt geraamd? Sedert 1975 is de 
druk van de sociale lasten voor de zelf-
standigen met ongeveer 5% toegeno-
men, tegenover die van de werkne-
mers met nog geen 0 ,1%. 

Mijnheer de Voorzitter! Het valt op, 
dat met name de kleine zelfstandigen 
het heel moeilijk hebben. Wij hebben 
waardering voor de verbeterde over-
gangsregeling, maar het is de vraag, 
of het voldoende is, gezien in het licht 
van de bewuste beslissing, dat deze 
groep zowel bijslag uit 's Rijks kas als 
kinderaftrek via de fiscus zou krijgen. 
De eis van neutrale financiering mag 
toch niet de ogen doen sluiten voor 
het feit, dat deze groep min of meer 
het kind van de rekening wordt? 

In de stukken is onzerzijds ruime 
aandacht gegeven aan de vergelijking 
van inkomens van zelfstandigen, met 
name van kleine zelfstandigen. Brengt 
de grens van f 22.900, verwerkt in de 
premie-reductieregeling, wel voldoen-
de tot uitdrukking, dat de winst drie 
functies heeft, namelijk niet alleen be-
steden, maar ook reserveren en inves-
teren? Is het verschil met vergelijkbare 
werknemersionen niet te gering? Dat 
zou er dan voor pleiten, de maximum-
grenzen van de reductieregeling op te 
trekken. Wij zouden dat een gerecht-
vaardigde zaak vinden, die tevens de 
lastenverzwaring door de overgang 
naar de nieuwe regeling voor de kin-
derbijslag zou kunnen verzachten. 

Mijnheer de Voorzitter! In de gewis-
selde stukken is ook aandacht besteed 
aan - zoals het wordt genoemd - inko-
mensafhankelijke bijslagen, te realise-
ren via een verhoogde, maar dan wel 
opnieuw aan belastingheffing onder-
worpen kinderbijslag. Wij zijn het met 
de Regering eens, dat zo'n situatie 

Tweede Kamer 
27 november 1979 Kinderbijslag verzekering 1581 



Van Dis 

slechts dan rechtvaardig werkt, wan-
neer tevens de kinderaftrek, als uit-
drukking van de draagkracht, herleeft. 
Bovendien zou ook aan de premiekant 
het nodige moeten gebeuren, bij voor-
beeld door elke inkomensgroep haar 
eigen herverdeling te laten verwerken. 
Ook de grote gezinnen zouden een be-
langrijke inkomensachteruitgang voor 
lief moeten nemen. Als het inkomen 
f 64.000 bedraagt, waarvan - in het ge-
geven voorbeeld - tien personen moe-
ten leven, is dat al rond f 4500 minder. 
Wij wijzen op grond van gelijke rechts-
bedeling inkomensafhankelijke bijsla 
gen af, te meer vanwege samenloop 
met studiefinancieringsregelingen, 
huursubsidies en meer van dergelijke 
inkomensafhankelijke overheidsrege-
lingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
heeft geen moeite met de tijdelijke be-
vriezing van de bijslag voor het eerste 
kind. Juist vanwege de grote moeite 
die het kost, de ontwikkeling van de 
collectieve uitgaven in de hand te hou-
den, is elke ombuiging van belang, 
maar dan moet zij tot de nodige beper-
king bijdragen en niet worden gebruikt 
om binnen de kinderbijslag andere 
niet vervulde wensen anders dan mar-
ginaal vervuld te krijgen. 

Ook met betrekking tot de aanpas-
singsproblematiek blijken de opvattin-
gen sterk uiteen te lopen. Wij hebben 
reeds laten weten, dat de gestegen 
prijsindex recht laat wedervaren aan -
in de eerste plaats - de aansluiting bij 
het gemiddelde van de veelheid van 
indexeringsmethoden van de bestaan-
de regelingen. Voorts bestaat een 
belangrijk deel van de niet belaste bij-
slagen uit vertaalde kinderaftrek, die 
traditioneel alleen een prijsaanpassing 
kende. Wij zouden het een goede ge-
dachte vinden, wanneer het systeem 
van waardevastheid voor de automati-
sche aanpassing werd gekozen, terwijl 
van tijd tot ti jd - één keer per jaar of 
één keer per twee jaar - afzonderlijk 
werd nagegaan, welke nadere aanpas-
singen als gevolg van de welvaartsfac-
tor mogelijk - dit woord onderstreep ik 
heel dik - zouden zijn. 

