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VERGADERING

VERGADERING VAN DONDERDAG 13 OKTOBER 1966
(Bijeenroepingsuur 11.00)
Benoeming van een lid van een bijzondere commissie. —
Mededeling van de benoeming van voorzitters van bij
zondere commissies. — Mededeling van een besluit van
het Presidium. ■— Regeling van de werkzaamheden. —
Algemene politieke en financiële beschouwingen over
de rijksbegroting voor 1967. — Behandeling van de
motie van de heer Lankhorst c.s., betreffende de ves
tiging van Afcent in Nederland. — Ingekomen stukken.
— Indiening en behandeling van de volgende moties:
een, van de heer Toxopeus c.s., betreffende het uit
gaven- en belastingbeleid; een, van de heer Witteveen
c.s., betreffende de versnelde inning der inkomsten
belasting; een, van de heer Witteveen c.s., betreffende
de personeelssterkte van het overheidsapparaat; een,
van de heer Nederhorst c.s., betreffende de oorlog
in Vietnam; een, van de heer Roolvink c.s., betref
fende de loonontwikkeling; een, van de heer Bakker
c.s., betreffende de rijksstudietoelagen voor het stu
diejaar 1966—1967. — Indiening, behandeling en
aanneming van een motie van de heer Schmelzer c.s.
betreffende het financieel-economisch beleid.
Voorzitter: de heer Van Thiel
Tegenwoordig zijn 141 leden, te weten:
de heren Aalberse, Aantjes, Abma, Albering, Andriessen,
Assmann, Baart, Baeten, Bakker, Van Beek, Beernink, Van
Bennekom, Berg. Van den Bergh, Berkhouwer, Blaisse, Bode,
Boersma, Boertien, Bommer, Bos, Brandsma, mevrouw Brautigam, mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra, de heren Brouwer,
Bruggeman, Van Buel, Burggraaf, Corver, Couzy, Daams, Van
Dis, Van Dongen, Van Doorn, Droesen, Duynstee, Van Dijk,
Engelbertink, Engels, Engelsman, Fiévez, Franssen, Geelker
ken, Geertsema, Van Gelder, Van der Gevel, Goedhart, Van
der Goes van Naters, Harmsen, mevrouw Heroma-Meilink, de
heren Van den Heuvel, Hoekstra, Horsmans, Jager, Joekes,
Jongeling, Kammeraad, mejuffrouw Kessel, de heren Kieft,
Kikkert, Kleisterlee, Kleijwegt, mejuffrouw Klompé, de heren
Koekoek, Van Koeverden, mejuffrouw Kok, de heren Kolf
schoten, De Kort, Van Laak, R. Laan, Th. Laan, Lamberts,
Lankhorst, Lardinois, Leibbrandt, Van Lier, Maenen, Van der
Mei, Mellema, Mieras, Moorman, Nederhorst, Nelissen, Van
de Noort, Notenboom, Oele, mevrouw Van Ommeren-Averink,
de heren Patijn, Peschar, Van der Peijl, Peijnenburg, C. J. van
der Ploeg, S. van der Ploeg, Portheine, Reehorst, Roemers,
Roolvink, mejuffrouw Rutgers, de heren Ruygers, Van Rijckevorsel, Schakel, Scheps, mejuffrouw Schilthuis, de heren
Schmelzer, Scholten, Schuitemaker, Schuring, Schuijt, mevrouw
Singer-Dekker, de heer Van der Sluis, mevrouw Van SomerenDowner, de heer Van Son, mevrouw Stoffels-van Haaften, de
heren Tans, Van den Tempel, Van Thiel, Tilanus, Tolman,
Toxopeus, Tuijnman, Van Urk, Vellenga, Verdijk, Vermooten,
Versteeg, mejuffrouw De Vink, de heren Vis, Visser, J. J.
Voogd, P. Voogd, Vredeling, De Vreeze, Walburg, Westerterp,
Weijters, Wieldraaijer, Wierda, Wilmans, Witteveen, jonk
vrouwe Wttewaall van Stoetwegen, de heer Zegering Hadders,
en de heren Cals, Minister-President, Minister van Algemene
Zaken, Vondeling. Vice-Minister-President, Minister van Finan
ciën, Biesheuvel, Vice-Minister-President, Minister van Land
bouw en Visserij, Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, Bot,
Minister zonder Portefeuille, Samkalden, Minister van Justitie,
Verdam, Minister van Binnenlandse Zaken, Diepenhorst, MinisZitting 1966-1967
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Voorzitter
ter van Onderwijs en Wetenschappen, De Jong, Minister van
Defensie, Bogaers, Minister van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening, Suurhoff, Minister van Verkeer en Waterstaat,
Den Uyl, Minister van Economische Zaken, Veldkamp, Minis
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Vrolijk, Minister
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, De Block,
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Van der Stoel, Staats
secretaris van Buitenlandse Zaken, Westerhout, Staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken, Grosheide, Staatssecretaris van On
derwijs en Wetenschappen, Hoefnagels, Staatssecretaris van
Financiën, Peijnenburg, Staatssecretaris van Defensie, Van Es,
Staatssecretaris van Defensie, Schaper, Staatssecretaris van De
fensie, Posthumus, Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Bakker, Staatssecretaris van Economische Zaken, Bartels,
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, De
Meijer, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
en Egas, Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschap
pelijk Werk.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat is ingekomen
een bericht van de heer Van Helvoort, dat hij, wegens ziekte,
verhinderd is de vergadering bij te wonen.
Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, te besluiten de
lijst van de overige ingekomen stukken op de tafel van de
griffier neder te leggen ter inzage van de leden en na de thee
pauze omtrent de door mij ter zake gedane voorstellen te be
slissen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: De heer Slotemaker de Bruine heeft mij ver
zocht ontheven te worden van zijn functie van lid van de bij
zondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging Wet aan
sprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (8819).
Mijns inziens bestaat hiertegen geen bezwaar.
Ik benoem in zijn plaats tot lid van deze bijzondere com
missie de heer Lankhorst.
Ik deel aan de Kamer mede:
a. dat de bijzondere commissie voor de wetsontwerpen
Wijziging van artikel 240/>/.v en intrekking van artikel 451 ter
van het Wetboek van Strafrecht met uitsluiting van provin
ciale en gemeentelijke voorschriften (8725) en Regelen met
betrekking tot medische hulpmiddelen (Wet op de medische
hulpmiddelen) (8726) tot haar voorzitster heeft benoemd
mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra;
b. dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijzi
ging Ziekenfondswet (Definitieve regeling ziekenfondsverzeke
ring door invoering van een verplichte beperkte volksverzeke
ring) (8730) tot haar voorzitter heeft benoemd de heer Van
Lier;
c. dat de bijzondere commissie voor het ontwerp van rijks
wet Goedkeuring van de op 15 december 1958 te Parijs ge
sloten Europese Overeenkomst betreffende de uitwisseling van
programma's door middel van televisiefilms (8734, R 551) tot
haar voorzitter heeft benoemd de heer Van Rijckevorsel;
d. dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijzi
ging Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (8819)
tot haar voorzitster heeft benoemd mejuffrouw Schilthuis.

VERBETERING
In de rede van de heer P. Voogd, blz. 98, kolom 2, regels 10
en 9 v.o., staat: „Der Spiegel"; lees: „De Spiegel".
TWEEDE KAMER
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Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1967

Voorzitter
Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen be
sloten te stellen in handen van de vaste Commissie voor Bezits
vorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie:
de Nota inzake de verhogingen der besparingen (Spaar
nota 1966) (8834);
het wetsontwerp Instelling van een Bezitsvormingsfonds
(8839).
Ik stel aan de Kamer voor, aan de orde te stellen tegen
dinsdag 18 oktober a.s. en in te voegen op de agenda van die
dag:
a. na het wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk VII (Depar
tement van Binnenlandse Zaken) der rijksbegroting voor het
dienstjaar 1966 (8675) de wetsontwerpen:
Wijziging van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en
Waterstaat) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1966 (Uit
breiding van de garanties ten behoeve van de N.V. Lucht
haven Schiphol voor de aflossing van en rentebetalingen op
door die vennootschap aan te gane geldleningen) (8813);
Wijziging van de begroting van het Staatsvissershavenbedrijf
te Umuiden voor het dienstjaar 1965 (8825);
b. na het ontwerp van rijkswet Verdeling van het bedrag
bedoeld in de Nederlands-Tsjechoslowaakse overeenkomst van
11 juni 1964 (Trb. 1964, 99) (8505, R 517) het ontwerp
van rijkswet Verdeling van het bedrag bedoeld in de Neder
lands-Poolse overeenkomst van 20 december 1963 (Trb. 1964,
30) (8634, R538);
c. na het ontwerp van rijkswet Naturalisatie van Cchung
Sang en 14 anderen (8629, R 536) de wetsontwerpen:
Naturalisatie van Anthonio, Gottfried Richard en 30 an
deren (8815);
Naturalisatie van Abel, Janos en 24 anderen (8816);
Naturalisatie van Augustijn, Anton Adriaan en 27 anderen
(8817);
Naturalisatie van Anuszkiewicz, Rafal en 23 anderen (8818);
Naturalisatie van van Amersfoorth, Charles Emile en 35 an
deren (8820);
Naturalisatie van Aprigliano, Giovanni en 21 anderen (8821);
Naturalisatie van Duniec, Jozef en 22 anderen (8822);
Naturalisatie van Ahn, Michael Simon Joseph Hubert en 24
anderen (8829);
Naturalisatie van Aghten, Humphry William en 22 anderen
(8830).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Verder stel ik voor aan de orde te stellen
tegen dinsdag 25 oktober a.s., de wetsontwerpen:
Opheffing van de gemeente Zwollerkerspel en toevoeging van
het gebied dier gemeente aan de gemeenten Zwolle, IJsselmuiden, Genemuiden, Hasselt en Heino, alsmede toevoeging
van gebied der gemeente IJsselmuiden aan de gemeente Zwolle
(8443);
Wijziging van artikel 4 Wet Kapitaaluitgaven publiekrechte
lijke lichamen (8200);
Goedkeuring besluit krachtens artikel 4, eerste lid, Wet kapi
taaluitgaven publiekrechtelijke lichamen (tijdvak 1 november
1965—1966) (8426);
Goedkeuring beschikking ingevolge artikel 5 Wet kapitaal
uitgaven publiekrechtelijke lichamen (8481).
Daartoe wordt besltoen.
Aan de orde is de voortzetting van de algemene politieke en
financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor het dienst
jaar 1967 (8800).
Zitting 1966-1967

Voorzitter e. a.
Hierbij is tevens aan de orde de motie van de heer Lankhorst c.s. betreffende de huisvesting van N.A.V.O.-organen in
Nederland (8851, nr. 1).
De Voorzitter:: Het komt mij goed voor dat ik, alvorens
de heer Minister-President het woord te geven, even hardop
denk over het verloop van zaken op deze dag.
Ik veronderstel dat het antwoord van de Regering, inclusief
de middagpauze, zal duren tot ongeveer vier uur hedenmiddag.
Daarna zal ik voorstellen, de vergadering te schorsen tot een
tijdstip, liggende tussen half acht en half negen hedenavond.
Na deze schorsing zullen de replieken een aanvang kunnen
nemen. Ik zal voorstellen — ik zeg dit alleen om de gedachten
te bepalen —, de spreektijd bij de replieken vast te stellen op
ongeveer een derde van de spreektijd in eerste termijn. Daarna
zal het van de replieken afhangen hoeveel tijd de Regering
zal vragen ter voorbereiding van de dupliek en of zij bereid en
in staat is, te antwoorden bij voorbeeld morgen vroeg om één
uur. Het is natuurlijk ook mogelijk, dat het in verband met de
goede orde beter is, de vergadering voort te zetten vrijdag om
elf uur. Ik zal daaromtrent pas hedenavond laat een voorstel
aan de Kamer kunnen doen. Ik zeg dit in verband met even
tuele afspraken van leden voor morgen en ook voor de publiciteitsorganen die ons zo nauwgezet en trouw volgen, zodat
zij zoveel mogelijk geïnformeerd zijn.
De heer Cals, Minister-President, Minister vsn Algemene
Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Ik stel het op prijs, te beginnen
met een woord van dank voor het welkom dat algemeen is uit
gesproken tot Minister Verdam en Staatssecretaris Schaper,
die voor het eerst de algemene politieke en financiële beschou
wingen bijwonen. De heer Toxopeus noemde de benoeming
van prof. Verdam een beetje curieus. Ik vond zijn opmer
kingen wat curieus. De geachte afgevaardigde heeft dat niet
verder toegelicht. Ik wil mijn standpunt wel verder toelichten
en wil hem zeggen dat ik en al mijn collega's bijzonder ver
heugd zijn, dat prof. Verdam tot het kabinet is toegetreden.
Wij hebben nu reeds ervaren, dat hij daar een waardevolle bij
drage levert.
Het heeft ons ook goed gedaan, dat de geachte afgevaar
digden de heren Schmelzer, Beernink en Roolvink hun respect
hebben uitgesproken voor de afgetreden Minister van Binnen
landse Zaken en de door hem genomen beslissing. U weet het,
het kabinet deelt dit gevoelen ten volle.
Dank ook wil ik uitspreken aan het adres van degenen, die
het beleid van de Regering in grote lijnen hebben aanvaard en
in het kabinetsbeleid hun vertrouwen hebben uitgesproken. Ik
denk in het bijzonder aan het constructieve betoog van de heer
Nederhorst. Ik dank ook de heer Schmelzer voor de lof die hij
uitsprak, waarbij hij misschien een beetje te veel een keuze
heeft gemaakt. Hij zei echter zelf en dat wil ik gaarne onder
strepen: Wanneer ik andere bekwame bewindslieden onge
noemd liet, was dat alleen, omdat ik nu eenmaal vandaag niet
het gehele beleid kan behandelen.
Trouwens zijn constatering, dat in de geuite waardering voor
enkele bewindslieden impliciet ook een stuk erkentelijkheid zit
voor de Minister-President, meen ik zo te mogen uitleggen,
dat dit niet tot de Minister-President beperkt blijft ■— wij vor
men immers een team — maar dat daarin ook andere Minis
ters betrokken zijn. Ik denk dan heel in het bijzonder aan de
Minister van Financiën, want zonder de medewerking in het
bijzonder van de Minister van Financiën was het nu eenmaal
onmogelijk, dat die goede daden van de andere bewindslieden,
die door de geachte afgevaardigde terecht werden gewaardeerd,
werden verricht.
Mijnheer de Voorzitter! Dit optreden als team geldt ook van
de andere kant: wanneer er kritiek wordt geuit op het finan
cieel beleid. Dit financieel beleid is evenzeer het beleid van het
gehele kabinet, laat ik dit duidelijk vooropstellen. Wij vormen
een team en, wat er ook over gezegd en gefantaseerd mag wor
den, gelukkig een hecht team.
TWEEDE KAMER
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Minister Cals
Mijnheer de Voorzitter! Met verlangen heeft het kabinet en
hebben in het bijzonder de Minister van Financiën en ik uit
gezien naar deze discussie. In de afgelopen maanden heb ik —
u zult zeggen, dat dit voor mij niets bijzonders is, maar laat ik
dan zeggen: in het bijzonder ■—■ wel eens moeite gehad, te zwij
gen bij de talloze verhalen, waarop de heer Toxopeus heeft ge
doeld. Er waren geruchten — hij zei het heel juist: „Geruch
ten" — over spanningen in het kabinet, geruchten die de ge
achte afgevaardigde ook wel enigszins in de hand heeft gewerkt
door zijn herhaalde crisisvoorspellingen, die in ieder geval tot
nu toe nog niet zijn uitgekomen.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Toxopeus kijkt zeer ver
genoegd; hij vindt het blijkbaar prettig, dat zij niet zijn uitge
komen.
Wat hier overigens van zij, mijnheer de Voorzitter, het ver
heugt ons, thans in staat te zijn, verantwoording af te leggen
hier, tegenover de volksvertegenwoordiging, de plaats waar
de Regering in ons staatsbestel deze openlijke verantwoording
dient af te leggen.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
Toxopeus is als eerste spreker begonnen met te stellen, dat over
al onbehagen bestaat, dat er alom uitingen van wantrouwen
zijn tegenover het beleid van dit kabinet. Het viel mij op', dat
hij als typisch voorbeeld daarvan geen geestverwanten aan
haalde, maar dr. Bruins Slot. Men zou zich kunnen afvragen,
waarom hij niet in de kring van zijn geestverwanten naar be
oordelingen van de miljoenennota en van de Troonrede had ge
zocht. Ik denk bij voorbeeld aan prof. dr. Goedhart, partijge
noot van de geachte afgevaardigde, iemand die bij uitstek des
kundig geacht moet worden op het gebied van de overheids
financiering; dit zal geen bestrijding oproepen in deze Kamer.
Verleden jaar, toen hij grote bezwaren had tegen de begroting,
werd zijn mening overal luide verkondigd. Het is mij opge
vallen, dat het interview, dat dit jaar met enkele hoogleraren
op de middag van Prinsjesdag plaats vond, behalve in „Beleid
beschouwd", praktisch onvermeld is gebleven.
De geachte afgevaardigde zal wel weten, dat zijn deskun
dige partijgenoot toen heeft verklaard, dat, zoveel bezwaren
als hij verleden jaar had tegen de begroting, zo aanvaardbaard deze begroting voor hem is. Hij verheugde zich over de
wijsheid van de Regering bij het opstellen van deze begroting,
die zijns inziens een aanvaardbare bijdrage levert tot een ont
spanning in onze nationale economie.
Als de heer Toxopeus nog een andere aanhaling uit liberale
kring had willen doen, dan had hij kunnen aanhalen wat de
heer Hilterman op 1 oktober in de „Haagse Post" schreef:
„Politiek is een ondankbaar bedrijf en zij houdt er
rauwe zeden op na. Het duo-Cals-V ondel ing heeft alle
reden, zich nu ernstig te beklagen." — wij zullen dit nu
niet gaan doen, mijnheer de Voorzitter — „Hun tweede
begroting is alleronhartelijkst ontvangen, vrijwel overal,
wat uitermate onbillijk is.".
Mijnheer de Voorzitter! Deze en soortgelijke uitlatingen ne
men niet weg — ik wil dat in grote duidelijkheid stellen —,
dat er inderdaad in de afgelopen maanden onrust, onzekerheid
en onbehagen over de politieke toestand in ons land duide
lijk is gebleken. Er bestaat onmiskenbaar in brede kringen
een vertrouwenscrisis, een crisis, mijnheer de Voorzitter, die
echter niet alleen waarneembaar is in het politieke leven, ook
niet alleen waarneembaar tegenover de Regering, maar die
een veel breder vlak beslaat, die met name — daarop is in de
Troonrede ook gedoeld — in het maatschappelijke en geeste
lijke leven tot vele spanningen en moeilijkheden leidt. Verschil
lende geachte afgevaardigden hebben daarover uitvoerig ge
sproken en zij hebben dit naar mijn mening terecht gedaan,
want dit zijn belangrijke ontwikkelingen, waaraan wij niet ge
noeg aandacht kunnen besteden. Vooral, zo is hier gezegd, na
de gehouden statenverkiezingen is de vraag gerezen, of dit ka
binet nog wel geacht kon worden het vertrouwen van het Ne
derlandse volk te genieten.

Zitting 1966-1967
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Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat het goed is, derge
lijke vragen eerlijk onder de ogen te zien en een beoordeling
daarvan zo objectief mogelijk te doen plaatsvinden.