Dat was ook de draagwijdte van on-
ze opmerking in het eindverslag. Dat 
zou niet alleen moeten gelden voor de 
kinderbijslagen, maar ook voor de an-
dere sociale uitkeringen. 

Wij hebben het gevoel dat juist het 
automatisme, hoeveel goede kanten 
daaraan ook zijn verbonden, de moge-
lijkheden tot adequaat ingrijpen be-
perkt en de bewegingsruimte voor het 
beleid begrenst. Overigens is het dui-
delijk, dat met name grote gezinnen op 

achterstand kunnen worden gezet bij 
toenemende inflatie niet alleen als ge-
volg van de ontwikkeling in de prijsin-
dex, maar ook van het verschil tussen 
de loon- en de prijsindex. Dat pro-
bleem kan eigenlijk alleen maar funda-
menteel worden opgelost door de in-
f latie zelf te bestrijden. Dat moet dan 
ook een van de hoogste prioriteiten 
zijn in het beleid. 

Ten aanzien van de bijzondere groe-
pen heb ik reeds te kennen gegeven 
dat onze fractie zich kan vinden in het 
voorstel. Ook de uitbreiding van de 
overgangsmaatregel tot zelfstandigen 
met kinderen wat betreft de bijzondere 
inkomstenbelasting waarderen wi j . 

Toch hadden wi j liever gezien dat 
weliswaar in dezelfde afdeling van de 
belastingwetten, maar dan in een af-
zonderlijk artikel, de bijzondere aftrek 
voor hen die geen recht kunnen doen 
gelden op de kinderbijslag zou zijn ge-
regeld. Immers, het blijft ons onge-
rijmd in de oren klinken dat het verkrij-
gen van kinderen, een zegen des Hee-
ren, leiden moet tot buitengewone las-
ten, dus tot uitgaven die hoger zijn in 
vergelijking met overigens dezelfde 
soort belastingplichtigen. Die uitgaven 
zijn namelijk niet buitengewoon. Het 
gaat alleen om de mogelijkheid dat het 
in de bijslag vertaalde draagkracht-
principe voor deze groepen in de be-
lastingwet wordt gehandhaafd. Hand-
having van dat goede principe is toch 
niet hetzelfde als het rekening houden 
met buitengewone lasten? Dat is ons 
dilemma. Wat zijn toch de bezwaren 
tegen ons idee? Wetstechnisch en 
eenvoud, stelt de bewindsman. Kan 
dat nader worden toegelicht? 

Overigens vinden wij uiteraard een 
wettelijke regeling altijd beter dan een 
regeling via een ministeriële beschik-
king. Immers, de nieuwe regeling gaat 
gelden voor alle kinderen. Dat vinden 
wij wel een pluspunt. 

Een tweede aspect dat ook de aan-
dacht kreeg is het feit dat in de wet-
tekst voor de hier bedoelde kinderen 
de onderhoudseis wordt gesteld. Is 
hiermede ook niet een soort discri-
minatie in het leven geroepen ten aan-
zien van hen die kinderbijslag genie-
ten? Daar wordt in de praktijk de on-
derhoudseis niet gesteld. Kan niet 
worden aangenomen dat voor bij 
voorbeeld gemoedsbezwaarden en 
grensarbeiders altijd aan de eis wordt 
voldaan? 

Waarom dat dan niet in de wettekst 
verwerkt? De nota naar aanleiding van 
het eindverslag wijst op het gegeven 
dat in het kader van wettelijk verant-
woordelijke ouders dan wel van daad-
werkelijk verzorgende ouders de eis 

niet kan worden gemist. Is dat ver-
schijnsel dan bij de bestaande regelin-
gen niet aanwezig? 

Een derde punt dat ik hier wi l aan-
snijden betreft de hoogte van de bij-
zondere aftrek. Vooropgesteld moet 
worden dat wi j begrip hebben voor het 
feit dat, mede gezien de omvang van 
de groepen die hier in het geding zijn, 
gezocht is naar een eenvoudige en ge-
makkelijk toe te passen regeling. Toch 
ben ik wel geschrokken van de uitwer-
king. Zowel de memorie van antwoord 
als de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, met name de laatste, laten 
zien dat vanaf 1973 de buitengewone-
lastenaftrek tot en met 1979 verwerkt 
als aanvullende kinderaftrek via minis-
teriële beschikking, eigenlijk te laag is 
geweest: voor 1973 voor drie kinderen 
f 781 en voor 7 kinderen f 1231. Deze 
bedragen zijn voor 1980 respe. f 427 en 
f 27. Hierbij is de eerste vraag waaraan 
deze verschillen te wijten zijn, en de 
tweede hoe het komt dat de verschillen 
in de loop der jaren zijn verminderd. 