De geachte afgevaardigden de heren Toxopeus, Beernink
en Jongeling zijn voor de oorsprong van dat gebrek aan ver
trouwen teruggegaan tot de kabinetsformatie van 1965. Ik ge
loof inderdaad, mijnheer de Voorzitter, dat hetgeen toen is
gebeurd — ik zal nog nader aangeven waardoor — voor een
aantal kiezers niet duidelijk is geweest, maar ik wil mij met
grote klem verzetten tegen de suggestie, dat dit gebrek aan
duidelijkheid te wijten zou zijn geweest aan het optreden van
dit kabinet of ook — maar ik meen, dat dit door de heer
Toxopeus in deze Kamer niet is gezegd — aan het blijven zit
ten van leden van het vorige kabinet. Dit is wel door iemand
anders naar voren gebracht. Ik heb begrepen dat de heer Toxo
peus daar op het ogenblik inderdaad grote bezwaren tegen
zou hebben; hij zou er niet voor voelen, in een dergelijk kabinet
te gaan zitten. In 1959 dacht hij er echter kennelijk heel anders
over!
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
Beernink heeft met grote nadruk gezegd, dat de radio- en televisie-aangelegenheid hem geen kabinetscrisis waard was, zulks
in tegenstelling tot de heer Roolvink, die heeft gezegd dat het
goed is dat in ons land ook een kabinetscrisis kan ontstaan
over zaken van niet materiële aard, met een grote geestelijke
achtergrond. Ik kan slechts constateren — het is een feit dat
een ieder kan waarnemen — dat in ieder geval een aantal le
den van het vorige kabinet er blijkbaar anders over heeft
gedacht dan de heer Beernink, maar ik moet toegeven, dat
daarover destijds geen duidelijkheid naar buiten is gekomen.
Ik vind het nog steeds de grote verdienste van de heer Schmelzer, dat hij tijdens de informatieperiode een inventaris heeft
opgemaakt en daarbij duidelijk de standpunten van de verschil
lende fracties heeft vastgelegd. Toen dat was gebeurd — en
dat zullen de heren Beernink, Geertsema en Toxopeus zich
goed herinneren — bleek overduidelijk dat het niet mogelijk
was de bestaande combinatie voort te zetten.
Zo was de situatie toen de Koningin mij als formateur aan
wees. De situatie was toen dus duidelijk. Dit was ook het geval
toen dit kabinet met zijn regeringsverklaring in de Kamer kwam,
deze verklaring verdedigde en daarvoor de steun kreeg van
meer dan twee derden van het aantal leden '-an de Kamer,
hetgeen beduidend méér was dan degenen die het vorige kabinet
steunden. Daarom doet het enigszins oneigenlijk aan steeds
weer te horen, ook in het debat van deze dagen, dat dit
kabinet in strijd met de wens van de kiezers zou zijn gevormd.
Zelfs wanneer men zou veronders'ellen — men heeft dit in
derdaad gedaan naar aanleiding van de statenverkiezingen —
dat deze laatste verkiezingen voor de samenstelling van deze
Kamer zouden hebben gegolden, dan nog zouden de partijen
die dit kabinet steunen een grotere meerderheid vormen dan
bij het vorige kabinet het geval was. Zolang deze kamermeer
derheid haar vertrouwen in de Regering niet opzegt en dit
niet duidelijk uitspreekt — ik kom daar dadelijk nog op
terug — is het naar onze mening de plicht van het kabinet
voort te gaan, en zich niet in de moeilijke tijden, die wij nu
beleven, aan zijn verantwoordelijkheid te onttrekken.
Alle speculaties over crises binnen het kabinet zelf —■ hoe
vaak is dit niet gebeurd in de laatste maanden —, alle meer of
minder vriendelijke suggesties —■ van de minder vriendelijke
herinner ik mij een kernachtig woord van de heer Toxopeus:
„weg wezen" — waren dan ook in strijd met de spelregels, die
men in een democratie nu eenmaal in acht moet nemen. Natuur
lijk, wanneer binnen een kabinet zelf zodanige tegenstellingen
ontstaan dat verder doelbewust regeren onmogelijk is, dan moet
een kabinetscrisis daarvan wel het gevolg zijn. Van dergelijke
tegenstellingen binnen dit kabinet was echter geen sprake ge
weest, en ook op het ogenblik is hiervan absoluut geen spra
ke, ondanks het feit, dat wij inderdaad bijzonder moeilijke om
standigheden het hoofd hebben te bieden en bijzonder moeilijke
problemen moeten aanpakken. Wij hebben ook problemen
TWEEDE KAMER

204

7de vergadering - 13 oktober '66

Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1967

Minister Cals
aangevat, die in ons land controversieel liggen en lange tijd
zijn blijven liggen. Ik denk hierbij o.a. aan de kwesties met be
trekking tot het bevolkingsvraagstuk en de kwesties ten aan
zien van de onteigeningswet. Wij zijn echter van mening, dat
deze kwesties moeten worden aangepakt.
Het volgen van die democratische spelregels brengt nu
mede, dat de Staten-Generaal, die immers, naar de Grondwet
uitdrukkelijk vermeldt, het gehele Nederlandse volk vertegen
woordigen — en zij alléén — hebben uit te maken, of het
kabinet het vertrouwen van het volk geniet. Dit zal in de
Kamer moeten gebeuren en dit zal nu moeten gebeuren bij
deze algemene politieke en financiële beschouwingen. Ik ben
dit volkomen met de geachte afgevaardigde de heer Toxopeus
— en ik meen, dat ook de geachte afgevaardigde de heer
Nederhorst dit heeft gezegd — eens. Het feit, dat het hier en
nu moet gebeuren houdt ook in, dat er geen afspraken door
het kabinet met regeringspartijen zijn gemaakt. Ik wil dit naar
aanleiding van hetgeen de heer Toxopeus heeft gezegd heel
nadrukkelijk naar voren brengen.
Mijnheer de Voorzitter! Van alle kanten wordt om duidelijk
heid geroepen. Van vele zijden wordt aan de Regering, aan de
volksvertegenwoordiging en aan de politieke partijen ondui
delijkheid verweten. Ik moet toegeven, dat dit niet altijd ten
onrechte gebeurt. Het kabinet heeft getracht zelf zo duidelijk
mogelijk in de Troonrede, in de miljoenennota en in de
toelichtingen op de begrotingshoofdstukken zijn standpunt te
formuleren. Het neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor
het gevoerde en het voorgestelde beleid voor de volle honderd
procent voor zijn rekening. Het is van mening, dat dit beleid
in het belang van het Nederlandse volk is. Er is voor het kabi
net dan ook geen enkele reden — wanneer de Kamer haar ver
trouwen aan dit beleid blijft geven — om van dat beleid af te
wijken. Dit wil uiteraard niet zeggen, dat het kabinet de kritiek
die op verschillende plaatsen naar voren wordt gebracht en
in de allereerste plaats de kritiek die hier naar voren is geko
men niet serieus zou nemen.
Er is gesproken over de Algemene Begrotingscommissie,
waarin een aantal punten nader zouden kunnen worden be
sproken. U, mijnheer de Voorzitter, weet, hoezeer ik — en ik
sta hierin bepaald niet alleen in het kabinet — het totstandko
men van die Algemene Begrotingscommissie heb toegejuicht,
juist omdat het daardoor mogelijk zal worden voor de Ka
mer beter dan tot nu toe het geheel te overzien en om als even
waardige partner — als ik het zo zeggen mag — met de Rege
ring het gemeen overleg, waarvoor wij uiteraard openstaan,
te voeren.
Mijnheer de Voorzitter! Men mag niet vergeten, dat dit
kabinet zich in een uitzonderlijk moeilijke situatie bevindt. Wij
hebben dit gemerkt bij het opstellen van de Troonrede en de
miljoenennota. Wij gaan pas ons tweede volle parlementaire
jaar in, terwijl wij tegelijkertijd slechts zeven maanden verwij
derd zijn van de algemene verkiezingen. Terecht is hierop door
de heren Nederhorst en Roolvink gewezen. De geachte afge
vaardigde de heer Roolvink heeft, ï.eem ik, gezegd, dat ons
daardoor de tijd ontbreekt die noimaal aan een kabinet wordt
gegeven om te tonen wat het waard •«. Daardoor zijn er in de
afgelopen jaren en in het bijzonder in de laatste maanden en
de laatste weken — en zullen in de eerstkomende weken —
een aantal stukken aan de Kamer gezonden worden, die zeker
niet alle meer binnen deze kabinetsperiode hun volle uitwerkking kunnen krijgen. Ik denk daarbij uiteraard in het bijzonder
aan de beleidsnota's die u inderdaad in groten getale hebben
bereikt.
Wanneer men deze uitvoerige nota's bestudeert, dan be
grijpt men in den lande wellicht beter dan in de afgelopen
maanden, dat het kabinet heel wat tijd moest vergaderen om
over deze belangrijke en omvangrijke stukken tot beslissingen
te komen. Ik denk daarbij aan de Volksgezondheidsnota, aan
de Nota betreffende de Ontwikkelingshulp, de Nota betreffen
de de Ruimtelijke Ordening in Nederland — waarover maan
denlang in de raad voor de ruimtelijke ordening uit de MinisZitting 1966-1967

terraad, maar ook uiteraard in de Ministerraad zelf is verga
derd — de Zeehavennota, de Spaarnota en in het bijzonder
ook aan de Nota over de Economische Groei, die u aan het
einde van de volgende week zal bereiken.
In het bijzonder door de geachte afgevaardigden de heren
Toxopeus, Beernink en Jongeling is kritiek geuit op het indie
nen van zoveel nota's. Gezien de betekenis van vele in de nota's
vermelde onderwerpen, achten wij het echter van het grootste
belang, dat de Kamer — en daardoor het gehele volk — al in
een vroeg stadium in deze grote beleidsproblemen wordt be
trokken en dat men daarover kan meepraten. Dit is ook de
reden — daarop kom ik nog nader terug —, waarom de proeve
voor de grondwet volgens het goede idee van destijds minister
Toxopeus ook zal worden gepubliceerd, voordat er een wets
ontwerp is. Wanneer wetsontwerpen aan de Kamer worden
voorgelegd, is het vaak bijzonder moeilijk, er ingrijpende wijzi
gingen in aan te brengen, doordat dan de gehele opzet en sys
tematiek moeten worden gewijzigd. Het voorbereidende werk
van enkele jaren zal in dat geval moeten worden teruggedraaid,
waarvoor dan geen tijd meer aanwezig is. Het past dus naar
onze mening in een democratisch bestel en het is voor het juiste
beleid van het kabinet van groot belang, aan de hand van dis
cussies over beleidsnota's in grote lijnen te weten, hoe de volks
vertegenwoordiging over belangrijke kwesties denkt.
De geachte afgevaardigde de heer Beernink heeft gevraagd,
of het indienen van nota's „op den duur een gelukkige vorm
van regeren is"; de Raad van State en de Eerste Kamer wor
den z.i. dan buiten spel gezet. Daarop wil ik antwoorden, mijn
heer de Voorzitter, dat het „op den duur" juist een gelukkige
vorm van regeren is. Zou dit kabinet een normale zittingsduur
hebben, dan zou immers na de behandeling van de nota's, waar
van de Volksgezondheidsnota hier reeds tot mijn vreugde is
behandeld, de uitwerking daarvan geleidelijk voor een groot
deel in de vorm van wetsontwerpen aan de Kamer worden
voorgelegd. Dan komen uiteraard ook de Raad van State en
de Eerste Kamer aan bod. Ik ben het met de geachte afge
vaardigde de heer Beernink eens, dat het volkomen onjuist zou
zijn, deze uit te schakelen.
Het feit, dat dit kabinet aan die uitwerking in deze kabinets
periode uiteraard nog niet kan toekomen, kon en mocht
ons er niet van weerhouden, de noodzakelijke voorbereidende
arbeid te verrichten.
In de regeringsverklaring hebben wij er reeds op gewezen,
dat hoezeer wij ons ook bewust zijn van de korte zittingsperiode
van dit kabinet, het toch onze plicht is — de geachte afgevaar
digde de heer Schmelzer heeft er ook nadrukkelijk op ge
wezen in ander verband, waarop ik ook nog terugkom —,
ons beleid te voeren in het ■ perspectief van diep ingrijpende
hervormingen —■ het is wel gebleken, mijnheer de Voorzitter,
dat wij daarmede niet te veel hebben gezegd —, welke naar
onze overtuiging in de komende jaren in toenemende mate de
aandacht zullen vragen.
Mijnheer de Voorzitter, wat de Kamer met de nota's doet,
moet de Kamer uiteraard zelf weten. De geachte afgevaardig
den de heren Toxopeus en Lankhorst hebben erover gespro
ken. U begrijpt, mijnheer de Voorzitter, dat ik mij daarbuiten
houd.
Het beleid en de wetgevende arbeid van dit kabinet zullen
overigens, voor degene, die het zorgvuldig heeft gevolgd, dui
delijk hebben gemaakt, dat het kabinet zich allerminst tot nota's
heeft beperkt. In deze korte kabinetsperiode zijn talloze wets
ontwerpen ingediend; enkele zeer belangrijke wetsontwerpen
zijn aangekondigd en komen binnen één of twee weken in deze
Kamer, mijnheer de Voorzitter. Ik heb allerlei cijfers voor
mij, die ik niet zal noemen, omdat het meer om de kwaliteit
dan om de kwantiteit gaat. In de afgelopen anderhalf jaar
zijn echter meer dan 600 missives aan de Kamer gezonden,
waarbij zeer vele wetsontwerpen, voorts nota's verslagen en
andere stukken.
Ik wil degenen, die zoveel kritiek op het kabinet hebben geuit
vragen, de regeringsverklaring nog eens ter hand te nemen en
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dan punt voor punt na te gaan, wat in deze uitvoerige ver
klaring als beleid wordt aangekondigd. Wanneer men ziet, dat
anderhalf jaar na het afleggen van deze verklaring de overgrote
meerderheid van de toen aangekondigde punten reeds hetzij
tot uitvoering is gebracht, hetzij haar neerslag vindt in de begro
ting voor 1967, hetzij in wetsontwerpen is vastgelegd, dan zal
men ook deze feiten bij het beoordelen van het kabinetsbeleid
in volle zwaarte moeten laten wegen.
Ik ben er bij voorbeeld van overtuigd, mijnheer de Voor
zitter, dat de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer — hij
zal het wel gedaan hebben en wat mij betreft mag hij er ook
het verkiezingsprogram van de K.V.P. voor 1963 bij nemen
—, wanneer hij dat nogmaals nagaat, nog méér pluspunten
zal vinden dan die, elke hij tot mijn genoegen reeds heeft op
gesomd in de rede, die hij enkele dagen geleden heeft ge
houden. Naar aanleiding van hetgeen van de zijde van de
Kamer is gezegd, hoop ik er nog enkele van te noemen.
Mijnheer de Voorzitter! Thans kom ik echter eerst tot het
buitenlandse beleid, waarbij ik ■— ik zou haast kunnen zeg
gen: der traditie getrouw — mag constateren, dat in de Kamer
in het algemeen instemming bestaat met de grote lijnen van het
door ons gevoerde beleid. Dat geldt ook voor het beleid
ten aanzien van de Verenigde Naties, Vietnam en de Chinese
Volksrepubliek.
Wat de Verenigde Naties betreft, hebben de geachte afge
vaardigden de heren Schmelzer, Nederhorst en Roolvink dui
delijk hun instemming betuigd. De heer Lankhorst heeft zich
in meer kritische zin uitgesproken en heeft de pertinente vraag
gesteld, welke concrete initiatieven de Regering nu in de Ver
enigde Naties heeft genomen ter zake van de bevordering van
de vrede, de veiligheid en de welvaart. Ook enkele andere
geachte afgevaardigden hebben gezegd: Het stond wel erg
vaag in de Troonrede, mor:st daarover niet iets meer worden
gezegd? Mijnheer de Voorzitter! De Troonrede is m.i. daar
voor niet de plaats, maar ik wil er wel op wijzen, dat op het
punt van de bevordering van de welvaart onze hulp aan de
ontwikkelingslanden wel een heel duidelijk bewijs is. Ik wil
hierop niet verder ingaan ter bekorting van mijn rede, want ik
heb toch al zoveel stof van de verschillende departementen
gekregen. Dit alles is overigens in de nota inzake de ontwikke
lingshulp te vinden. Die nota is, zoals de heer Lankhorst terecht
opmerkte, alleen al waardevol, omdat zij veel informatie ver
schaffen.
Ten aanzien van de Nederlandse bijdrage ter bevordering
van de internationale vrede en veiligheid wil ik in de eerste
plaats wijzen op de rol, die ons land in 1965 en ook dit jaar
heeft gespeeld als lid van de Veiligheidsraad van de Ver
enigde Naties. Over de activiteiten van deze Raad in 1965 is
reeds een publikatie verschenen van het Ministerie van Buiten
landse Zaken, terwijl de publikatie over 1966 nog zal verschij
nen. In de reeds verschenen publikatie wordt uitvoerig aan
gegeven, wat de initiatieven en de activiteiten van Nederland
zijn geweest. Ik wil met name noemen de zeer positieve bij
drage, die Nederland heeft geleverd tot de besluitvorming in
de Veiligheidsraad over het conflict-Kashmir. Voorts wil ik
de geachte afgevaardigde eraan herinneren, dat het Nederlandse
initiatief ter zake van de instelling van een hof voor feitenconstatering — factfinding — nog steeds veel aandacht heeft
en ook in de thans zittende Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties door de Nederlandse delegatie met voortvarend
heid zal worden bepleit. Ten slotte herinner ik eraan, dat wij
een niet onaanzienlijk contingent Nederlandse strijdkrachten
ter beschikking hebben gesteld en houden voor vredesoperaties
van de Verenigde Naties.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er in het algemeen mijn excuus
voor maken, dat ik niet bij alle punten de namen van de ver
schillende geachte afgevaardigden heb genoteerd, die deze pun
ten aan de orde hebben gesteld. Het gaat ten slotte om de vra
gen zelf en ik hoop die zo goed mogelijk te beantwoorden.
Wat de activiteiten van de Regering betreft nopens de nietverspreiding van kernwapens merk ik op, dat deze werk-
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zaamheden — dat is trouwens in de Kamer wel bekend —
uiteraard in hoofdzaak betrekking hebben op de totstandko
ming van een non-proliferatieverdrag, de besprekingen over de
stopzetting van ondergrondse kernproeven en de ruimere toe
passing van het waarborgenstclsel van de I.A.E.A. in Wenen.
De heer Schmelzer heeft al op het belang van dit laatste punt
gewezen.
Ik kan de heer Lankhorst verzekeren, dat op ieder van
deze drie terreinen van Nederlandse zijde eigen denkbeelden of
voorstellen naar voren gebracht, welke thans onderwerp van
internationaal beraad uitmaken.
Mijnheer de Voorzitter! Sprekende over Vietnam, heeft de
geachte afgevaardigde de heer Roolvink opgemerkt: De gruwel
van de strijd benauwt ons dag en nacht. De Troonrede is hier
mede aangevangen en heeft het met andere woorden gezegd.
Het is duidelijk, dat de Regering deze gevoelens, die ook in
brede kring in ons volk leven, ten volle deelt. De Regering heeft
daaraan ook — ik wil daarop wijzen om geen misverstanden
te laten bestaan — laatstelijk bij rede van de Minister van
Buitenlandse Zaken in de Assemblee van de Verenigde Naties
op 30 september uiting gegeven. De heer Nederhorst heeft
enige teleurstelling over deze rede uitgesproken. Ik moet toch
constateren, dat van een ongunstige weerklank in de Assem
blee van de Verenigde Naties van deze rede ons niet is ge
bleken.
Ik moge erop wijzen, dat in die rede de nadruk is gelegd op
de noodzaak van een spoedige oplossing van het conflict te
vinden om escalatie te voorkomen, een gedachte, die de heer
Nederhorst natuurlijk onderschrijft. Tezelfdertijd heeft de
Minister van Buitenlandse Zaken er de nadruk op gelegd, dat
voor de oplossing van het conflict beide partijen moeten
meewerken en dat de toegemoetkomendheid niet van één kant,
alleen van de zijde van de Amerikanen kan worden gevraagd.
De heer Lankhorst had gaarne gezien, dat Minister Luns
een speech zou hebben gehouden zoals de Deense Minister
van Buitenlandse Zaken in de Assemblee heeft gehouden. Hier
bestaat kennelijk enig misverstand. De heer Haekkerup heeft
na de uiteenzetting van het Amerikaanse standpunt inzake Viet
nam door ambassadeur Goldberg in zijn speech verklaard, dat
de eerste stap nu van de zijde van Hanoi diende te komen. Het
zou de Regering verheugen, wanneer de geachte afgevaardigde
de heer Lankhorst ook deze mening kon onderschrijven. De
heer Haekkerup heeft dus niet — ik dacht, dat de heer Lank
horst dat veronderstelde — de onmiddellijke terugtrekking
van de Amerikaanse troepen geëist. Wel heeft hij geconsta
teerd, dat de jongste Amerikaanse vredesvoorstellen een aan
zienlijke stap betekenen in de richting van het door Oe Thant
gelanceerde vredesplan.
De heer Schmelzer heeft gevraagd wat Nederland doet om
de oplossing van het conflict naderbij te brengen. Ik zou in
dit verband in de eerste plaats willen wijzen op de rol, die Ne
derland in het begin van dit jaar heeft gespeeld, toen de kwestie-Vietnam in de Veiligheidsraad aan de orde kwam. Toen als
gevolg van verzet van communistische landen geen besluit
vorming in de Veiligheidsraad mogelijk bleek, is van Neder
landse zijde een initiatief genomen om te bereiken, dat een in
formele commissie uit de Veiligheidsraad gevormd zou worden,
die de ontwikkelingen nauwkeurig zou volgen en die zou
trachten bemiddelingsvoorstellen te formuleren op het vroeg
ste moment waarop dit mogelijk was. Helaas is ook de ver
wezenlijking van dit plan op het verzet van de communistische
landen gestuit.
De Regering heeft geen gelegenheid laten voorbijgaan om
haar bezorgdheid naar voren te brengen over de gevaren,
die met name een verdere escalatie van dit conflict met zich
brengt. Onder andere is dit geschied, toen de Amerikaanse
luchtaanvallen werden uitgebreid tot doelen in de onmiddel
lijke omgeving van Hanoi en Haiphong. De Regering zal voort
gaan met het zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen tot
een oplossing van het conflict. Zij zal in haar contacten met
andere regeringen blijven onderstrepen, dat al het mogelijke
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moet worden gedaan om een verder om zich heen grijpen van
het conflict te voorkomen. In dit verband wil ik wel zeggen,
dat wij met instemming hebben kennis genomen van de verklaring van de Politieke Jongeren Contact Raad over het probleem-Vietnam.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Schmelzer, of
de Regering ook oog heeft voor de rol, die de Sovjet-Unie in
dit conflict en de mogelijke oplossing ervan kan spelen, kan ik
mededelen, dat de regering van de Sovjet-Unie met nadruk van
Nederlandse zijde is gevraagd om bij de Noord-Vietnamese
regering te bemiddelen en erop aan te dringen eindelijk akkoord te gaan met het aanbod van onderhandelingen zonder
precondities. Voorts is van Nederlandse zijde bij de regering
van de Sovjet-Unie aangedrongen om tezamen met de regering van Groot-Brittannië over te gaan tot hernieuwde bijeenroeping van de Geneefse Conferentie over de toekomst van
Vietnam. De Regering betreurt het, dat de Sovjet-Unie, hoewel zij daartoe ook herhaaldelijk van Britse zijde is benaderd,
nog steeds niet tot deze stap is overgegaan. Wij betreuren dat
temeer, omdat dat land samen met het Verenigd Koninkrijk
het voorzitterschap van de conferentie bekleedt en in dit verband een speciale verantwoordelijkheid heeft.
De heer Beernink heeft uitdrukking gegeven aan zijn zorg
voor de burgerbevolking van Vietnam. Ik geloof, dat hij daarmede een zorg heeft vertolkt, die algemeen en terecht onder
ons volk leeft, ook waar hij sprak over de oogstvernietiging
met chemische middelen. De Regering zal die bezorgdheid,
welke in het Nederlandse volk leeft, andermaal onder de aandacht van de Amerikaanse regering brengen.
Naar de overtuiging van de Regering spant de Amerikaanse
regering zich echter tot het uiterste in om tot een oplossing
van het Vietnamese conflict langs vredelievende, langs politieke
weg te geraken. De redevoering van ambassadeur Goldberg
in de assemblee van de Verenigde Naties op 22 september
jl. heeft dit naar onze mening duidelijk aangetoond. Niet
alleen werd het aanbod van onderhandelingen zonder precondities herhaald, maar bovendien heeft de Amerikaanse Regering zich uitdrukkelijk bereid verklaard, mede te werken aan
wederzijdse terugtrekking van troepen, en dat onder internationale controle, terwijl zij voorts beklemtoond heeft, dat
onderhandelingen niet op de kwestie van de vertegenwoordiging van de Vietcong aan de onderhandelingstafel mogen afstuiten.
Voort heeft de Amerikaanse regering bij herhaling medegedeeld, dat zij bereid is mede te werken aan een oplossing van
het Vietnamese conflict op bais van de Geneefse akkoorden
van 1954; akkoorden, die, zoals men weet, voorzien in een
neutralisatie van Vietnam en in een verdwijnen van alle buitenlandse militaire bases in dit gebied.
Tegenover dit aanbod, tegenover deze voorstellen van
Amerikaanse zijde staat nog steeds het onverzettelijk standpunt
van Hanoi, dat onderhandelingen zonder precondities afwijst
en dat bovendien een regeling van de toekomst van ZuidVietnam uitsluitend wenst op basis van het programma van
het Nationale Bevrijdingsfront, hetgeen in feite betekent: op
voorwaarden die neerkomen op volledige capitulatie van de
tegenstander.
De Regering is van oordeel, dat de voornaamste belemmering voor de onderhandelingen thans is de nog steeds voortbestaande weigering van de Noordvietnamese Regering om de gedachte van onderhandelingen zonder voorafgaande voorwaarden te aanvaarden. De Regering is voorstandster van een hernieuwde stopzetting van bombardementen, indien er aanwijzingen zijn dat Hanoi zich bereid zal verklaren het verzet tegen deze onderhandelingsformule op te geven.
Indien, zoals de heer Lankhorst eergisteren mededeelde,
er berichten zijn dat het onwrikbare standpunt van Hanoi ten
aanzien van onderhandelingen zou zijn verlaten, dan zou dit
inderdaad een belangrijke en verheugende ontwikkeling zijn.
Ons is dit nog niet bekend.
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Mijnheer de Voorzitter! In antwoord op een aantal specifieke vragen, die verschillende geachte afgevaardigden hebben gesteld, zou ik in de eerste plaats willen bevestigen —
uiteraard, zou ik willen zeggen, maar die vraag is nu eenmaal
gesteld — dat de rede van de Minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Naties het regeringsstandpunt vertolkte.
De Regering deelt voorts de mening van de heer Toxopeus,
dat een eenzijdige terugtrekking van de Verenigde Staten uit
Vietnam zeer ernstige gevolgen voor de rest van Azië zou meebrengen. Dat standpunt is al uiteengezet tijdens de beraadslagingen in deze Kamer op 18 mei van het vorige jaar, maar
ik kan hieraan toevoegen, dat sindsdien duidelijke bevestigingen zijn ontvangen van regeringen van een aantal landen
uit deze regio, die er geen twijfel over laten bestaan dat zij
deze mening ten volle delen.
Ten aanzien van de Chinese Volksrepubliek is door de geachte afgevaardigden de heren Schmelzer en Nederhorst gesteld, dat intrede van deze wereldmacht in de Verenigde Naties moet worden bevorderd, hoe groot de principiële en praktische bezwaren daarvan ook mogen zijn. Ik zou hier veel
over kunnen zeggen, mijnheer de Voorzitter, maar ik zal
heel kort zijn. Het kabinet heeft niet alleen de beschouwingen
van de geachte afgevaardigden met belangstelling aangehoord,
maar ik kan zeggen, dat wij de opvatting van de geachte
afgevaardigden delen.
De geachte afgevaardigden de heren Beernink, Nederhorst
en Bakker hebben geïnformeerd naar de kwestie van de Chinese lastechnici. Hierop kan ik antwoorden, dat dit vraagstuk
ons inderdaad vrijwel dagelijks bezighoudt. Er bestaat ook een
zeer geregeld contact met de vertegenwoordiging van de Chinese Volksrepubliek om tot een oplossing te komen. Maar,
mijnheer de Voorzitter, één ding stellen wij daarbij toch wel
voorop: zo'n oplossing móét worden gezocht binnen het kader
van de Nederlandse rechtsorde. Uit dien hoofde zou men
dus kunnen zeggen, dat voor wat deze technici betreft
geen behoefte aan een goede dienst of een bemiddeling van
derden bestaat, maar natuurlijk gaan wij geen goede diensten
afwijzen wanneer die binnen het kader van de Nederlande
rechtsorde tot een oplossing zouden kunnen leiden.
De huidige situatie is inderdaad zeer onbevredigend. De
heer Nederhorst heeft in dit verband gesproken over de positie van de heer Jongejans in Peking. Ik kan de Kamer verzekeren, dat de Regering zijn bezorgdheid deelt en de Chinese
autoriteiten bij herhaling met nadruk erop heeft gewezen, dat
de positie van de Nederlandse zaakgelastigde in overeenstemming met de volkenrechtelijke gebruiken niet mag worden
aangetast.
Helaas heeft de Chinese regering, zoals wel is gebleken,
in dit opzicht geheel andere opvattingen, zodat ook in dat opzicht een speodige oplossing van het geschil van groot belang is.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Bakker kan ik
mededelen, dat het persona non grata verklaren ten aanzien
van de Chinese zaakgelastigde op een regeringsbeslissing heeft
berust; voorts dat dit besluit destijds — ik dacht, dat dit wel
bekend was — ook op goede gronden is genomen, omdat toen
was gebleken, dat onder zijn verantwoordelijkheid een strafbaar
feit was gepleegd.
Alvorens over te gaan tot de Atlantische en Europese problematiek, wil ik de Kamer nog mededelen, dat de Regering
heeft besloten op zeer korte termijn machtiging te verlenen
tot ondertekening van het internationale verdrag inzake de
uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie. Dit verdrag
is, zoals u bekend is, een van de belangrijkste internationale
akten, die door de Verenigde Naties in de sector van de mensenrechten is tot stand gebracht sedert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Genocideverdrag
van 1948. Hiermede is door de Verenigde Naties op het gebied
van de internationale bescherming van de rechten van de mens
een weg ingeslagen, die nieuwe perspectieven opent en waaraan
door de Nederlandse Regering van harte en actief is en verder
zal worden medegewerkt.
TWEEDE KAMER
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Mijnheer de Voorzitter! Hetgeen is opgemerkt over het
regeringsbeleid ten aanzien van de N.A.V.O. in het algemeen,
met name door de heren Schmelzer en Nederhorst, impliciet
ook door de heer Roolvink, heeft het kabinet met instemming
aangehoord. De heer Nederhorst heeft gevraagd of van Nederlandse zijde, in het bijzonder door de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, bijdragen worden voorbereid
voor de in gang zijnde reorganisatie van de N.A.V.O. Ik kan
hem de verzekering geven, dat Nederland, uiteraard in nauw
overleg met de bondgenoten, speciaal nu allerwege bezinning over de N.A.V.O. plaatsvindt, bijdraagt tot de aanpassing
van de N.A.V.O. aan de huidige omstandigheden.
De heer I.ankhorst heeft vragen gesteld naar aanleiding van
de vestiging in Nederland van het N.A.V.O.-hoofdkwartier
AFCENT. Ten aanzien van zijn eerste vraag kan ik hem geruststellen. Garanties, dat geen demonstraties zouden worden
toegelaten tegen de aanwezigheid van AFCENT in Nederland,
zijn niet door de bondgenoten gevraagd en zeker niet door de
Nederlandse Regering gegeven.
Naar aanleiding van de veronderstelling van de geachte afgevaardigde, dat het Noord-Atlantische Verdrag in 1969 ten
einde zou lopen, moge ik opmerken, dat in feite dit verdrag
voor onbepaalde tijd is gesloten.
De heer I.ankhorst (P.S.P.): Met een opzeggingstermijn.
Minister-President Cals: Ja, met een opzeggingstermijn. Akkoord. Daarop behoef ik dus niet in te gaan.
Aangezien de Regering ervan overtuigd is, dat instandhouding
en verdere versterking van het Atlantisch bondgenootschap om
politieke en om militaire redenen ook na 1969 noodzakelijk
zullen blijven, voorziet zij niet, dat Nederland van deze mogelijkhe'd van opzegging gebruik zal willen maken. De Regering is
van oordeel, dat handhaving van afdoende veiligheid van
het Westen alleen in Atlantisch kader kan worden gewaarborgd
en dat die geen beletsel, doch juist een bijdrage — dit ook naar
aanlediging van de opmerking van de heer Bakker — en een
voorwaarde is voor een verdere ontspanning tussen Oost en
West. Het is ons ernst daaraan bij te dragen. Deze zaak
is niet voor niets in de Troonrede vermeld.
De heer Bakker (C.P.N.): U bent wel aardig op gang, gezien Vietnam.
Minister-President Cals: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof,
dat de geachte afgevaardigde het verband enigszins verkeerd legt.
De heer Bakker (C.P.N.): Als ik uw verhaal over Vietnam
hoor, moet ik zeggen, dat u niet veel doet aan de ontspanning
tussen Oost en West.
Minister-President Cals: Misschien kan de heer Bakker bijdragen tot ontspanning tussen China en Rusland, zodat wij dan
wat verder komen.
Gezien in de eerste plaats het feit, dat AFCENT een onmisbaar element vormt in de geïntegreerde commandostructuur van de N.A.V.O. en gezien voorts het feit, dat in Nederland ongebruikte faciliteiten aan AFCENT kunnen worden
aangeboden, zodat de vestigingskosten beperkt blijven, is de
Regering van oordeel, dat de vestiging van AFCENT in Nederland onder de huidige omstandigheden in ieder opzicht gerechtvaardigd is. De Regering heeft zich daarbij ook laten leiden door de gedachte, dat een evenwichtige spreiding van
de over te plaatsen hoofdkwartieren over de verschillende landen diende te worden bevorderd.
De heer Lankhorst heeft vragen gesteld over de positie van
de Bondsrepubliek ten aanzien van de kernbewapening. Ik
wil de geachte afgevaardigde antwoorden, dat regelingen betreffende de nucleaire medezeggenschap nog steeds onderwerp
van het bondgenootschappelijke overleg vormen. De geachte
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afgevaardigde kan er zich verzekerd van houden, dat de
Regering bij de besluitvorming over deze materie het beginsel
van de non-proliferatie bij voortduring voor ogen zal houden.
Zoals de heer Schmelzer heeft opgemerkt, lijkt voortgang bij
het zoeken naar een oplossing van het vraagstuk van de nucleaire medezeggenschap thans vooral in het kader van het z.g.
Special Committee mogelijk.
Wat de Europese integratie betreft, is er van verschillende zijde ongerustheid over de te verwachten ontwikkelingen
uitgesproken. De heer Schmelzer heeft terecht gewezen op drie
belangrijke punten, die de grondslag van een Nederlands beleid
vormen — het kan niet genoeg worden herhaald —: streven
naar openheid, supranationaliteit en democratische controle in
de Europese Gemeenschappen. Hij heeft gezegd, dat op die
punten heel weinig voortgang is gemaakt en de heer Nederhorst heeft zich daarover ook zeer somber uitgelaten. De
Regering is stellig voornemens in deze richting werkzaam te
blijven, ook al is zij zich zeer goed bewust van het feit, dat
de mogelijkheden, uiteraard vooral als gevolg van de houding
van Frankrijk, zeer beperkt zijn. Dit „zeer" wil ik overigens wel
weglaten om niet zo somber te zijn als sommige sprekers in de
Kamer!
Wat de eventuele toetreding van het Verenigd Koninkrijk
en de andere Europese landen betreft, zou ik in antwoord op
de desbetreffende vragen, speciaal die van de heer Beernink,
willen zeggen, dat de discussie rondom dit probleem inderdaad veel intenser is geworden — dit is ook gebleken in het
debat, dat daarover in Straatsburg heeft plaats gehad — maar
dat nog steeds niet bij de Franse Regering van een politieke wil is gebleken om een eventuele toetredingsonderhandeling met succes t doen verlopen. De heer Toxopeus
was van mening, dat de Troonrede te weinig concreet was
ten aanzien van de politiek, die de Regering op dit punt wil
volgen. Ik ben van mening, dat de Troonrede zich niet leent
voor een uiteenzetting over een tactiek, die in internationale
onderhandelingen moet worden gevolgd. Over de doelstellingen zijn we het allen eens, gelukkig ook de heer Toxopeus; het
gaat inderdaad om de tactiek, die zal moeten worden gevolgd.
De vraag is, welke gelegenheid het meest geschikt is om
concrete wensen ter tafel te brengen. Kan men op een gegeven
ogenblik de verwezenlijking van onze wensen als voorwaarde
stellen voor onze instemming met een raadsbesluit? Ik meen
dat het moeilijk is dat, zeker hier, in het algemeen van tevoren
te zeggen, hetgeen de heer Toxopeus — zoals ik bemerk —
met mij eens is. Ik hoop derhalve dat hij de Regering de nodige armslag zal willen laten om de gelegenheden die zich
voordoen zo goed mogelijk uit te buiten, hetgeen wij gaarne
willen.
Het beeld dat de geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft gegeven is, zoals ik reeds zei, inderdaad zeer somber; hij ziet naar de mening van de Regering iets te veel schaduwen. Ik wil gaarne erkennen, dat de Europese Gemeenschappen — de Europese integratie in het algemeen — inderdaad een ernstige terugslag hebben ondervonden van het
gebrek aan overeenstemming tussen de lid-staten, juist over de
achterliggende, de onderliggende beginselen van hun samenwerking. Ook de gewijzigde omstandigheden op de kolenmarkt
doen hun invloed gelden, waarop ook reeds is gewezen. Men
ziet inderdaad niet — en dat verdriet ons zeer — die solidariteit tussen de lid-staten, die de geestelijke vaders van de
Europese verdragen voor ogen hadden. Dat neemt niet weg,
dat de jongste ontwikkeling in de E.E.G. wel heeft aangetoond, dat alle lid-staten, zonder uitzondering, dermate grote
belangen gemoeid achten met de Gemeenschap, dat zij niet
alleen het voortbestaan, maar ook de verdere en snelle ontwikkeling daarvan kennelijk niet in gevaar willen brengen.
Voortdurend dient te worden gepoogd, dat alle landen van
deze instelling gebruik maken, ten einde niet alleen het verworvene te behouden — hetgeen in feite teruggang, afbraak
zou zijn — maar ook verder tot ontwikkeling te brengen in
de door Nederland gewenste zin.
TWEEDE KAMER
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Dit neemt niet weg, dat ook Nederland grote zorgen in
verband met de toekomst heeft. Ook de Regering heeft deze
zorgen. Er is bijv. nog steeds geen overeenstemming bereikt
over de benoeming van de leden van de commissie, hetgeen
de positie van de huidige leden uiteraard zeer bemoeilijkt.
De parlementaire invloed op de beleidsvorming neemt nog
steeds niet toe, waarop ook de heer Roolvink met nadruk heeft
gewezen. Het aandeel van de Regering in het debat over het
Europese beleid in de openbare vergadering van de begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken was naar de opvatting van
de heer Nederhorst onbevredigend. Dit zal naar mijn mening toch in de eerste plaats moeten worden toegeschreven aan
de gang van zaken in Brussel op het gebied van de parlementaire inspraak. Ik wil hieraan nog toevoegen, dat de Regering
— zij heeft dit trouwens al eerder toegezegd — waar mogelijk,
bereid is, met de betrokken kamercommissies overleg te
plegen over de commissievoorstellen, die aan de E.E.G.-raad
zijn voorgelegd. Dit geldt ook — ik meen, dat een van de geachte afgevaardigden hiernaar heeft gevraagd — voor de
beslissingen van de Ministers, in het kader van de Raad bijeen.