In deze situatie rijst ook de vraag of 
in de achter ons liggende jaren niet te 
weinig als aftrek is toegestaan. Ziet'de 
bewindsman nog mogelijkheden dat 
recht te trekken? Voor 1980 komt het 
ons in ieder geval nodig voor dat een 
hoger bedrag aan aftrek per kind 
wordt vastgesteld. 

Onze gedachten gaan uit naar een 
zodanige differentiatie dat in ieder ge-
val voor gezinnen met 3 t/m 7 kinderen 
een meer aan de werkelijke kinderaftrek 
aansluitende regeling wordt getroffen. 
De precieze uitwerking in bedragen la-
ten wij overigens gaarne aan de be-
windsman over, omdat het onze bedoe-
ling is zonder overcompensatie de ne-
gatieve effecten weg te werken. In ver-
band met de negatieve uitkomsten over 
1973 en volgende jaren zou ook daar-
voor compensatie kunnen worden ge-
vonden. Wij denken aan een aftrek van 
f 2100 in plaats van de gesuggereerde 
f 2000. Dat geeft behalve voor het gezin 
met 3 kinderen voor 1980 wat overconv 
pensatie. Die overcompensatie lijkt ech-
ter te verdedigen als ik erop let dat: 

a. daarin is verwerkt een zekere 
compensatie voor de te lage aftrek 
voor deze groepen in voorgaande ja-
ren. Vergelijking met de aftrek per kind 
voor 1979 laat zien dat de ondercom-
pensatie zelfs bij twee kinderen begint, 
bij drie kinderen het hoogst is, nl. f 568 
en voor 8 kinderen nog altijd f 318 be-
draagt. 

b. in vergelijking met de belasting-
vrije kinderbijslagen ondanks de soli-
dariteitsbijdrage in de vorm van bijzon-
dere inkomstenbelasting geen gelij-
ke uitkomst wordt verkregen met hen 
die wel kinderbijslag ontvangen. 
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Dat laatste wi l ik nadrukkelijk stellen 
omdat het staatje in de nota naar aan-
leiding van het eindverslag op blz. 42, 
gestencilde versie, de indruk zou kun-
nen wekken alsof de kinderaftrek ho-
ger is dan de kinderbijslag. Worden 
hierbij echter geen twee verschillende 
cijferreeksen met elkaar vergeleken? 
De kinderaftrek is een aftrek op het in-
komen, voordat het tarief wordt toege-
past. Kinderbijslag is een netto bedrag, 
dat belastingvrij is. Appels kunnen nog 
steeds niet met peren worden vergele-
ken. Wordt dit ook financieel verschil 
in rekening gebracht, dan blijkt dat zij 
die wel de bijslag ontvangen altijd be-
ter af zijn, terwijl de anderen wel moe-
ten bijdragen via de bijzondere inkom-
stenbelasting en dus een 100% solida-
riteit opbrengen? 

Ik pleit niet voor gelijktrekking, maar 
het doet wel een ander licht schijnen 
op de situatie. Wellicht zou het aanlei-
ding kunnen zijn om in dat opzicht een 
ruimer standpunt in te nemen ten aan-
zien van de bijzondere groepen. Juist 
ter wille van een zo rechtvaardig mo-
gelijke behandeling van alle bijzondere 
moedsbezwaarden; ook om grensa 
beiders - vinden wi j dat hierover best 
een uitspraak van de Kamer mag ko-
men. 

Ik heb dan ook het voornemen daar-
toe in tweede termijn een motie in te 
dienen, uiteraard afhankelijk van het 
antwoord van de Staatssecretaris. In 
die motie wordt, overigens met be-
houd van een zo eenvoudig mogelijke 
regeling, toch om aanpassing ge-
vraagd. Ik moet deze vorm wel kiezen, 
omdat in de wettekst alleen het princi-
pe van de bijzondere aftrek is neerge-
legd en de uitwerking aan de Minister 
is overgelaten. Naar ik begrepen heb 
zijn de financiële consequenties, uiter-
aard afhankelijk van de uitwerking, 
niet groot. 

Overigens heb ik aan de hand van de 
verkregen uiteenzetting de gedachte, 
om via een belastingaftrek de draag-
kracht gestalte te geven, in aeze gevai-
len laten varen. Inderdaad zou dat tot 
een ingewikkelde en niet doorzichtige 
regeling hebben geleid. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.03 uur. 
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Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. een Koninklijke boodschap, ten ge-
leide van het wetsontwerp tot Wijzi-
ging van de vermogensbelasting 
(15 905). 

Deze Koninklijke boodschap, met de er 
bij behorende stukken, is al gedrukt en 
rondgedeeld; 

2°. twaalf brieven van de directeur 
van het Kabinet der Koningin, met de 
mededeling, dat Hare Majesteit de 
door de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van (Rijks-)wet, gedrukt 
onder de nummers 
15 491,15 528,15 585,15 634,15 646, R 
1120, 15 647, R 1121, 15 659, R 1122, 
15 670,15 684, 15 695, 15 728, 15 809, 
t /m 15814,15 820, 15 826, 15 828 t/m 
15 830 en 15 838, heeft goedgekeurd. 

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

3°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, over de samenvoeging van 
de grenscontrole aan de Nederlands-
Duitse grens; 

een, van de Staatssecretaris van On-
derwijs en Wetenschappen, over de 
resultaten herexamens en herkansin-
gen m.a.v.o., h.a.v.o. en v.w.o. in de ja-
ren 1976totenmet 1979; 

een, van de Minister van Sociale Za-
ken, met het jaarverslag 1978 van de 
Arbeidsinspectie. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te doen drukken en ze voor kennis-
geving aan te nemen; de bijgevoegde 
stukken liggen op de griffie ter inzage; 

4°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Onderwijs 

en Wetenschappen, ten geleide van 
een beleidsnotitie 'Een vernieuwd Sti-
muleringsbeleid' (15 908); 

een, van de Ministers van Onderwijs 
en Wetenschappen en van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, over het 
beleid ten aanzien van de academi-
sche ziekenhuizen (15 800-VIII en XVII, 
nr.47); 

een, van de Minister voor Weten-
schapsbeleid, met aanvullende beant-
woording over het Wetenschapsbud-
get1980(15 801,nr.9); 

twee, van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, t.w.: 

een, over de tariefontwikkeling bij 
de Post (15 709, nr. 4); 

een, over de snelpostdienstverle-
ning in de agglomeraties Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage (15 800 
F, nr. 5); 

Kinderbijslagverzekering 
Ingekomen stukken 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, over de parlementaire be-
handeling van het wetsontwerp WIR 
2efase(15 562, nr. 10); 

een, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
over de regionale radio-omroep 
(15 881, nr. 3). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

5°. telegrammen van de Staten van de 
Nederlandse Antillen en van het Suri-
naamse parlement, met deelneming 
bij het overlijden van de heer Vonde-
ling. 

Deze telegrammen liggen op de griffie 
ter inzage; 

6°. een brief van de Voorzitter van de 
Noordatlantische Assemblee, met re-
soluties over kernbewapening en inza-
ke het Salt ll-akkoord. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage; 

7°. de volgende brieven e.a.: 
een aantal, over kernbewapening; 
een, van de secretaris-generaal van 

de Arabische Interparlementaire Unie, 
over de uitzending uit Israël van een 
Arabische burgemeester; 

een, van I.G.R. Ballijn, met deelne-
ming bij het overlijden van de heer 
Vondeling; 

een, van P. van den Abeelen, over de 
sociale uitkeringen; 

een, van het College van Bestuur 
van de TH-Delft, met een motie inzake 
studentenprocessen in Indonesië; 

een, van ir. H.A. Robbé Groskamp, 
over 'feitelijke contacten' van de Rege-
ring met de PLO; 

een, van de Contactcommissie Be-
jaarden Zaanstad, over de verzwarin-
gen van kosten in de gezondheids-
zorg; 

een, van de secretaris van de Neder-
landse Orde van Accountants-admini-
stratieconsulenten, ten geleide van de 
NOVAA INFO 1979-1980; 

een, van J. den Nijs, over de rechts-
positie voor onderwijzend personeel; 

een, van het Nederlands Comité 
voor de Rechten van de Mens, met in-
formatie over euthanasie voor psychi-
atrische patiënten; 

een aantal, met betrekking tot de 
vestiging van de Open Universiteit; 

een aantal, met commentaar op de 
CRM-begroting; 

een, van de directeur van de Gehan-
dicapten Organisatie Nederland, over 
de Paralympics 1980; 

een aantal, over de verhoging van 
de aardgasprijs; 

een aantal, over het belastingplan 
1980; 
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een, van het gemeentebestuur van 
Vught, over de wegverbinding Den 
Bosch-Eindhoven; 

een, van het dagelijks bestuur van 
de raad van de deelgemeente Char-
lois, met een motie over LPG-aanlan-
ding op opslag; 

een, van het dagelijks bestuur van 
het Gewest Twente, over het Urgentie-
programma Twente; 

een, van C. J. M. Litmaath, ten ver-
volge op eerdere brieven over de 'af-
faire Litmaath', waarover een dossier 
ligt bij de Minister-President. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

8°. een afschrift van een brief van het 
gemeentebestuur van Appingedam, 
gericht tot de Ministerraad, over de 
toekomstmogelijkheden voor Brons 
Industrie NV. 