De heer Nederhorst heeft ten slotte gevraagd naar de opvatting van de Regering over de uitlating van Bondskanselier
Erhard in Scandinavië. Ik mag er in dit verband wel op wijzen,
dat van zeer gezaghebbende Duitse zijde met nadruk is tegengesproken, dat het standpunt van de Bondsregering, dat zij
reeds sinds jaren ten aanzien van de Europese integratie inneemt, zou zijn gewijzigd. Zo heeft de Bondskanselier geenszins de uiteindelijke doelstelling van een politieke integratie
willen ontkennen, maar hij heeft wel — dat is een feitelijkheid
— gewezen op de beperkingen van de thans bestaande verdragen op dit gebied. Evenmin heeft hij — men zou dit uit een
aantal publikaties wèl moeten afleiden, maar het blijkt niet zo
te zijn — aan een vrijhandelszoneconstructie de voorkeur
willen geven boven een vergrote, Europese, waarlijke gemeenschap.
De geachte afgevaardigde de heer Schmelzer heeft met instemming gewezen op de aandacht, die in de Troonrede is gewijd aan de Benelux-samenwerking. Nog onlangs—bij het overleg dat beide Staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en ik
hadden met mijn Belgische ambtgenoot en de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Harmel — konden wij
van gedachten wisselen over de regeringsconferentie, die thans
in Benelux-verband wordt voorbereid. Deze conferentie zal
niet alleen zijn gericht op een bespoediging van de voltooiing
van de economische unie, maar ook op de versterking van
de samenwerking op terreinen buiten die unie. In de komende
maanden zal alle aandacht worden besteed aan de voorbereiding van de regeringsconferentie. Wij menen, dat er alleen kans
op concrete resultaten is, wanneer de besprekingen zeer degelijk zijn voorbereid. Naar wij hopen, zal de conferentie in
het begin van het volgende jaar met vrucht kunnen plaatsvinden.
De heren Toxopeus en Schmelzer hebben gevraagd of het
niet mogelijk is, binnen het Benelux-verband, iets te ondernemen
op het gebied van de Europese gemeenschap; zij denken met
name aan een gemeenschappelijk optreden als Benelux-landen
om te bevorderen, dat ook andere landen hun plaats innemen
in de rijen van de Europese gemeenschap. Mijnheer de Voorzitter! Ik wil erop wijzen, dat de Benelux-landen in overeenstemming met een desbetreffend jaren geleden genomen besluit reeds regelmatig in internationale organisaties de in te
nemen standpunten coördineren voor zover zij op het gebied
van de economische unie betrekking hebben. Uiteraard geven
de ontwikkelingen in de Europese gemeenschap zeer in het
bijzonder aanleiding tot overleg tussen de Benelux-partners.
Er vindt zeer intensief overleg plaats, zowel op ministerieel als
op ambtelijk niveau, en de Regering is voornemens in de komende Regeringsconferentie van de Benelux aandacht te besteden aan deze samenwerking van de Benelux ten aanzien van bepaalde problemen van de Europese gemeenschappen.
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Ik wil, alvorens af te stappen van het buitenlandse beleid,
nog antwoorden op een enkele vraag over Indonesië. Er is een
aantal beschouwingen gehouden, waarop ik, naar ik meen, niet
behoef in te gaan. Het waren beschouwingen van meer feitelijke
aard. Gewezen is op bepaalde gebeurtenissen in Indonesië, die
de Regering uiteraard ook in sterke mate afkeurt. Daarover
behoeft in het geheel geen verschil van mening te bestaan, maar
ik wil dit toch even zeggen.
De geachte afgevaardigden de heren Toxopeus, Jongeling
en Van Dis, hebben de Regering gewezen op haar morele
plicht om in de Verenigde Naties de uitvoering te bevorderen
van het akkoord van 1962 inzake de overdracht van westelijk
Nieuw-Guinea aan Indonesië. Ik wil de geachte afgevaardigden
gaarne zeggen, dat de Regering onverminderd op het standpunt staat, dat de verplichtingen, die Indonesië in de Nederlands-Indonesische overeenkomst van 15 augustus 1962 op zich
heeft genomen, behoren te worden nagekomen. De Regering
zal daartoe uiteraard, voor zover zij daartoe mogelijkheden
heeft, bijdragen.
Mijnheer de Voorzitter! Over koninkrijkszaken kan ik bijzonder kort zijn. In deze Kamer bestaat een verheugende eenstemmigheid over het beleid dat te dien aanzien worden gevoerd. Ik heb met erkentelijkheid geluisterd naar hetgeen
de geachte afgevaardigden de heren Schmelzer en Beernink
hierover hebben gezegd. De geachte afgevaardigden kunnen
zich ervan verzekerd houden, dat dit kabinet de inspanningen
die Suriname en de Nederlandse Antillen zich getroosten, zal
blijven steunen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom vervolgens tot het binnen-.
landse beleid. Ik zal de Kamer niet vermoeien met de exercitie die ik de kamerleden heb aanbevolen, namelijk: het
regeringsprogramma ter hand te nemen en na te gaan wat
er inmiddels van tot stand is gekomen. Belangrijker is de grote
lijn van het regeringsprogramma. De heer Toxopeus heeft daarop terecht gewezen. Bij deze algemene politieke beschouwingen
kunt u niet verwachten, mijnheer de Voorzitter, dat hoewel
zeer veel vragen zijn gesteld over zeer belangrijke details,
over al die onderdelen een afgeronde discussie plaatsvindt.
Wel mag worden verwacht dat de grote lijn van het regeringsverklaring verwierf naar inhoud verleden jaar, ook van
wordt geopend, zodat de Kamer kan zeggen of zij het er al
dan niet mee eens is.
Ik wil toch enkele saillante punten noemen uit het beleid
zoals dat is uitgestippeld in de regeringsverklaring. Die regeringsverklaring verwierf naar inhoud verleden jaar, ook van
de zijde van de oppositie, veel instemming, zij het niet ten
aanzien van het tempo. Nu dat tempo is verminderd, is de instemming desondanks niet toegenomen, zoals ik heb begrepen. Het lag dus blijkbaar toch aan de inhoud! Bij de kabinetsformatie hebben wij aan de ontwikkelingshulp veel aandacht besteed. Wij achten dit punt hoogst belangrijk. Toen
dit kabinet anderhalf jaar geleden optrad, bedroeg de ontwikkelingshulp 267 min. Thans kan men op de begroting voor
deze hulp een bedrag van 450 min. aantreffen. Ik zeg er onmiddellijk bij — anders denkt men weer dat het een „matrasje" is dat ergens overheen ligt, al is het dan maar een heel
klein matrasje — dat van deze toename een bedrag van 35
min. moet worden afgetrokken, omdat verleden jaar op een
andere boekingswijze is overgegaan.
In antwoord op hetgeen de heer Toxopeus heeft gezegd,
wijs ik erop dat het kabinet verleden jaar zelf heeft gezegd,
dat niet alleen de omvang, maar vooral de kwaliteit van de
Nederlandse hulpverlening zou moeten worden verbeterd. Om
het met andere woorden te zeggen: Er moet een doelbewust
structuurbeleid, een programmering voor meerdere jaren worden opgesteld. Men kan dat in de Nota inzake de ontwikkelingshulp vinden. Ik hoop dat de heer Toxopeus met deze Nota
in ieder geval gelukkig kan zijn. In de afgelopen anderhalf
jaar is op dit gebied al veel tot stand gebracht, met name ook
door het bedrijfsleven nauwer bij het ontwikkelingswerk te
betrekken. Thans wordt ook een investeringsgarantieregeTWEEDE KAMER
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ling op nationaal niveau voorbereid. De particuliere, nietcommerciële organisaties worden meer gesteund; een drievoudige verhoging van het bedrag dat voor deze organisaties was
uitgetrokken, zal plaatsvinden. De Stichting Jongeren Vrijwilligers en de Stichting Onderwijs aan ontwikkelingslanden zijn
tot stand gekomen en T.N.O. werd ingeschakeld. Men leze
verder de Nota inzake de ontwikkelingshulp.
Een ander probleem dat in de regeringsverklaring dadelijk is vooropgesteld, betreft Nederland, namelijk de bevolkingstoename en de ruimtelijke ordening. Het bevolkingsprobleem is een zeer moeilijke zaak, waar men in Nederland misschien te lang omheen gelopen is. Het is een controversieel
punt, maar het moet worden aangepakt. Wij pretenderen
niet dat de oplossingen die wij op dit en andere gebieden voorstellen, de enig juiste zijn. Wij hebben echter wel gezocht
naar oplossingen waarover wij het in het kabinet eens zijn
geworden. De Kamer heeft daarvan al resultaten gezien: Steun
voor een betere voorlichting op dit gebied, waarvoor aanzienlijke posten op de begroting zijn opgenomen en verder
aanpassing van de wetgeving op het gebied van het strafrecht
door de wijziging van artikel 240 bis van het Wetboek van
Strafrecht. De Kamer heeft dit wetsontwerp (8725), gekregen, — ik behoef er niet verder op in te gaan — en ook het
daarmede gepaard gaande wetsontwerp 8726 van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
De bevolkingsgroei stelt ons speciaal op het gebied van de
ruimtelijke ordening voor geweldige problemen. Wij herhalen
dit ieder jaar. Wij hebben getracht de tweede nota over de
ruimtelijke ordening zo snel mogelijk aan de Kamer toe te
zenden. Het doet mij genoegen dat de heer Peschar deze nota een fascinerend stuk heeft genoemd. Ik zelf ben bij de voorbereiding van dit stuk in de Raad voor de Ruimtelijke Ordening, waarvan de Minister-President voorzitter is, ook gefascineerd geraakt door de problematiek, die daarbij naar voren komt. Ik werd mij ook steeds meer bewust van de geweldige taken waarvoor wij ons zien gesteld en van de noodzaak, dat er een visie naar voren wordt gebracht. Wat mij
nu zo teleurgesteld heeft, is dat de heer Beernink heeft gezegd: uit de Troonrede blijkt geen visie. Ik hoop, mijnheer de
Voorzitter, dat hij naast zijn drukke werkzaamheden nog de
gelegenheid vindt om de tweede nota over de ruimtelijke
ordening te lezen. Dan zal hij zonder enige twijfel zien, dat
daarin een visie is uiteengezet, waar dit kabinet achter staat en
die veel zal vragen van het Nederlandse volk.
Met genoegen vernam ik van de geachte afgevaardigde de
heer Nederhorst, dat het accent dat in de tweede nota over
de ruimtelijke ordening is gelegd op het industrialisatiebeleid
voor het noorden des lands, in beginsel zijn instemming heeft.
Hierbij sluit naar mijn mening het volgende wel aan. In de
nota over de regionale economische ontwikkeling van het
noorden, die reeds is aangekondigd — weer een nota, overigens weer op verzoek van de Kamer — en nu in voorbereiding is op het departement van Economische Zaken, wordt
de nodige aandacht besteed aan de vraag of de overheid over
voldoende bestuurlijke middelen beschikt om dit beleid te
effectueren. De nota wordt zo concreet mogelijk op het toekomstig beleid gericht en zal mede als uitgangspunt hebben
de in de nota over de ruimtelijke ordening ontwikkelde denkbeelden over de gewenste verschuivingen in de bevolking van
het westen naar de noordelijke provincies.
De heer Nederhorst heeft wat betreft de industrialisatie in
Zuid-Limburg nog eens bepleit, dat de Regering geen mijnen
zal sluiten voordat er adequaat vervangende werkgelegenheid
is. Hij kan ervan overtuigd zijn, dat het beleid zoals dat is
uiteengezet in de nota inzake de mijnindustrie en de industriële
herstructurering van Zuid-Limburg, geen wijziging heeft ondergaan. De Regering heeft bepaald vertrouwen in haar programma tot herstructurering van Zuid-Limburg. Ik geloof
dat ik mij daarvoor ook wel op de feiten kan beroepen. Het
aantal ondernemingen dat tot nieuwe vestiging in Limburg
heeft besloten is, zeker wanneer men rekening houdt met de
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huidige situatie in andere streken van ons land, niet ongunstig
te noemen. Aan elf ondernemingen is reeds in principe toepassing van de premie- en prijsreductieregeling toegezegd en
met een aantal andere zijn besprekingen gaande. ,
Ter afsluiting van het ambtelijke overleg over de samenwerking met België had op 4 oktober een bespreking plaats
tussen de bewindslieden van Economische Zaken en hun Belgische ambtgenoot Van Offelen.
De heren Toxopeus en Schmelzer hebben nog gevraagd,
hoe het staat met de problematiek, die genoemd is in de
moties van de heren Portheine en Van Son.
Mijnheer de Voorzitter! Bij de behandeling in de Kamer van
de nota inzake de kolenmijnbouw en de industriële herstructurering van Zuid-Limburg is duidelijk door de Regering gesteld,
dat uitvoering van de moties een integrale uitvoering van het
Regeringsbeleid in andere sectoren in gevaar zou kunnen
brengen, maar ook, dat een soepele toepassing van de regeling zou worden bevorderd. Die toezegging doen wij gestand.
Ten aanzien van het infrastructuurprogramma voor het
jaar 1967 heeft de heer Beernink — het is misschien enigszins
gedetailleerd, maar het is toch wel belangrijk, omdat daaruit
door de geachte afgevaardigde conclusies voor het algemeen
beleid werden getrokken — geconcludeerd, dat voor 1967
10 min. minder zou zijn uitgetrokken. Die vermindering heeft
echter geen betrekking op nieuwe werkzaamheden voor 1967,
doch op de voor het jaar 1967 geraamde betalingen op het
oude programma voor de jaren 1959 tot 1963.
Dit programma is thans, op een enkel werk na, geheel in
uitvoering. Voor het huidige programma is echter juist 10 min.
meer uitgetrokken. Voor het huidige programma het zg.
165 mln-programma voor verbetering van de infrastructuur in
de stimuleringsgebieden — men kan dat vinden op de begroting
van Economische Zaken —, is binnenslijns een bedrag van 50
min. uitgetrokken voor het aangaan van verplichtingen. Verleden jaar bedroeg dit 40 min., dus nu is het 10 min. meer.
Vandaar, dat ik niet kan delen de conclusie van de heer Beernink, dat het regionale beleid van de Ministers Zijlstra en
De Pous krachtiger zou zijn geweest dan dat van de heren
Den Uyl en Bakker en het gehele kabinet.
Een ander punt in de Regeringsverklaring, met nadruk naar
voren gebracht — een moeilijke zaak inderdaad — is het beleid
op het terrein van het onroerend goed. De heer Nederhorst
was kennelijk ongeduldig geworden. Ik begrijp dat ook
wel, want ten slotte zijn wij zeer ver gevorderd in de kabinetsperiode. Aan de andere kant zal hij er begrip voor hebben,
dat dit heel moeilijke zaken zijn. Wij moesten komen tot een
oplossing, die wij in het kabinet verantwoord achtten en waarvan wij ook mochten aannemen, dat zij in het voetspoor van hetgeen bij de formatie daarover is afgesproken in de Kamer zou
kunnen worden aangenomen.
Mijnheer de Voorzitter! Een wetsontwerp tot wijziging van
de Onteigeningswet zal heel binnenkort, ik meen zeker te kunnen zeggen binnen enkele weken, de Kamer bereiken. Tegelijkertijd zal een voorontwerp van wet tot regeling van een
voorkooprecht van gemeenten en provincies om advies worden
gezonden aan de Vereniging van Nederlands»» Gemeenten en
aan de Colleges van Gedeputeerde Staten. Ik wijs erop, dat in
de Regeringsverklaring was toegezegd, dat een studie over
dit tweede punt zou plaatshebben. Deze studie is nog niet geheel afgerond, maar heeft wel geleid tot het opstellen door
de Minister van Justitie van een voorontwerp, waarover wij
graag adviezen hebben, voordat het kabinet een definitief
standpunt zal innemen.
In dit verband kan ook de speculatiewinstbelasting worden
genoemd. Ik wil er op wijzen — ik meen, dat dat ook duidelijk
is gebleken uit hetgeen in de Regeringsverklaring is gezegd —,
dat deze bepaald niet in de eerste plaats — de opbrengst daarvan zal klein zijn — is bedoeld om de middelen voor 1967 en
volgende jaren sterk te verhogen.
Mijnheer de Voorzitter! Verschillende geachte afgevaardigden hebben gesproken over de woningbouw. Onverminderd
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heeft de woningbouw de hoogste prioriteit. Ik zie, dat de heer
Toxopeus lacht.

Bouwen is een proces op lange termijn; dit betekent — heer
Schmelzer heeft hierover gesproken toen hij informeerde
naar andere wegen, waarlangs de last van de woningwetbouw
De heer Toxopeus (V.V.D.): Ik heb niets gezegd. Ik wacht zou kunnen worden verminderd —, dat een verandering in
op wat komt.
de verhouding tussen de particuliere en de woningwetsector
— zo deze op grond van behoefte-overwegingen gerechtvaarMinister Cals: Mijnheer de Voorzitter! Het kan ook zijn, dat digd is — alleen op langere termijn — een periode van enkele
jaren — denkbaar is. Dit kan echter alleen na uitvoerig overde heer Toxopeus om iets anders lachte.
De hoogste prioriteit betekent niet, dat dan alles moet ge- leg met alle betrokkenen en pas als men de zekerheid heeft,
beuren, wat op dat terrein theoretisch zou kunnen gebeuren, dat de vermindering van het aantal te bouwen woningweten alle andere zaken niet. Dat is nooit zo geweest bij de woningen metterdaad zal worden gecompenseerd door een
woningbouw, anders hadden wij geen scholen, fabrieken enz., groter aantal te bouwen woningen in de particuliere sector.
Ik moge er ter vermijding van misverstand op wijzen, dat
moeten bouwen. Wèl behoudt de woningbouw in verhouding tot
elke
gemeente nu al vrij is om in plaats van woningwetwoandere sectoren de hoogste prioriteit. Dat kan men ook naningen andere woningen te laten bouwen.
gaan in de begroting.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigden de
Ik behoef er niet op te wijzen, dat de woningbouw de afgeheren
Bakker, Beernink, Lankhorst, Peschar en Witteveen
lopen jaren sterk is gestegen. Het is duidelijk, dat dit niet alleen
de verdienste is van dit kabinet; de opvoering van de bouw- hebben gesproken over de voorgenomen heffing ten laste van
capaciteit is jaren voorbereid en wij hebben de lijn slechts door- bepaalde categorieën bewoners van woningwetwoningen. De
getrokken. In 1964 kwamen ongeveer 100 000 woningen ge- heer Lankhorst heeft de suggestie gedaan — hij maakte hierreed, verleden jaar waren het er 115 000; wij hopen — de van overigens geen voorstel — de huur een aftrekpost te laten
heer Bogaers is er zeker van — dat dit jaar 120 000 woningen zijn van de inkomstenbelasting; dat leek hem consequenter.