Dit afschrift ligt op de griffie ter inzage; 

9°. de volgende academische proef-
sch riften; 

van W. van den Bor: 'Eiland op 
drift '; 

van A.G.J. Dietvorst: 'Telefoonver-
keer en economische structuur in Ne-
derland'; 

van A.F.A. Korsten: 'Het spraakma-
kende bestuur'; 

van P.J.M, van Wersch; 'Democrati-
sering van het bestuur van non-profit 
instellingen'. 

Deze proefschriften zijn opgenomen in 
de bibliotheek der Kamer. 
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Noten 

N o o t l (zie blz. 1529) 

Samenstelling van de Bijzondere 
Commissie 15 889 (Nota De groot-
schalige aanlanding van LPG) 

Portheine (VVD) 
Van Dis (SGP) 
Epema-Brugman (PvdA) 
Stoffelen (PvdA) 
Jansen (PPR) 
DeBoois(PvdA) 
Salomons (PvdA) 
Van Houwelingen (CDA) 
Van der Hek (PvdA) 
Beinema (CDA) 
Braams(VVD) 
Van Dijk (CDA) 
Lansink(CDA) 
Van der Linden (CDA) 
Lambers-Hacquebard (D'66) 
Castricum (PvdA) 
Moor (PvdA) 
Andela-Baur(CDA) 
Vrijlandt-Krijnen(VVD) 
Bolkestein (VVD) 
Mateman (CDA) 

Noot 2 (zie blz. 1653) 

De vragen van de leden Scholten en 
Eversdijk luiden: 

1 
Heeft de Minister kennis genomen 

van recente berichten, waaruit blijkt, 
dat hierte lande het aantal muskusrat-
ten1 onrustbarend toeneemt? 

2 
Kan de Minister mededelen, hoeveel 

muskusratten gevangen zijn in de ja-
ren 1975, 1976, 1977, 1978 en tot dus-
ver in 1979? 

3 
Welke maatregelen zijn genomen 

sinds vragen van onder meer de eerste 
ondergetekende over de bestrijding 
van de bisamrat op 26 juni 1975 mon-
deling beantwoord werden2? 

4 
Welke maatregelen worden overwo-

gen om tot een effectieve bestrijding 
te komen? 
1 Ook wel bisamrat of waterkonijn ge-
noemd. 
2 Handelingen, blz. 5463 e.v. 

Scherpenhuizen (VVD) 
Verbrugh (GPV) 
Wöltgens(PvdA) 
Buurmeijer (PvdA) 
Van der Spek (PSP) 
Jabaaij (PvdA) 
Rienks(PvdA) 
Couprie(CDA) 
Zijlstra (PvdA) 
Buikema(CDA) 
Verkerk-Terpstra (VVD) 
Eversdijk (CDA) 
P. A. M. Cornelissen (CDA) 
Lubbers (CDA) 
Engwirda (D'66) 
Roels (PvdA) 
Spieker (PvdA) 
Bakker (CDA) 
Rempt-Halmmans de Jongh (VVD) 
De Korte (VVD) 
De Vries (CDA) 

De vragen van het lid Van den Anker 
luiden: 

1 
Is in het bijzonder in Oostelijk en Zui-

delijk Flevoland sprake van aanzienlij-
ke toename van het aantal muskusrat-
ten? 

2 
Is het waar, dat in deze gebieden 

thans geen of nagenoeg geen vangst 
plaats vindt omdat er door Rijkswater-
staat geen geld aan wordt besteed? 

3 
Vindt de Minister aanleiding om met 

spoed in deze gebieden de vangst te 
doen intensiveren, te meer omdat er 
nog geen provinciale indeling van 
kracht is en de verantwoordelijkheid 
voor de muskusrattenbestrijding hier 
dus geheel bij het Rijk ligt? 

Toelichting 

Deze vragen vormen een aanvulling 
op die van de leden Scholten en Ever-
sdijk (C.D.A.), welke op 22 november 
a.s. mondeling zullen worden beant-
woord. 
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