Bij hetgeen ons voor ogen staat ligt het accent echter geheel
zullen worden gebouwd.
anders. Het gaat er niet om het betalen van hoge huren aanMijnheer de Voorzitter! De heer Witteveen heeft voorge- trekkelijk te maken door het geven van belastingaftrek, zoals
steld het geprogrammeerde aantal woningwetwoningen met de heer Lankhorst suggereert. Neen, Mijnheer de Voorzitter,
5000 te verminderen. In de begroting wordt al een verminde- het gaat om het vrijkrijgen van woningen met lage huren, duiring aangekondigd, als de besparingen ons niet in staat zullen delijk bestemd voor de bevolkingsgroepen in de lagere inkostellen weer naar het oude bedrag toe te gaan. Het kabinet mensklassen. Voor deze woningen getroosten de belastingbeweet zeer wel, dat er met de woningbouw zeer grote bedra- talers te zamen — men zegt dikwijls, dat de overheid het
gen zijn gemoeid; dit kabinet weet het minstens evengoed als doet, maar het zijn dikwijls de belastingbetalers die het doen
het vorige kabinet, want dit kabinet heeft deze bedragen zelfs — zich immers grote financiële offers.
relevant verklaard, hetgeen het aanzien van de begroting niet
De heer Peschar vraagt zich af, of de bewoners van gesubgunstiger maakt.
sidieerde particuliere huurwoningen óók niet onder een derHet kabinet is echter ervan overtuigd, dat het zonder het gelijke heffing zouden moeten vallen. Het zal hem natuurlijk
uitvoeren van het geprogrammeerde aantal woningwetwonin- bekend zijn, dat er een duidelijk verschil bestaat tussen beide
gen èn met de bestrijding van de woningnood èn met de bouw- soorten van woningen. Bij de subsidiëring en in het bijzonder
nijverheid — op dit laatste heeft de Kamer ook gewezen; het bij de financiering van de woningwetbouw gaat het om een
is dan ook een zeer belangrijk punt — de verkeerde kant op geheel andere dimensie van overheidssteun dan bij de partizal gaan. Minister Bogaers heeft dit uitvoerig in de memorie culiere bouw. Dat is ook verklaarbaar, gelet op het soort van
van toelichting op zijn begroting uiteengezet en bij de behan- bewoners voor wie de woningen zijn bestemd.
deling van zijn begroting in de Kamer zal hierover ook wel
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, dat u mij toestaat op veruitvoerig worden gesproken. Ik wil op dit moment volstaan dere, meer gedetailleerde vragen niet in te gaan. Binnenmet eraan te herinneren, dat het programmeren van dit grote kort wordt het betreffende ontwerp van wet aan de Kamer
aantal woningwetwoningen het rechtstreekse gevolg is van de toegezonden. Bij de behandeling daarvan zullen de kamerlebelangrijke groei van de woningbouw in de afgelopen jaren, den alle gelegenheid hebben hierover verder te discussiëren.
nl. van 80 000 woningen in 1963 tot nu ongeveer 120 000.
Door de heren Beernink en Schmelzer — en naar ik meen
Voor deze groei zijn een drietal punten van essentieel belang. hebben ook nog andere sprekers hierover het woord gevoerd
In de eerste plaats de verdeling, die sedert de totstandkoming — is gesproken over het voorgenomen u-tstel van de invoevan het Akkoord van Wassenaar de facto is toegepast: dat is, ring van het tweede gedeelte van de huurverhoging. Mijnheer
dat het aantal woningen in de woningwetbouw en de par- de Voorzitter! Ik wil gaarne onderstrepen, dat dit uitstel uitticuliere sector in de verhouding tot elkaar staan van ongeveer sluitend is ingegeven door algemene economische overwegin1 : 1. In de tweede plaats de toezegging aan provincies en ge- gen en niet door argumenten op het terrein van de bouwnijmeenten, dat de contingenten van het ene jaar de basis zul- verheid of volkshuisvesting in enge zin. Meermalen is al belen zijn van die voor het volgende jaar. In de derde plaats ten toogd, dat aan het loonfront een wezenlijke bijdrage moet worslotte de bevordering van arbeidsbesparende en industriële den geleverd voor het herstel van het evenwicht.
bouw door middel van contingententoeslagen enz. en door de
bevordering van de continuïteit.
De heer Visser (V.V.D.): Die wordt op deze manier wel
Door combinering van deze drie beleidsinstrumenten was
men in staat de door bijna niemand mogelijk geachte expan- eenzijdig geleverd, namelijk door de huiseigenaren.
sie in de woningbouw tot stand te brengen.
Minister-President Cals: Mijnheer de Voorzitter! De loonHet komt er in de naaste toekomst op aan niet middenin
deze ontwikkeling het instrumentarium abrupt te wijzigen; stijging moet volgend jaar matig zijn. Dit uitstel impliceert
dit zou niet ongestraft kunnen geschieden. Als men het wel onder meer, dat het beslag, dat door huurverhoging wordt gedoet, zal in deze periode van kapitaalschaarste het gevolg zijn: legd op de voor loonsverhoging beschikbare ruimte, wordt geeen ernstige discontinuïteit in het produktieproces. Het zou halveerd. De Regering stelt dit uitstel voor als een bijdrage om
onder andere leiden tot de sluiting van verschillende woning- tot die evenwichtige ontwikkeling te komen. Ik ben het met
fabrieken. Het kabinet acht dit onaanvaardbaar èn met het de geachte afgevaardigde de heer Visser eens, dat dit ook een
oog op de nog steeds heersende woningnood èn in verband met bijdrage inhoudt van de eigenaars van de huizen. Ik weet echde alsdan optredende werkloosheid en het verlies van kapi- ter ook, dat in zijn kring aan die evenwichtige ontwikkeling
— terecht — het grootste belang wordt gehecht.
taal.
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Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
Nederhorst heeft nog een vraag gesteld over een z.g. gemeenschapsbouwbedrijf. Ook naar de mogelijkheden tot instelling
daarvan is in de regeringsverklaring een onderzoek toegezegd.
Daar staat:
„Onderzocht zal worden of er belangstelling bestaat
voor de stichting van één of enkele bouwbedrijven, in
samenwerking opgezet door b.v. woningbouwverenigingen, bouwfondsen, werknemersorganisaties, gemeenten
en particuliere bedrijven.".
Dat onderzoek is ingesteld. De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft zich gewend tot een groot
aantal instellingen, onder meer tot alle vakcentrales, bonden
van bouwvakarbeiders, alle federaties van woningbouwverenigingen en het Bouwfonds N.V. Nederlandse Gemeenten.
Praktisch alle betrokkenen hebben laten weten, dat hun meningsvorming ter zake nog niet zo ver was gevorderd, dat zij
een standpunt hierover konden innemen.
Een andere grote sector, die in de regeringsverklaring duidelijk naar voren werd geschoven, omvat het verkeer en de
verkeersvoorzieningen. In de Kamer is er weinig over gezegd
en ik zal hetzelfde doen. Er is wel heel wat gebeurd in de afgelopen jaren, maar dat kan men vinden in de memorie van
toelichting op de begroting van Verkeer en Waterstaat. Het
doet mij genoegen, mijnheer de Voorzitter, dat het begin, dat
is gemaakt — het is inderdaad niet meer dan een begin, want
wij hebben een sobere begroting — met het subsidiëren van
verbeteringen van het wegverkeer en van het openbaar vervoer in en rondom de steden in de Kamer met instemming is
begroet.
Over Defensie behoef ik slechts een enkel woord te zeggen.
De heer Schmelzer heeft terecht al vele goede dingen, die op
het terrein van de defensie zijn gebeurd, naar voren gehaald.
De modernisering van de krijgsmacht volgens de plannen, die
zijn ontvouwd in de Defensienota 1964, is thans grotendeels
voltooid. De doorgevoerde reorganisaties hebben het mogelijk
gemaakt het aantal dienstplichtigen te verminderen, kazernes
en andere gebouwen af te stoten, de doelmatigheid te verhogen en middelen vrij te maken om de gevechtswaarde van
het parate legerkorps te vergroten. Van de punten, die de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer heeft opgenoemd, wil
ik met name onderstrepen het besluit de diensttijd van dienstplichtigen van de Koninklijke Landmacht te verkorten en het
besluit op 1 januari aanstaande de eerste etappe van een nieuwe bezoldigingsregeling voor dienstplichtigen te doen ingaan.
De geachte afgevaardigde de heer Toxopeus heeft — ik kom
nu op het gebied van het Ministerie van Justitie — in verband
met de bescherming van de privacy gevraagd naar andere
voorgenomen maatregelen dan die ten aanzien van het telefoongeheim. Het verheugt mij dat het aangekondigde wetsontwerp ter bescherming van het telefoongeheim algemeen
met instemming is begroet. Ik kan de heer Toxopeus mededelen — ik kan hem nu niet zien, maar hij hoort het misschien
wel ergens in het gebouw, misschien door middel van een afluisterapparaat — dat een werkgroep op het ogenblik de mogelijkheden bestudeert van maatregelen, met name inzake het
met technische middelen heimelijk afluisteren van gesprekken,
zowel in de zuiver particuliere sfeer als in de bedrijven, alsmede
inzake het heimelijk bespieden en fotograferen door middel
van telelenzen en candid-camera's. De geachte afgevaardigde
de heer Toxopeus weet zeer wel, dat dit een bijzonder moeilijk te regelen materie is. Hij zal dus begrijpen, dat de commissie met dit werk nog niet klaar is.
Verder is gevraagd, wat de resultaten zijn van het rapport
van de commissie-Verdam. De S.E.R. heeft een interimrapport uitgebracht over het voorstel van de commissie-Verdam,
maar alleen wat betreft de jaarrekening. Ik kan de geachte
afgevaardigde de heer Nederhorst mededelen, dat op dit onderdeel een wetsontwerp wordt voorbereid, dat in de loop van
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dit zittingsjaar zal worden ingediend. Het advies van de S.E.R.
over de andere voorstellen van de commissie-Verdam is nog
in voorbereiding. Deze voorstellen betreffen met name de
structuurhervorming van de grotere naamloze vennootschappen. Wat dat voorstel betreft, hecht de Regering uiteraard veel
waarde aan het advies van de S.E.R.; zij acht het een urgent
onderwerp.
De Regering zou het betreuren, als het stadium van beraad
nog langer voortduurt. Wij zullen dan ook al het mogelijke
doen om de voorbereiding van voorstellen ter zake te bespoedigen.
De heer Nederhorst heeft ook nog gevraagd, hoe de
situatie is ten aanzien van massa-ontslagen. Het voorstel van
de commissie-Verdam inzake de ondernemingsraden bevat
onder meer de bepaling, dat de ondernemingsraad moet worden gehoord over de gevolgen voor werknemers van ingrijpende maatregelen, die tot massa-ontslagen leiden. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dr. De
Meijer, heeft op 17 januari 1966 aan de S.E.R. een tussentijds advies over dit onderdeel gevraagd; het is inderdaad ook
een urgente kwestie. De S.E.R. heeft bij brief van 23 september jl. medegedeeld, dat hij over dit onderwerp geen
tussentijds advies kan uitbrengen, omdat dit punt naar zijn
oordeel niet kan worden losgemaakt van de verdere punten,
die bij de S.E.R. op het gebied van de ondernemingsraden in
studie zijn. De Regering heeft intussen enkele wetsvoorstellen
in voorbereiding, die beogen de sociale positie van de werknemer in verband met ontslag te versterken.
Ook over de wettelijke bepalingen met betrekking tot de
werkstaking, waarover de geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft gesproken, kan ik nadere informatie geven. Op
16 maart werd door de Minister van Justitie, mede namens
de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de
Kamer ter kennis gebracht diens adviesaanvrage aan de
S.E.R. omtrent een voorontwerp van wet, houdende wettelijke bepalingen met betrekking tot de werkstaking. Ik voel mij
een beetje schuldig, dat ik zelf dat werk heb verstoord door
een beroep te doen op de voorzitter van de betreffende werkgroep in de S.E.R., prof Verdam, om ons in het kabinet te
helpen. De Regering vertrouwt er echter op, dat, ondanks deze
stagnatie, de S.E.R. thans in staat zal zijn op korte termijn zijn
advies gereed te hebben. In de openbare commissievergadering op 19 oktober zal ongetwijfeld verder gedetailleerd over
deze onderwerpen kunnen worden gesproken.
Mijnheer de Voorzitter! Er is ook het een en ander gezegd
over het ontwerp-Omroepwet. Door verschillende geachte afgevaardigden is gezegd: Daar is de crisis om begonnen en
wat is er nu intussen gebeurd? Met name de heer Toxopeus
meende te moeten constateren, dat er op het gebied van het
radio- en televisiebeleid in feite toch eigenlijk niets is gebeurd.
Iedereen kan echter weten, dat er in werkelijkheid heel wat is
gebeurd. Er is eerst een nota geweest, waarmede de Kamer
zich in grote lijnen akkoord heeL verklaard; dit heeft het ons
aanzienlijk gemakkelijker gemaakt toen betrekkelijk snel met
het wetsontwerp te komen. De Kamer heeft op 7 juli het
voorlopig verslag uitgebracht en thans word', de laatste hand
gelegd aan de memorie van aiuw>ord op dit voorlopig verslag; dit stuk kan binnenkort door de Kamer worden tegemoet
gezien. Intussen is er meer gebeurd. Er is een interimregeling
vastgesteld, er zijn commissies en raden ingesteld en er zijn
talloze organisatorische maatregelen getroffen. In feite is het
bestel onder dit kabinet open gemaakt door de toelating van
de T.R.O.S. De geachte afgevaardigde de heer Toxopeus heeft
gevraagd, hoe het nu staat met de zendtijd van de R.T.N. De
vorm van deze organisatie werpt een groot aantal vragen op,
waarover wij nog niet geheel tot klaarheid zijn gekomen,
maar ik kan u toch wel zeggen, mijnheer de Voorzitter, dat de
beslissing thans binnenkort zal worden genomen.
Over de reclame in de ether was de heer Toxopeus ook niet
tevreden. Hij slaakte de verzuchting, dat niets meer wordt vernomen van de reclame in de ether. De heer Toxopeus kon
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echter weten, dat te beginnen op 2 januari 1967 reclame in de
televisie een aanvang zal nemen. Dit is officieel al bekend gemaakt; ook de tarieven, de technische voorschriften en de code
zijn gepubliceerd.
Wat de reclame in de radio betreft, wil ik opmerken, dat
de door de stichting Ether-Reclame opgestelde en gepubliceerde
tarieven — hierbij zijn tevens voorstellen gedaan over de
wijze, waarop de zendtijd voor reclame zou kunnen worden
ingedeeld en gebruikt — nog goedgekeurd moeten worden door
de Reclameraad. Daarna kan pas over de zendtijd voor radioreclame worden beslist.
Ook radio-Veronica is nog eens aan de orde geweest. De
heer Toxopeus heeft — meen ik — gesproken over de Europese overeenkomst tot bestrijding van piratenzenders. Ik kan
hem mededelen, dat zowel het wetsontwerp tot goedkeuring
van die overeenkomst alsook de te treffen interne wettelijke
maatregelen, waartoe de overeenkomst verplicht, binnenkort
gereed zijn. Het ligt in het voornemen van de ministers van
Verkeer en Waterstaat en van Justitie de interne wettelijke
maatregelen te plaatsen in het Telegraaf- en Telefoonbesluit
1904. Beide wetsontwerpen, nl. dat ter goedkeuring van de
overeenkomst — ik zie tot mijn genoegen, dat de heer Toxopeus er weer is — en dat tot aanpassing der wetgeving verkeren thans in een vergevorderd stadium van voorbereiding.
Met stelligheid mag worden verwacht, dat beide wetsontwerpen in dit parlementaire jaar zullen worden ingediend. Ik durf
de geachte afgevaardigde niet toe te zeggen, dat de indienning
nog in dit kalenderjaar zal geschieden; wij zullen echter ons
best doen.
Mijnheer de Voorzitter! Op het culturele terrein blijvende,
kom ik thans aan de vragen, die gesteld zijn op het gebied van
onderwijs en wetenschappen. Op dit gebied hebben wij in het
afgelopen jaar ook geprobeerd tot verantwoorde maatregelen
te komen. Mijn ambtgenoot van Financiën zal hierover nog
wel het een en ander zeggen, mede gezien de geweldige stijging
van de autonome kosten op dit terrein.
Eén van de maatregelen, die voorbereid was voordat de
begroting in het kabinet aan de orde kwam, was de herziening van het rijkssladieloelagenbeleid, een onderwerp, dat in
deze Kamer vrijwel alle geachte afgevaardigden aanleiding
heeft gegeven tot opmerkingen. Ik begrijp, dat de Kamer de
punten, waarmee zij het eens is, niet allemaal kan opnoemen.
Dit zou té veel worden! Het is misschien toch goed, dat ik
ter wille van het evenwicht erop wijs, dat de punten, die aan
de orde zijn geweest, uiteraard de punten waren, waarop de
Kamer kritiek had. Dat de gewraakte herziening voor grote
groepen ook een gunstig effect heeft opgeleverd, is niet erg
uit de verf gekomen. Daarom wil ik dit hier uitdrukkelijk vaststellen. De nieuwe schaal voor het levensonderhoud der ouders
betekende inderdaad voor een deel van de studenten bij het
wetenschappelijk onderwijs een teruggang, maar dit betekende
voor zeer vele leerlingen bij de grote sector van het voortgezet orderwijs een vooruitgang. Wij achtten het rechtvaardig,
dat er één lijn werd getrokken en dit heeft geleid tot het kiezen v; n een middenweg. De Regering — de Minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft hierover al mededelingen
gedaan — heeft zich intussen bereid getoond de overgang
van de regeling voor de studenten bij het wetenschappelijk onderwijs meer geleidelijk te doen verlopen dan door de
aanvankelijke beslissingen mogelijk was. Daarna heeft er
nader overleg in de commissie plaatsgevonden. Om des tijds
wille zal ik alle argumenten vóór en tegen niet noemen. Ik
kan wel de conclusie, waartoe de Regering is gekomen,
mededelen. De Regering is bereid tegemoet te komen aan de
wensen, die in de commissie naar voren zijn gebracht, en deze
overgang nog verder te verzachten door de toepassing van de
zogenaamde 5 pet.-regeling — de Kamer zal begrijpen wat
ik hiermede bedoel — buiten werking te stellen.
Het nu gekozen systeem menen wij echter — ik zeg dit met
nadruk — ook na herhaalde bestudering te moeten handhaven, want dit systeem leidt tot een nauwkeurigheid bij de
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bepaling van studietoelaten, die veel groter is dan tevoren
kon worden verwerkelijkt. Dit systeem heeft trouwens bij de
meeste sprekers in deze Kamer waardering ondervonden. Ik
kan hieraan nog toevoegen, dat de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen voorts besloten heeft in gevallen, waarbij studenten in zeer ernstige moeilijkheden zijn geraakt, soelaas te
bieden. Wij zien geen mogelijkheid tot verder gaande maatregelen, mede op financiële gronden. De heer Lankhorst wenst
een integrale studievergoeding. Als ik goed ben geïnformeerd,
pleitte een lid van de C.H.U.-fractie buiten deze Kamer voor
studieloon. Een integrale studievergoeding zou een bedrag
vergen van 450 min. per jaar. Het is duidelijk, dat alléén al
uit dien hoofde een dergelijke maatregel in dit tijdsgewricht
onuitvoerbaar zal zijn.
De heer Bakker (C.P.N.): Maar van het 21-ste jaar af
is het natuurlijk veel minder.
Minister Cals: Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu aan het
punt van de afhankelijkheid van de studenten van hun ouders,
waarover enkele geachte afgevaardigden hebben gesproken. Ik
wil hierover gaarne iets zeggen. Men vindt het een geweldig bezwaar, dat deze meerderjarige studenten afhankelijk zijn van
hun ouders. Men vindt het blijkbaar niet zo'n bezwaar, dat zij
afhankelijk zijn van de staat, van de overheid, die voor het
geven van beurzen normen en voorwaarden moet stellen, die
uiteraard niet zo individueel kunnen worden afgesteld als dit
door de ouders gebeurt. Ik heb wel begrip voor enkele bezwaren, maar men dient toch niet uit het oog te verliezen, dat 2/3
gedeelte van alle studenten geen beurs heeft. Dit gedeelte is wèl
afhankelijk van de ouders. Het is een feit, dat deze afhankelijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen tot moeilijkheden aanleiding geeft. In die gevallen kan men bij de afdeling Studietoelagen
terecht en daarom kunnen wij hierover meespreken. Ik heb dit
zelf in de afgelopen jaren wel eens meegemaakt.
Ten aanzien van het 1/3 gedeelte van de studenten, dat een
toelage geniet, wil ik opmerken, dat slechts enkele studenten,
nl. degenen, die de maximale toelage genieten, kunnen zeggen
dat zij de financiële afhankelijkheid van de ouders ten volle
hebben ingeruild voor de financiële afhankelijkheid van de
overheid. Ik meen dus, dat men bij het bekijken van deze zaak
iets genuanceerder moet zijn dan hier en daar gebeurt.
Ik spreek dan nog niet over de demonstraties, waarover de
geachte afgevaardigde de heer Toxopeus het zijne heeft gezegd en over uitlatingen, die ten enenmale onaanvaardbaar
zijn. Ik zie liever naar de positieve kant: naar de studenten,
die deze problemen in ernst bestuderen.
De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft nog
gevraagd, of de studenten bij de voorbereiding betrokken zijn
geweest. Ik heb gezien o.m. dat het bestuur van de Nederlandde studentenorganisaties daarbij betrokken zijn geweest, maar
de plannen kenbaar te maken in de commissie-Sasse.
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Ik heb niet gevraagd, of
de studentenorganisaties daarbij betrokken zijn geweest, maar
of zij als partij bij de onderhandelingen als zodanig erkend zijn.
Minister Cals: Ik weet niet, of de huidige Minister van Onderwijs evenveel behoefte aan interrumperen heeft als een van
zijn voorgangers, maar die voorganger zou waarschijnlijk hebben gezegd, dat „partij bij de onderhandeling" in dit verband
wel een moeilijk begrip is. Uiteraard zullen de studenten —
en dat gebeurt ook met name door de betere organisatie
in het studentenleven wordt het steeds meer mogelijk — inspraak kunnen hebben, maar het is natuurlijk geen verhouding
van twee contracterende partijen. Ik hoop dat na hetgeen nu
is gezegd over de overgangsregeling de rust zal wederkeren.
Wij menen dat de klachten over het gebrek aan een overgangsregeling hiermede in ieder geval geheel zijn ondervangen.
Ik zou nu willen spreken over een ander punt, waar de kritiek, althans een groot deel ervan, zich eveneens niet heeft
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gericht op de hoofd- maar de bijzaken; ditmaal: het moment
van indienen, de wijze van indienen en het gebrek aan toe
lichting. Het betreft ook een punt, dat dringend geregeld
moest worden, nl. de verhoging van het inkomen van de
Kroon. De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft
gezegd: Dit is toch helemaal verkeerd behandeld; het tijdstip
was ongunstig. Ik ben het er helemaal mee eens, dat het tijd
stip ongunstig was, maar wij waren van oordeel dat het tijd
stip niet meer gunstiger zou worden en dat er bepaald niet
langer meer uitgesteld mocht worden. Men kan ook in de zeer
uitvoerige memorie van toelichting — in 1961 omvatte de
toelichting vier regels! — zien, hoe nodig een dergelijke ver
hoging is. De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft
gezegd dat de Regering eerder had moeten reageren, toen er
zoveel kritiek op deze verhoging kwam en allerlei verhalen
naar buiten kwamen, die niet klopten. Misschien heeft de ge
achte afgevaardigde er gelijk in; ik kan er zo moeilijk zelf een
oordeel over uitspreken. Ik ben wel van mening dat, wanneer
men de memorie van toelichting zorgvuldig had gelezen, de
daar vermelde feiten duidelijk naar voren had gebracht en
zich niet had laten beïnvloeden door allerlei fantastische ver
halen, de reacties bepaald anders geweest zouden zijn. Hoe dit
ook zij, in de brief, waarover de geachte afgevaardigden de
heren Toxopeus, Nederhorst, Schmelzer en Roolvink hebben
gesproken, wordt duidelijk gezegd:
„De Regering blijft van mening, dat de bedragen, die
thans van Rijkswege aan de Koningin ter beschikking
worden gesteld voor het vervullen van haar ambt, verre
van toereikend zijn en dringend verhoging behoeven. Zij
blijft ook bij haar oordeel, dat met deze verhoging niet
gewacht kan worden op een eventuele wijziging van de
Grondwet.".
Het is dan ook onjuist, mijnheer de Voorzitter, zoals is ver
ondersteld, dat dit kabinet van mening zou zijn, dat deze zaak
maar tot een volgend kabinet moet worden uitgesteld; bepaald
niet. Het enige dat in mijn brief is gezegd, is, dat ik niet heb
aangedrongen op een spoedige behandeling van het wetsont
werp, omdat ik de Kamer ook mee zou willen laten profite
ren van het advies van de Raad van State, in ieder geval van
het nadere oordeel van de Regering naar aanelding van het
advies van de Raad van State.
In de memorie van toelichting is al gezegd, dat wij de hui
dige regeling onbevredigend vonden, maar dat in deze korte
tijd geen Grondwetswijziging meer zou kunnen worden voor
bereid, doch dat wij er wel een studie over in gang zouden
zetten. Met die studie is men inmiddels met name op het De
partement van Binnenlandse Zaken al enkele maanden bezig.
Daarbij is de vraag naar voren gekomen, of het wel juist is,
dat er per se een Grondwetswijziging nodig is om tot een an
dere opstelling te komen. U vindt deze gang van zaken duide
lijk weergegeven in de brief, die aan de Kamer is gezonden op
10 oktober:
„Deze bezinning heeft de Regering geleid tot het aan
vankelijk gevoelen, dat ook binnen het kader van deze
bepalingen een oplossing kan worden gevonden, die aan
gepast is aan de huidige omstandigheden.".
Nu heeft de heer Nederhorst gezegd, leg nu eens duidelijk
uit, wat in die vraagstelling staat. De heer Toxopeus is er van
uitgegaan, dat de Raad van State het wel begrijpt, en hiervan
ben ik ook overtuigd, maar ik ben het ook met de heer Ne
derhorst eens: het is een openbaar stuk en dit moet ook voor
anderen zo duidelijk mogelijk zijn.
De heer Nederhorst heeft overigens zelf de juiste verkla
ring gegeven. Hij heeft erover gesproken, dat een deel van de
kosten naar de normale rijksbegroting zou kunnen worden
overgebracht. Het is inderdaad het aanvankelijk gevoelen van
de Regering, dat in die richting wel eens een oplossing zou zijn
te vinden. Daarop doelt ook de vraagstelling, voorgelegd aan
de Raad van State, waarin staat:
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„Is binnen het kader der huidige grondwettelijke bepa
lingen aanpassing aan een zodanig gewijzigd inzicht geheel
of ten dele te verwezenlijken?".
Het zou dus zijn een gewijzigde interpretatie van bepaalde
Grondwetsartikelen. Ik hoop, dat op de kortst mogelijke ter
mijn — het is een ingewikkeld probleem ■—■ nadere mede
delingen aan de Kamer kunnen worden gedaan.
Mijnheer de Voorzitter! Ziende, hoe laat het wordt, heb ik
juist mijn ambtgenoot van Financiën gevraagd, in het volgende
stuk van mijn betoog het een en ander door te strepen. Ik zal
u ook zeggen, voor welk dilemma ik sta. Ik heb in het begin
al gezegd, dat ik niet de indruk wil wekken, dat de gehele
financieel-economische problematiek uitsluitend een zaak zou
zijn van de Minister van Financiën.
In de tijd, waarin de algemene politieke beschouwingen en
de financiële beschouwingen tezamen worden gehouden, dus
nog slechts enkele jaren, is, anders dan vroeger, de gewoonte
gevolgd, dat de Minister-President ter wille van de eenheid van
de behandeling, deze sector maar aan de Minister van Finan
ciën overliet, zodat de Kamer bespaard werd voor een her
haling. Mede om te beklemtonen, hoezeer dit punt algemeen
kabinetsbeleid is, had ik, met de hulp van mijn collega's
uiteraard, mij erop voorbereid, hieraan nu meer aandacht te
geven, maar het is al bijna één uur. Toch meen ik, dat ik er
niet onderuit kan, enkele hoofdpunten van de economische
ontwikkeling ook hier te vermelden.
De Troonrede stelt met nadruk voorop, dat de eerste taak
voor ons op het ogenblik is herstel van het evenwicht. Voor
een evenwichtige ontwikkeling is het noodzakelijk — deze
conclusie is het resultaat van een aantal beschouwingen, die ik
niet voorlees, maar de Kamer is het daarmee wel eens en ik
kan dat dus weglaten —-, dat de betalingsbalans een surplus
heeft van ongeveer 1 pet. van het nationale inkomen. Het is
verder noodzakelijk, dat de prijsstijging afneemt en dat de span
ning op de arbeidsmarkt vermindert. De Regering wil dit met
grote nadruk vooropstellen. Het voorlopig beeld voor 1967
vertoont in deze opzichten bepaald een verbetering, die het
sterkst spreekt op de lopende rekening van de betalingsbalans.
Hier dient te worden beseft, dat het achterblijven van de parti
culiere investeringen een belangrijke bijdrage levert, en daarop
is nu, ook in deze Kamer, kritiek geleverd van zeer uiteen
lopende aard. De een vindt de wijziging van het saldo ten
opzichte van 1966 te groot; de ander vreest juist, dat het
surplus niet wordt gehaald en verlangt, dat het overheidsbeleid
met name op het budgettaire vlak nog stringenter, nog
restrictiever zal zijn dan het in feite reeds is. Hier liggen, naar
het Kabinet meent, duidelijke grenzen, waarover ik nu niet
uitvoerig zal spreken, maar waarover de Minister van Financiën
wel het nodige zal zeggen.
Voor een in de tijd verder gaand perspectief dan 1967 en
1968 zou ik kortheidshalve willen verwijzen naar de middel
lange termijnraming, een studie van het Centraal Planbureau,
..De Nederlandse economie in 1970", die aan de Kamer is
toegezonden. Wanneer de grondgedachte van deze middellange
termijnraming wordt bereikt — deze grondgedachte zal ik om
des tijds wille niet meer herhalen — zal het mogelijk zijn het
bruto nationale produkt met gemiddeld bijna 5 pet. per jaar
te laten toenemen, de prijsstijging van de particuliere con
sumptie te beperken, een surplus op de lopende rekening van
de betalingsbalans te bereiken — een surpius van ongeveer
1 miljard gulden — en de arbeidsmarkt evenwichtiger te doen
zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Hiermede zitten wij midden in het
beleid ten aanzien van het evenwichtsherstel, welk beleid in de
Troonrede voorop werd gesteld: „De Regering ziet het als haar
eerste taak eraan mede te werken, dat meer evenwichtige
verhoudingen worden bereikt". Uit hetgeen nagenoeg alle
geachte afgevaardigden hebben gezegd is het wel duidelijk, dat
de Kamer ons daarin gaarne wil steunen. Tegelijkertijd klonk
echter twijfel door of dit evenwicht bij het door het Kabinet
feitelijk gevoerde en nu voorgestelde beleid wel kan worden
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gerealiseerd. De vrees werd uitgedrukt dat inflatie en overbesteding zouden blijven voortduren. Ik zou hierop kort
willen ingaan en voornamelijk twee punten naar voren willen
brengen. Het eerste punt is, dat het de Regering, zoals reeds
gezegd is, grote ernst is met het evenwichtsherstel. Het tweede
punt kan hiervan niet los worden gezien, want de Regering wil
uitdrukkelijk voorkomen, dat door een tè stringent beleid de
uitgangspunten van het Kabinetsbeleid in gevaar komen.
Deze lijn naar evenwichtsherstel is in de tweede helft van
1966 — de brief van 21 mei 1966 is reeds door de Kamer
besproken, dus ik behoef het daaraan voorafgaande niet meer
in herinnering te roepen — zeer nadrukkelijk voortgezet bij
de voorbereiding van het beleid voor 1967. Dit heeft ons
tot zeer moeilijke beslissingen gebracht. Wij hebben offers
gebracht ter wille van het bereiken van evenwicht, waarvan ik
alleen wil noemen het woningbouwprogramma, waarover mijn
collega de heer Bogaers nog wel heel wat meer kan zeggen,
maar deze vermelding is voor u voldoende duidelijk.
Vervolgens wijs ik op drie punten, die in de Troonrede zijn
aangegeven en die moeten bijdragen tot het evenwichtsherstel:
het begrotingsbeleid, de loonpolitiek en de besparingen.
Ik moge met de twee laatste onderwerpen beginnen. Ik kan
dan tot mijn vreugde constateren, dat de Kamer de Regering
steunt in haar voornemen en dat er een grote mate van unanimiteit bestaat over de noodzaak, duidelijk in de Troonrede
aangegeven, dat als bijdrage om tot meer evenwichtige verhoudingen te komen en vooral ook met het oog op het grote
belang van de werkgelegenheid matiging van de loonstijging
onontkoombaar is en dat evenzeer opvoering van de besparingen nodig is. In ieder geval brachten de woordvoerders van
de vijf grote politieke partijen duidelijke instemming naar voren
met de mening van het kabinet, dat het tempo van de
loonstijging moet achterblijven bij dat van de laatste jaren. Wij
vinden die stellingname belangrijk, niet alleen voor het beleid
van de Regering, maar ook en juist vinden wij het belangrijk,
dat deze mening in de Volksvertegenwoordiging naar voren
komt, voor het beraad in de S.E.R. en in de Stichting van de
Arbeid, aan welk beraad de Regering door haar eigen stellingname ook een bijdrage heeft willen geven. Mij moet van het
hart, dat ik niet goed begrijp, hoe de heer Toxopeus kan
zeggen, dat over de loonpolitiek in de Troonrede eigenlijk
niets is gezegd. Hij heeft opgemerkt, dat daarbij niet is
gezegd, hoe bereikt moet worden, dat het tempo van de loonstijging achterblijft bij dat van de laatste jaren. De geachte
afgevaardigde kent de voorgeschreven procedure voor de loonpolitiek, maar hij zegt: de Regering zal zich toch nu moeten
uitspreken.
Hij heeft daarbij daarbij o.a. de loonraming in de Macroeconomische Verkenning ter sprake gebracht. Over deze loonraming hebben ook de geachte afgevaardigden de heren Witteveen, Roolvink, Lankhorst, Bakker, Schmelzer en Van der
Mei gesproken. Ik wil daarover eerst iets zeggen.
In de afgelopen jaren is herhaaldelijk gebleken, zowel
bij de normatieve loonramingen als bij de zgn. endogene loonraming, zoals die verleden jaar door het Centraal Planbureau
is opgemaakt, dat deze cijfers in de praktijk van de loonvorming een zelfstandig bestaan gingen leiden en dat ze als minima
gingen fungeren. Alleen reeds door het feit dat ze genoemd
werden, hadden ze een announcement-effect en vormden ze
een autonome impuls voor de loonvorming, voor de loonsverhoging. Dit heeft het kabinet willen vermijden. Het is niet
gemakkelijk, maar wij hebben het geprobeerd. Daarom heeft
het kabinet, nu het ook met het oog op de werkgelegenheid
noodzakelijk is, dat de loonstijging in 1967 achterblijft bij die
in de achter ons liggende jaren, het nodig geoordeeld, het Centraal Planbureau te verzoeken, de loonraming te vermelden op
het niveau van de arbcidsproduktiviteit, dat het meest neutrale karakter heeft en waarvan de door mij genoemde nadelige werking niet kan uitgaan. Uiteraard stelt de Regering het
op prijs dat, als zij een dergelijk verzoek doet, dit ook door
het Centraal Planbureau wordt vermeld. Dat is ook gebeurd.
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Door deze raming en de daarbij gevoegde afwijking van
1 pet. naar boven en 1 pet. naar beneden blijft de functie van
de Macro-economische Verkenning met betrekking tot de
loonvorming beperkt tot het geven van cijfermatig inzicht in
de loonstijging en in de met de loonstijging samenhangende
economische verschijnselen. Ik hecht eraan, met betrekking
tot deze cijfermatige benadering nog twee opmerkingen te
maken, vooral in verband met hetgeen in de Kamer is gezegd
over de uitspraak in de Troonrede, dat de loonontwikkeling
niet uitsluitend wordt bepaald door de groei van de produktiviteit. De geachte afgevaardigde de heer Van der Mei heeft
dit genoemd een hinken op twee gedachten. Mijnheer de Voorzitter! Wij denken er anders over en dat is niet alleen onze
mening. De gedachte, die de Troonrede uitdrukt, is immers in
overeenstemming met een unanieme S.E.R.-uitspraak van
1962, dat de loonontwikkeling niet alleen afhankelijk is van
de groei van de produktiviteit, maar evenzeer van alle andere
economische grootheden, zoals de ruilvoet en de spanning op
de arbeidsmarkt.
Dezelfde geachte afgevaardigde heeft een tegenstelling gemaakt tussen „de Volkskrant", die 8 pet. voor de loonstijging
noemde, en de Macro-economische Verkenning, waarin van
3,5 pet. sprake was. Ik behoef niet als verdediger voor „de
Volkskrant" op te treden, maar ik moet wel waken tegen misverstanden. Ik zou dus de geachte afgevaardigde willen
vragen, nog eens te kijken naar blz. 38 van de Macro-economische Verkenning, waar staat dat 3,5 pet. stijging van
het contractloon correspondeert met een totale loonstijging
van 6,7 pet.
Zowel door zijn duidelijke uitspraak in de Troonrede over de
noodzakelijke beperking van de loonstijging als door de wijze
van ramen heeft het kabinet een bijdrage willen geven voor
het beraad in de S.E.R. en de Stichting van de Arbeid. Andere
bijdragen — ik sprak daarover reeds — voor de loonmatiging
zijn uitstel van de huurverhoging en van de nieuwe sociale
wetten. Wil het door de Regering gestelde doel in 1967 worden bereikt — de Kamer heeft dat onderstreept en wij kunnen
dat niet ernstig genoeg nastreven — dan moet dit inderdaad
worden geschraagd door het beraad in de S.E.R. en het overleg
in de Stichting van de Arbeid. Dat zijn de plaatsen waar in
eerste en eigenlijk ook in laatste instantie deze zaken moeten
worden besproken en waar overeenstemming moet worden
bereikt. Van dat beraad zal het mede in belangrijke mate
afhangen, of de noodzakelijke matiging in de 'feitelijke loonvorming mogelijk is. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat de
Regering niet alert blijft en er niet van overtuigd is, dat zij
geen dag te laat zal mogen ingrijpen.
Er is gezegd, dat een nader advies van de S.E.R. over het
systeem van loonvorming op Prinsjesdag nog niet was uitgebracht. Mijnheer de Voorzitter! Het is intussen wel uitgebracht,
ik meen op 23 september jl. De Regering beraadt zich daar
thans over.
De geachte afgevaardigde de heer Schmelzer heeft gevraagd,
of het kabinet al een beslissing heeft genomen inzake de wettelijke regeling van het minimuminkomen. Ook de geachte afgevaardigde de heer Roolvink heeft daarvoor aandacht gevraagd. Het betreffende wetsontwerp is in een vergevorderd
stadium van voorbereiding en ik hoop, dat het spoedig kan
worden ingediend.
Nagenoeg van alle kanten is de noodzaak tot verhoging van
de besparingen onderstreept. Het zal de Regering verheugen,
als haar beleid mede daaraan een bijdrage kan leveren. Met
instemming heb ik de geachte afgevaardigde de heer Peschar
beluisterd, die waardering uitsprak voor hetgeen als gedachte
in de spaarnota naar voren is gekomen. Het lijkt mij juist —
ik zeg dit mede naar aanleiding van een vraag van de geachte
afgevaardigde de heer Lankhorst —, dat de discussie over de
vormen van spaarloon zal plaatshebben, bij voorbeeld wanneer de loonpolitiek en de spaarnota-1966 in behandeling
komen.
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Wij hebben nota genomen van de blijvende aandacht van
de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer en zijn fractie
voor het vraagstuk van de bezitsvorming, evenals voor dat van
de democratie in het bedrijfsleven. Tal van zaken daaromtrent
zijn in beweging, waarvan ik reeds enkele heb genoemd. Ik wijs
hierbij ook op de reeds op dit stuk ingediende wetsontwerpen.
Thans kom ik op het derde punt, namelijk het budgettaire
beleid. Mijn ambtgenoot van financiën zal daarop uiteraard
straks uitvoerig ingaan. Ik hecht er echter aan, over een enkel
hoofdpunt van de kritiek enkele zij het korte opmerkingen te
maken. Als hoofdpunten beschouw ik het algemeen uitgavenbeleid van de Regering, de soliditeit van de begroting voor
1967, de perspectieven voor 1968 en ten slotte ook nog de
perspectieven voor later, waarover ik hopelijk in mijn slotwoord
nog iets zal kunnen zeggen.
Het kabinet heeft bij zijn optreding in de regeringsverklaring
duidelijk gesteld, dat naar zijn oordeel terwille van het wegnemen van een aantal knelpunten aan een zekere accentverlegging van de uitgaven naar de overheid niet kan worden ontkomen. Dit bracht — het is in de regeringsverklaring met evenveel woorden gezegd — de noodzaak met zich, dat de rijksuitgaven tijdelijk sneller zouden stijgen dan het nationaal inkomen. Dat dit „tijdelijk" korter dan twee jaren zou kunnen
zijn, zal waarschijnlijk niemand hebben verwacht op dat ogenblik! Vergelijkt men echter de cijfers van de afgelopen jaren,
dan constateert men, dat deze een bijzonder duidelijke taal
spreken. Ik verwijs hierbij naar het staatje, voorkomende
op blz. 13 van de miljoenennota, een staatje, dat ook door de
geachte afgevaardigde de heer Roolvink is genoemd. In dit
staatje is met name de toeneming van de rijksuitgaven vermeld,
waaraan ik enkele vergelijkende cijfers wil toevoegen. In de
jaren 1960 tot 1963 bedroeg de gemiddelde toeneming van de
rijksuitgaven en van het nationale inkomen 8,5 pet. Over de
jaren 1964 en 1965 waren de gemiddelde percentages als volgt:
18 stijging van de rijksuitgaven; 14 stijging van het nationale
inkomen, een duidelijke uitgavenexplosie derhalve. In 1966
bedraagt de stijging van de uitgaven 12,5 pet. en die van het
nationale inkomen 11,5 pet.; er is dus een beperkt verschil.
Volgens de ontwerp-begroting 1967 zullen de uitgaven stijgen met nog geen 8 pet., terwijl het nationale inkomen zal toenemen met bijna 8,5 pet.
Mijnheer de Voorzitter! Kunt u zich voorstellen, dat wij nog
eerder bezorgdheid hadden verwacht, waaraan de geachte afgevaardigden de heren Nederhorst en Peschar reeds uitdrukking hebben gegeven, namelijk, of het met deze in verhouding
zoveel mindere stijging wel mogelijk is, de doelstellingen van
dit kabinet inderdaad te bereiken? Het jaar 1966 is door allerlei tegenvallers een ongunstiger beeld gaan vertonen dan wij
hadden gehoopt. Een belangrijk deel hiervan heeft echter betrekking op betalingen uit vorige jaren, met name — de Kamer heeft de cijfers al gekregen — aan gemeenten in verband
met onderwijsuitgaven in afgelopen dienstjaren.
De Regering is tegen de achtergrond van de economische
ontwikkeling, met het oog op de dringende noodzaak op korte
termijn tot een evenwichtsherstel te komen — de cijfers tonen
het ook aan — terughoudend geweest. Ik wil wel verklappen
— de heer Peschar heeft dat ook wel gemerkt — dat de ministers in de afgelopen maanden bijzonder collegiaal, maar ook
bijzonder duidelijk van gedachten hebben gewisseld over de
samenstelling van de begroting. Ik heb van 1950 af al ettelijke
kabinetten en vele begrotingsbesprekingen meegemaakt. Ik
heb als Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
vaak gevochten met de Minister van Financiën, tot welke
partij die Minister van Financiën ook behoorde.
De heer Roemers (P.v.d.A.): Zij behoorden nooit tot de
K.V.P.
Minister Cals: Neen, daarin hebt u gelijk, maar ik ben ervan overtuigd, dat ik er dan ook mee had moeten vechten.
Ik wil wel zeggen dat ik bewondering heb voor de wijze,
waarop de Minister van Financiën — ik heb hem daarbij met
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kracht gesteund, gezien de noodzaak om het geheel te overzien — zonder wezenlijke taken aan te tasten de stormloop van
zijn collega's, die van de zijde van de Kamer op verschillende
punten terecht waardering hebben ontvangen, heeft weten te
weerstaan. Naast de soliditeit van de begroting voor 1967 —
daarover zal uiteraard de Minister van Financiën nog met
harde cijfers en argumenten een nadere toelichting geven —
hebben vooral de begrotingsuitzichten voor 1968 sterk de aandacht getrokken. De Minister van Financiën heeft het kabinet overtuigende — ook nog overtuigend na hetgeen in de Kamer naar voren is gebracht — berekeningen voorgelegd. Hij
zal die dadelijk nogmaals aan de Kamer voorleggen en ik wil
niet proberen, daarop vooruit te lopen. Eén punt moet ik er
wel uithalen, want daarover heeft de heer Peschar zich speciaal tot de Minister-President gericht, namelijk het onderdeel
van het dekkingsplan, dat met ingang van 1 januari 1968 een
algemene verhoging van het tarief van de omzetbelasting met
zich brengt.
De geachte afgevaardigde heeft gevraagd: Is het staatsrechtelijk nu niet zuiverder, als een toekomstig kabinet en een toekomstige Kamer daarover beslissen? Enkele deskundigen hebben hun hoofd daarover gebogen en het resultaat verbaast mij
niet: staatsrechtelijk ontmoet dit bepaald geen enkel bezwaar.
Wij nemen herhaaldelijk — en wij kunnen ook niet anders,
want de Kamer vraagt terecht om een vooruitzien en een vooruitregeren — beslissingen, die ver doorwerken op het gebied
van de belastingheffing, ook op het gebied van belastingverlaging, beslissingen die in de toekomst wel eens moeilijkheden
kunnen opleveren.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Niet in dezelfde periode.
Minister Cals: Mijnheer de Voorzitter! Het was inderdaad
dezelfde periode. . . .
De heer Toxopeus (V.V.D.): Dat is dit natuurlijk niet.
Minister Cals: Het is heel normaal, dat er beslissingen worden genomen die in de toekomst spelen. Het gaat er nu echter
om — de geachte afgevaardigde ziet dat ik zijn vraag al voorzien had — of door dit kabinet en door deze Kamer de datum
van inwerkingtreding kan worden gefixeerd op een datum na
de levensduur van de scheppers van deze wet.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Nu, in leven blijven doen zij
wel.
De heer Cals: De geachte afgevaardigde hoort er ook bij.
Het is niet alleen het kabinet, dat de wetten maakt. Ik spreek
hier óók over de Kamer en de levensduur van de Kamer eindigt ook binnen afzienbare tijd. Dat opent heerlijke perspectieven! Laat de geachte afgevaardigde mij goed verstaan, mijnheer de Voorzitter, heerlijke perspectieven niet voor de zittende leden van dit kabinet.
Laat ik het maar duidelijk zeggen: het kabinet heeft geen
beslissing genomen over een verhoging van de schadeloosstelling van de kamerleden. Daarom heeft het mij zo bijzonder
gehinderd, dat men in het partijblad — „Vrijheid en Democratie" — van de V.V.D. het nodig vond om te zeggen: Het
kabinet-Cals ziet wel, dat het weg moet; ze hebben zich al
ingedekt, die jongens; zij hebben nu een salarisverhoging voor
kamerleden voorgesteld, want zij komen toch allemaal zelf in
de Kamer terug.
Mijnheer de Voorzitter! Dat is niet alleen een kwalijk commentaar, maar het feit is ook onjuist. Ik begrijp ook niet,
hoe dit onjuiste bericht destijds in de pers is gekomen.
De heer Koekoek (B.P.): Dat is net iets voor de V.V.D.
Minister Cals: Ik weet tot welke kamerleden ik mij richt.
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Mijnheer de Voorziter! Wij zijn van mening, dat het niet
verantwoord zou zijn het voorstel inzake de omzetbelasting niet
in te dienen. Waarom? Omdat er anders structureel — en
hierover is in de Kamer uitvoerig gesproken — niet voldoende
dekking zou zijn. Door de versnelde inning van de belasting
middelen — ik heb tot mijn genoegen gemerkt, dat het inhalen
van de achterstand in het algemeen door deze Kamer redelijk
wordt geacht — ontstaat er een eenmalig voordeel voor
1967. Dit voordeel werkt niet meer in 1968. Daarom vormt
van onze voorgestelde begroting, van de daarin aan te gane
verplichtingen en van het dekkingsplan, de dekking voor 1968
een essentieel onderdeel. Mochten een nieuw kabinet en een
nieuwe Kamer van oordeel zijn, dat men alsnog andere oplos
singen moet kiezen, dan blijft de mogelijkheid daartoe uiter
aard aanwezig. Wij willen een solied dekkingsplan en vandaar,
dat dit voor ons inderdaad een belangrijk punt uit het geheel is.
Hiermede zijn de problemen voor 1968 natuurlijk niet op
gelost. Er is een tendens tot stijgende uitgaven waar te nemen,
waarop ook in de miljoenennota is gewezen. Er zal een keuze
moeten worden gedaan en er zullen prioriteiten moeten wor
den vastgesteld.
Het kiezen van die prioriteiten is echter een zaak, waarin,
het nieuwe kabinet zoveel mogelijk vrijheid moet worden ge
laten.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou thans willen proberen de
rest van mijn betoog wat ineen te schuiven, maar ik vind het
uitzicht op de toekomst zo belangrijk, dat ik, als u het goed
vindt, daarover nog wel iets zou willen zeggen.
De Voorzitter: Wil de heer Minister-President zijn betoog
misschien liever onderbreken en het na de schorsing voortzet
ten?
Minister Cals: Misschien vraag ik inderdaad te veel van de
Kamer als ik nu zou doorgaan. Aan de andere kant resteert er
nog een aantal vragen uit de Kamer, die ik moet beantwoor
den. Iedereen weet hoe belangrijk deze besprekingen zijn. Dit
gemeen overleg zal beslissend zijn voor de houding, die tegen
over het kabinet wordt aangenomen. Vandaar, dat ik hoop,
dat u het mij niet euvel zult duiden, wanneer ik na de schor
sing mijn betoog nog even voortzet.
De Voorzitter: Ik zal de heer Minister-President daartoe
gaarne de gelegenheid geven.
De vergadering wordt te 13.18 uur geschorst
en te 14.08 uur hervat.
Minister Cals zet zijn rede voort en zegt: Mijnheer de Voor
zitter! Toen ik aan het laatste stuk van mijn betoog begon, dat
ik aan het evenwichtsherstel heb gewijd, heb ik twee punten
vooropgesteld. In de eerste plaats — het belangrijkste punt —
dat het de Regering grote ernst is met dat evenwichtsher
stel; ik heb verschillende onderdelen van het beleid genoemd
en gezegd, hoe wij dat evenwichtsherstel willen bereiken. Ik
heb er echter tegelijk aan toegevoegd, dat de Regering ook
wil voorkomen dat door een tè stringent beleid de uitgangs
punten van het kabinetsbeleid in gevaar zouden komen.
Wil men naar het evenwicht toe, dan moet men oppassen
dat men niet zulk een vaart neemt dat men weer door het
evenwicht heenschiet. Het economisch beleid is méér dan een
begrotingsbeleid. Belangrijk is — in het kader van wat ik zo
juist schetste — dat een te restrictief beleid, juist in de parti
culiere sector, tot een ontwikkeling zou kunnen leiden die met
onze uitgangspunten in strijd is. stagnatie in de economische
groei zou brengen en werkeloosheid zou veroorzaken.
Ik weet wel, mijnheer de Voorzitter — ik wil dit duidelijk
zeggen — dat wij op dit moment bepaald primair de taak heb
ben, inflatie en overbesteding terug te dringen. Ik weet, dat
de arbeidsmarkt nog steeds gespannen is — ik heb het zo
juist gezegd — en dat de betalingsbalans een onbevredigend
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beeld vertoont. Dit brengt de noodzaak mee (waar ik zojuist
over sprak) van duidelijke beperkingen, ook in de particuliere
sector. Wij moeten echter tegelijkertijd de ogen open houden
voor verschijnselen als bedrijfssluitingen en ontslagen, die aan
duiden dat zich op de arbeidsmarkt op dit ogenblik veranderin
gen voltrekken. Meer evenwichtige verhoudingen op de arbeids
markt zijn noodzakelijk, maar een ontspanning met duidelijke
werkloosheid is bepaald ongewenst. Enige vermindering van
de economische groei is als bijdrage tot het evenwicht aan
vaardbaar, maar stagnatie in de groei en in de vergroting van
de produktiecapaciteit is dat zeker niet. Daarom wil het kabi
net bewust de — zo men wil — smalle weg volgen van een
hoog niveau van produktie en werkgelegenheid, van voldoende
arbeidsvoorzieningen, met vermijding eensdeels van overbeste
ding en snelle inflatie en anderdeels van werkloosheid en stag
natie van de groei. Dit beleid vraagt op korte termijn om re
strictieve maatregelen. De Minister van Financiën zal hier ver
der op ingaan.
Gezien de sterkte van de inflatoire krachten moet daarop
grote nadruk worden gelegd. Hierbij is het voorts nog van be
lang te bedenken, dat een onderbesteding veel gemakkelijker
kan worden gecorrigeerd dan een overbesteding. Stimuleren
is eenvoudiger dan remmen, maar fundamenteel mikt ons be
leid op een op hoog niveau gelegen evenwicht, dat het moge
lijk maakt de verschillende doeleinden van het kabinetsbeleid
zo harmonisch mogelijk te realiseren. Voor die verschillende
doeleinden is economische groei, een gezonde economie een
voorwaarde, maar deze doeleinden liggen bepaald niet alleen
op het materiële, het economische vlak.
Er is in deze Kamer — ik zal daarop om des tijds wille niet
ver ingaan, hoewel ik met veel belangstelling naar de betogen
heb geluisterd en mij voorstel ze zorgvuldig te bestuderen —
gesproken over andere grote problemen, waarvoor wij staan
en die ook in de Troonrede zijn genoemd. Ik zal nu niet in
gaan op die problematiek, maar ik wil alleen een misverstand
wegnemen. Wanneer in de Troonrede werd gesproken over de
vernieuwingsdrang, die zich soms uit in felle kritiek op be
staande instellingen, dan hebben wij daarmede niet bedoeld
de vernielingsdrang. Vandaar, dat wij het ook niet nodig
vonden de handhaving van de openbare orde, die voor ons
een vanzelfsprekend feit is, daar nog eens te beklemtonen. Wat
is de openbare orde? Dat is het handhaven van de vrijheid van
iedereen, van het recht en de rechtsregels. Degenen, die het
recht handhaven, zijn het niet, die de vrijheid willen beknot
ten of willen wegdrukken. Het recht is naar een woord van
een hoogleraar — waarvan ik naderhand familie werd —, dat
mij uit mijn studententijd is bijgebleven: de vorm der vrijheid.
Het recht zorgt, dat een ieder op gelijke wijze het zijne krijgt.
Het kan dus bij voorbeeld niet accepteren, dat enkelen de vrij
heid opeisen om alles te doen wat zij maar willen en daardoor
anderen, in hun vrijheid van zich ongestoord op straat te bege
ven of wat dan ook, te hinderen. Ik ga daarop nu niet verder
in.
De problematiek strekt zich ook uit op het politieke, het
staatkundige vlak. De geachte afgevaardigde de heer Toxopeus heeft daarop terecht gewezen. Dit kabinet acht het van
groot belang, dat de vernieuwing op politiek gebied inderdaad
— zoals de heer Toxopeus heeft gezegd zal die in de eerste
plaats vanuit de partijen moeten komen ■— voortgang zal vin
den. Van onze kant trachten wij daaraan bij te dragen op het
terrein van de jeugd — dit zal bij de behandeling van de be
grotingen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en
ook van Onderwijs nader kunnen worden aangegeven; ik heb
daarover een heel stel feitelijke aantekeningen, waarmede ik
de Kamer nu niet zal vermoeien — en ook op het gebied van
de noodzakelijke herziening van onze staatsinstellingen. Van
daar, dat de proeve van de Grondwet is toegezonden aan een
groot aantal instellingen met het verzoek daarover hun advies
uit te brengen. Onze bedoeling is een zo breed mogelijke raad
pleging van het maatschappelijk leven om ook individuele
Nederlanders op te wekken een bijdrage te leveren aan de me
ningsvorming over deze hoogst belangrijke zaken.
TWEEDE KAMER
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Over een van de onderdelen daarbij, die hier naar voren
zijn gebracht, namelijk de functie van ombudsman, zal binnenkort in het kabinet worden gesproken. Ik zou mij echter kunnen voorstellen, dat er ook een typische taak voor de StatenGeneraa! ligt om zich op eigen initiatief juist met deze kwesties
bezig te houden.
De geachte afgevaardigden de heren Roolvink, Nedcrhorst,
Schmeizcr en Bakker hebben elk hun manier op de noodzaak van een vernieuwing, ook in het staatkundige bestel, gewezen. Dat belooft iets voor de komende tijd. Wij verheugen
ons daarover. Beter een eerlijke onrust, beter een zoeken
naar nieuwe wegen dan een gezapige rust. Het wordt wei extra moeilijk voor de Regering en ook voor de partijen, maar
dat kan geen bezwaar vormen, mits men maar niet simplistisch de Regering voor alles verantwoordelijk stelt. Wat dit
laatste betreft: ik hoop maar, dat ik de heer Beernink verkeerd heb beluisterd, toen ik als zijn uitspraak noteerde: Het
gaat niet goed in ons land en daarom moet de Regering weg!
Ook de heer Jongeling vond dit te simplistisch. Over de grote
problemen, waarvoor wij samen zijn gesteld, moeten wij samen denken en samen oplossingen vinden.
De heer Schmelzer stelde de problematiek heel wat juister,
toen hij zich in het begin van zijn betoog afvroeg: Kunnen
Regering en parlement al deze problemen oplossen?
Zijn categorisch antwoord daarop was: neen! Daarin heeft
hij gelijk. Hij heeft ook gezegd: Wel wordt gevraagd naar een
perspectief voor de toekomst, maar een met inspanning en offers reëel bereikbaar doel. Ook daarin heeft hij gelijk, al ben
ik over de uitwerking daarvan in zijn betoog niet op alle punten enthousiast. Hij houde mij dat ten goede: ook hij was niet
op alle punten enthousiast over de uiteenzettingen van de Regering. Ik moet zeggen, dat het betoog van de heer Roolvink,
dat bijzonder constructief was, veel aanknopingspunten bevatte om daarop in te gaan. Maar hoe gaat het, mijnheer de
Voorzitter? Wanneer men het met bepaalde standpunten eens is
— het overkomt de Kamer ook wel, zoals ik al eerder heb gezegd —, wordt er niet zoveel meer over gesproken. Ik zou in
aansluiting op hetgeen de heer Schmelzer zei over een met inspanning en offers reëel bereikbaar doel erop willen wijzen,
dat de heer Nederhorst de heer Schmelzer nu wel als een
typisch linkse figuur zal beschouwen! Hij heeft 1'homme de
gauche immers omschreven als een man, die bereid is ter
wille van de toekomst afstand te doen van hetgeen het
heden biedt. Ik geloof, dat niet alleen een linkse man dit
zal willen doen. Ik meen dat zeer velen in de Kamer
met mij ervan zullen kunnen getuigen, dat zij in een andere wereld zouden leven dan nu het geval is, wanneer er
niet een vorige generatie was geweest, die zo handelde, wanneer onze eigen ouders dit niet hadden toegepast en niet bereid waren geweest ter wille van de toekomst afstand te doen
van veel van hetgeen anders misschien materieel voor hen bereikbaar was.
Wordt hetzelfde nu van ons gevraagd? Van ons wordt nu
niet gevraagd zelf gebrek te lijden, maar wel wordt een iets
minder snelle welvaartsstijging gevraagd. Zelfs nog een welvaartsstijging, maar iets minder snel, de pas inhouden om de
toekomst van onze eigen kinderen en van geheel ons land
veilig te stellen.
De nota Ruimtelijke Ordening is fascinerend, maar ook
beklemmend. Als iets is gebleken uit de door dit kabinet opgestelde nota's, dan is het zeker wel de omvang van het probleem,
hoe wij op evenwichtige wijze aan al die toekomstige noden,
die zich in een versneld tempo aan ons volk en ons land opdringen, kunnen tegemoet komen. De heer Schmelzer heeft
op dat toekomstbeeld nog eens de aandacht gevestigd. Ik wil
herhalen, dat het kabinet dat in zijn korte bestaan al vaak heeft
gedaan, hetgeen de heer Schmelzer ook niet is ontgaan. Wij
zijn inderdaad van mening, dat dit lange-termijnprobleem, hoe
belangrijk de begroting 1967 en de begroting 1968 ook zijn —
dat spreekt van zelf — nog van veel grotere betekenis is. Wij
hebben inderdaad geen tijd meer te verliezen. Het kabinet
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heeft aan dit probleem dan ook reeds zeer veel aandacht besteed en ik moet zeggen, dat het mij verdriet, dat de heer
Schmelzer daaraan eigenlijk twijfelt. Aan het einde van zijn
rede heeft hij enkele punten genoemd, die in het kader van deze
problematiek liggen. Hij sprak over de welvaartsvaste pensioenen en over de geweldig toenemende kosten.
Verschillende afgevaardigden hebben zich afgevraagd of
wij datgene wat op het gebied van de sociale zekerheid is bereikt en voorgesteld, wel kunnen dragen. Dit is inderdaad een
zeer grote problematiek. Het doet mij leed, dat ik gezien de
tijd, niet uitvoerig op het vraagstuk van de sociale zekerheid
kan ingaan; ik moet ook verschillende opmerkingen overslaan over de middenstand, de landbouw en de jeugdproblematiek. Het ingaan op het vraagstuk van de sociale zekerheid
zal in de komende weken zeker deskundiger geschieden, wanneer Minister Veldkamp in de openbare commissievergadering zijn toelichting kan geven. Ik wil nu met enkele antwoorden volstaan. De heer Beernink heeft gevraagd of wij op het
gebied van de sociale zekerheid niet de wet Zware geneeskundige risico's op 1 januari zouden kunnen invoeren. Dit zou
een extra-uitgave van 72 min. betekenen, die wij niet verantwoord achten. De heren Schmelzer, Roolvink en Nederhorst
hebben gesproken over de algemene premiedruk der sociale
verzekering. Dit is een belangrijk punt, waarmee de Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid zich uiteraard al geruime tijd bezig houdt. Hij heeft de instelling van een commissie aangekondigd, die de grondslagen van de premieheffing
met handhaving van het huidige karakter der sociale verzekeringswetgeving onder ogen zal zien. Koe die studie verder
ook zal verlopen, het kabinet acht het uitgesloten, een verdergaande bijdrage uit de algemene middelen — ik zeg dit
ook in antwoord op de vraag van de heer Nederhorst — voor
de sociale verzekering in het vooruitzicht te stellen. Wel is hier
ook een studie over de structurele problematiek gaande, een
studie, die overigens over de gehele lijn van de structurele
problematiek door het kabinet >s aangevat.
De heer Schmelzer heeft aan het einde van zijn betoog, toen
hij zo terecht de noodzaak van dit vooruitzien beklemtoonde,
twee punten genoemd, waarop het kabinet z.i. in gebreke
was. Hij wees op — ik heb de tekst van zijn rede niet voor mij,
maar ik meen dat ik mij die wel goed herinner — de personeelsstop. Ik dacht: nu zal hij een dankbaar geluid laten horen.
Hij zei namelijk: wij moeten oppassen: wij moeten de uitbreiding van het personeel in toom houden. Hij had er inderda:d wel waardering voor, dat er een personeelsstop was geweest, maar begreep niet, dat die nu „zonder meer" terzijde
was geschoven. Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hier een massa
prachtige cijfertjes bij de hand, waaruit blijkt dat de personeelsstop niet zo maar terzijde is geschoven. Er was een stringente personeelsstop, die blijft gelden tot 1 januari 1967.
Dit middel is echter te grof om het langer voort te zetten.
Bij het rijkspersoneel is er van dit jaar op het volgende jaar
een stijging van minder dan 1 pet.: dit is veel minder dan in
andere jaren. Bovend;en zijn er van de stijging met ruim 1440
maar 14, die niet vallen in de sector van het onderwijs (hier
is sprake van een automatische verhoging die met de toeneming van het aantal leerlingen samenhangt) en van het burgerlijk pens'oenfonds. Een bijzonder kleine stijging derhalve,
waaruit blijkt, dat wij zeer restrictief te werk zijn gegaan. Bij
een ander voorbeeld, dat de heer Schmelzer noemde, namelijk de sector van het onderwijs, is het al niet anders. Hij heeft
zijn voldoening uitgesproken over de prognose, ook op middellange termijn, op het terrein van Onderwijs en Wetenschappen,
maar hij meende, dat er al veel meer gebeurd moest zijn. Gelukkig is er veel meer gebeurd. De Minister van Financiën zal
daarop in het kader van zijn rede ongetwijfeld nog ingaan.
Ik hoop, dat de heer Schmelzer ervan zal worden overtuigd,
hoezeer het dit kabinet juist bij deze kwestie, die wij in de
regeringsverklaring hebben vooropgezet en die wij terstond na ons optreden intern ter hand hebben genomen, ernst is.
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De nota's die thans zijn voorbereid en aan de Kamer verzonden,
zijn uiteraard niet meer dan een algemene oriëntatiemogelijkheid op de grote beleidslijnen. Intussen is en wordt echter intern
gewerkt aan een kwantificering hiervan. Door alle departementen is reeds een prognose over de komende jaren ingediend.
Dit is een zaak die nog lang niet voldoende is uitgewerkt, hoewel zij in de Ministerraad al even aan de orde is geweest, en
daar in het najaar verder aan de orde zal komen. De Minister
van Financiën zal daar nog iets meer over zeggen.
Op die manier willen wij proberen, de weg voor te bereiden
voor komende kabinetten. Wij hebben niet meer de keuze
van prioriteiten te doen, maar wij wensen, dat een volgend
kabinet beter toegerust — ook al tijdens de formatie — tot
een keuze kan komen. In de groeinota, die de Kamer eind volgende week zal bereiken, zal als het ware een kader van de
economische mogelijkheden worden gegeven. Daarna moet
dan de prioriteitenbepaling binnen het kabinet volgen, maar dit
is een werk op lange termijn, een moeilijk en onoverzichtelijk
werk, dat nog veel nadere studie vereist. Wij zijn daarmede
volop bezig. Wij menen, dat dit nodig is om de verdergaande
doelstellingen, die in onze regeringsverklaring staan, en die
naar onze mening voor elk goed beleid in Nederland gelden,
zoal niet in 1967 of 1968, dan toch in de komende jaren te
kunnen verwezenlijken.
Daarom vinden wij ook, dat wij onverminderd aan het beleid,
dat wij hebben uitgestippeld, moeten vasthouden. Over die
grote lijn moet de Kamer vandaag beslissen. Het kabinet wil
dat werk gaarne voortzetten. Het beseft zeer wel dat het niet
alle problemen kan oplossen. Ik zou ook niet zover willen gaan
als Kennedy in een van zijn bekende uitspraken. Hij zei toen:
„Wij kunnen niet alle problemen oplossen, maar er is
geen reden om het niet te proberen.".
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben niet geprobeerd alle
problemen op te lossen, wel de problemen die voor de toekomst van ons volk werkelijk van het allergrootste belang zijn.
Wij beweren niet dat al hetgeen wij hebben gedaan zonder
mislukkingen is. Dat is echter ook niet nodig om vol te houden.
Om de bekende woorden van Willem van Oranje te citeren:
„Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de
réussir pour persévérer.".
Het kabinet is tot dat „persévérer" bereid. Wij willen in
goede teamgeest voortgaan de doelstellingen die wij duidelijk
in de regeringsverklaring naar voren hebben gebracht te verwezenlijken. Eén ding is daarvoor echter absoluut onmisbaar,
namelijk de steun van de Kamer, het vertrouwen van de
volksvertegenwoordiging. Dat vertrouwen vragen wij de Kamer nadrukkelijk. Het is een absolute voorwaarde voor het
voortzetten van ons werk.
De heer Vondeling, Vice-Minister-President, Minister van
Financiën: Mijnheer de Voorzitter! Een dichter heeft eens
gezegd:
„Onze dagen plegen minstens een koffer vol verdriet
te dragen en maar een citybag losse vreugden te brengen.".
Tot die „losse vreugden" behoort een gedachtenwisseling in
deze Kamer, vooral nu zo'n grote en zorgvuldige aandacht aan
de miljoenennota is besteed. Het is bijzonder moeilijk om een
voorbeeld te vinden in de relatie parlement-regering waar zo
gewetensvol en zo in details het doen en laten van het kabinet
wordt gevolgd en dan heel in het bijzonder op het gebied van
de begroting en de begrotingsvoorbereiding.
Wij hebben in de miljoenennota een uitvoerige uiteenzetting
gegeven. Deze miljoenennota verstrekt, vergeleken bij vele
andere miljoenennota's van naburige landen, inderdaad zeer
veel gegevens. Daarna zijn 55 vragen beantwoord. In de discussie van deze week is een stroom van nieuwe vragen en
cijfers over ons uitgestort. Zonder iemand te kort te doen,
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meen ik te mogen zeggen dat het nauwelijks te volgen is voor
hen die geen begrotingsdeskundigc of geschoold econoom zijn.
zozeer zijn enkele van de sprekers in de finesses gegaan. Ik
moet mij er dan ook bij voorbaat voor verontschuldigen dat ik
straks enkele cijfers aan de Kamer zal voorleggen. Ik zal dat
trachten te doen aan de hand van enkele staatjes die, naar ik
hoop, aan u, mijnheer de Voorzitter, zijn uitgereikt of op het
punt staan, uitgereikt te worden. Het was mij niet mogelijk,
dit eerder te doen. Ik hoop echter dat zij op tijd komen.
Ik zou in de eerste plaats iets willen zeggen over het algemeen economisch beeld. Na hetgeen de Minister-President
daarover heeft gezegd, kan ik zeer kort zijn. Vervolgens zal
ik een paar woorden wijden aan de ontwikkeling in 1966 en
in het bijzonder ook aan de begroting, waarna ik zal spreken
over de begroting voor 1967. Bij dit laatste zal ik eerst naar de
uitgaven- en vervolgens naar de dekkingskant kijken. Tegelijkertijd zal ik dan nog een klein uitstapje doen naar 1968;
wij hebben ook in de miljoenennota even een blik op 1968
geworpen.
Wij hebben nu al jaren een overspanning in onze economie,
een groot tekort aan werkkrachten, sterk inflatoire verschijnselen en sinds een aantal jaren tekorten op de betalingsbalans.
Dit heeft eigenlijk al een jaar of zes geduurd, natuurlijk gedurende die zes jaar niet in dezelfde mate, maar die verschijnselen
zijn toch wel kenmerkend voor deze periode. In dit voorjaar
kwam daar een groei van het tekort op de betalingsbalans bij,
wat wij in die periode ook al eerder hebben gezien. De spanning
breidde zich verder uit en op de kapitaalmarkt ontstond een
rentestijging zoals wij die in ons land nog niet hebben gekend.
De overheid heeft toen op zeer korte termijn wat gas weggenomen. Nu doet zich het merkwaardige verschijnsel voor
dat, terwijl wij jarenlang hebben verzucht dat de overspanning
in de economie wat moest afnemen, en het lijkt dat het proces
zich nu heeft ingezet — dit is het duidelijkst merkbaar op de
arbeidsmarkt — heel velen geneigd zijn te zeggen: Oppassen
dat wij niet door het evenwicht heenschieten. De heer Witteveen
heeft gezegd: Het is steeds een balanceren rond het evenwicht
tussen overspanning en recessie. In zijn algemeenheid is dit wel
juist getypeerd, maar wij zijn echt nog niet van de ene zorg
in de andere gevallen. Op dit moment verkeren wij nog altijd
in de inflatoire situatie. Dat neemt niet weg dat wij de
ontwikkeling nauwkeurig en op de voet volgen. Ook de
Minister van Financiën doet dit, omdat hij heel goed weet dat
zijn begrotingspolitiek en zijn belastingpolitiek daarmee te
maken hebben. Ik ben mij daarvan ten zeerste bewust.
Het laat zich aanzien dat het evenwicht tussen de middelen
en bestedingen in 1967 heel wat beter zal zijn dan in 1966.
Volgens de berekeningen zal-er een behoorlijk overschot op de
betalingsbalans zijn.
De heer Van der Mei heeft mij — ik geloof niet voor de
eerste maal — gewaarschuwd dat ik toch niet te veel moet
afgaan op de gegevens van het Centraal Planbureau. Volgens
hem mogen wij niet uitsluitend koersen op de gegevens van
de macro-economische verkenningen. Ik zou hem nu willen
vragen: Op welke gegevens dan wel? Kent hij in den lande
betere adviseurs dan die in dit Planbureau zijn verenigd? Ook
de Sociaal-Economische Raad gaat op de gegevens van dit
Planbureau af, discussieert daarover uitvoerig en legt zijn opvattingen neer in een halfjaarlijks rapport. Wij mogen toch gerest zeggen dat in di S.E.R. alle kopstukken die wij in Nederland hebben in het bedrijfsleven, zowel van werknemers- als
werkgeverszijde, in de wereld van de wetenschap en bij de
overheid, omdat ook ambtelijke adviseurs deze besprekingen
bijwonen, verenigd zijn. Ik zou niet weten welk beter middel
om de koers te bepalen de Regering kan hebben dan de macroeconomische verkenningen van het Centraal Planbureau en de
grotendeels daarop gebaseerde opvattingen van de SociaalEconomische Raad.
Met het oog op de omslag in de tweede helft van 1966 en
de vooruitzichten voor 1967 was het, naar het oordeel van de
Regering, verantwoord de investeringsstop en, evenzeer inTWEEDE KAMER
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gaande 1 oktober, ds personeelsstop op te heffen. Er is al
herhaaldelijk gezegd, en ik heb dat ook bevestigd, dat deze
personeelsstop een middel is dat men wel gedurende een korte
periode kan toepassen, maar dat op den duur toch beslist te
ruw is. Dit wil natuurlijk niet zeggen — ik zeg dit in het
bijzonder tot de heer Schmelzer — dat wij nu voor 1967 een
aanzienlijke uitbreiding van het personeel voorzien. Dit is niet
het geval. Afgezien van de personeelsformatie bij het onderwijs, waarbij wij ook gehouden zijn aan het opvolgen van
wettelijke verplichtingen, is er geen sprake van een uitbreiding
van het burgerlijk personeel. Men kan de staat achterin de
miljoenennota hierop nog eens naslaan. Daaruit blijkt dat er
geen sprake is van een toeneming in de begroting voor 1967
vergeleken met wat gevraagd werd en toegestaan werd door
de Kamer voor de begroting van 1966.
De heer Melissen (K.V.P.): Maar de verschillen met de
werkelijke sterkte, zoals die was op 30 juni van het vorige
jaar, waren natuurlijk wel aanmerkelijk.
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! In alle jaren
is er een vrij groot verschil, nl. 2,5 a 3 pet., tussen de toegestane sterkte en de feitelijke sterkte. Het zou kunnen zijn, dat
daarop iets werd ingelopen, maar er zijn nu eenmaal altijd
een aantal vacatures. Bij het ene departement is dat, sterker
dan bij het andere. Men mag aannemen, dat het ook wel ongeveer zo zal blijven. Ook in het verleden hebben de meeste
departementen toch wel geprobeerd de sterkte, die zij volgens
de begroting mochten hebben, in werkelijkheid te realiseren.
Nu blijven nog op zijn minst twee grote problemen over,
waarmede in het bijzonder ook de Minister van Financiën heeft
te maken, nl. dat van de inflatie en dat van de gevolgen van
de bijzondere schaarste op de kapitaalmarkt en in dat verband
van de financiële positie van de gemeenten. Over beide wil ik
graag een enkel woord zeggen.
De geachte afgevaardigde heeft met instemming de miljoenennota geciteerd waarin op enkele plaatsen over inflatie
werd gesproken. Hij heeft gezegd, dat een antirevolutionair het
had kunnen schrijven. Dit is uiteraard uit zijn mond de hoogste lof, die iemand kan toekomen. Ik wil die graag incasseren.
Als het de geachte afgevaardigde interesseert, wil ik er nog
wel aan toevoegen, dat juist een aantal van die zinnen uit mijn
eigen pen zijn gevloeid, wat ik echt niet van alle zinnen uit
de miljoenennota kan zeggen, al zijn zij uiteraard nauwkeurig
door mij bekeken.
Inflatie treft zeer ongelijk, en echt niet meer uitsluitend de
zwakkeren, zoals het in het verleden was. Als men nog iets in
het verleden wil duiken — de geachte afgevaardigde doet dat
graag —, dan ziet men, dat juist heel in het bijzonder de groep,
waartoe ik politiek graag wil worden gerekend, sterk heeft
gewezen op de ernstige gevolgen van inflatie. Dat deze uitsluitend de sociaal zwakkeren treffen, is niet meer het geval.
Medegedeeld is reeds, dat wij in de sociale verzekeringen, de
A.O.W. en dergelijke, stabilisatoren hebben ingebouwd, die
correcties aanbrengen op inflatie. Zij treft echter wel zeer
willekeurig allerlei groeperingen. Het waardevast of bijna
waardevast maken van het geld is niet uitsluitend een taak van
de president van de Nederlandsche Bank, al staat deze opdracht in de belangrijkste wet, die hij in acht moet nemen.
Het is heel in het bijzonder ook een taak van de Regering en
van de Minister van Financiën.
Tussen twee haakjes wil ik erbij zeggen — misschien ook
ter geruststelling van degenen, die daarover andere opvattingen
zouden hebben —, dat ook de opvolger van de huidige president van de Nederlandsche Bank, als wetenschapsman en als
een man, die een aantal jaren de overheid heeft gediend vanuit
het bedrijfsleven, het probleem van minstens vier kanten kent
en heel in het bijzonder de internationale kant van dit probleem, waarmede hij ook vele malen geconfronteerd is geworden.
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Wat de internationale kant betreft, wil ik de heer Jongeling
nog eens zeggen, dat, wanneer in die landen in Europa, waarop Nederland zich wat in- en uitvoer betreft zeer sterk oriënteert, zich sterke inflatoire verschijnselen voordoen en dus in
Nederland niet als gevolg van eigen beleid inflatie zou optreden, het onmogelijk is om op eigen houtje dat proces bij
te benen, althans bij ons huidige systeem van vaste wisselkoersen, waarbij men ook niet geregeld komt tot revaluatie.
Ik denk niet, dat de geachte afgevaardigde van mening is, dat
men dat geregeld zou moeten doen.
Het ligt dan ook voor de hand, dat wij zeer benieuwd zijn
naar het advies van de Sociaal-Economische Raad over de
mogelijkheden ter bestrijding van de inflatie. Als ik goed ben
ingelicht, bevindt dat advies zich nu wel in de eindfase. Dat
ik op deze twee dingen wijs, mijnheer de Voorzitter, op het
verband onder bepaalde omstandigheden met het buitenland
— dat verband is er in de afgelopen jaren op bepaalde momenten zeker geweest — en op de studie van de Sociaal-Economische Raad, is niet om verantwoordelijkheden af te schuiven.
Ik weet zeer wel, dat hoe meer en hoe beter wij nationaal, in
eigen land, ervoor zorgen, dat wij niet zélf door eigen activiteiten inflatie veroorzaken, hoe sterker wij staan in het overleg
met andere landen, vooral in het verband van de E.E.G., wanneer wij gezamenlijk tot de bestrijding van de inflatie willen
komen.
Ik wil een enkel woord wijden aan de ontwikkeling op de
kapitaalmarkt. Ik heb eigenlijk niets toe te voegen aan hetgeen
de „Macro-Economische Verkenning" daarover zegt. De ontwikkeling blijft nog altijd ten dele ondoorzichtig; ik denk hierbij in het bijzonder aan de onderhandse leningmarkt.
De geachte afgevaardigde de heer Peschar heeft gevraagd
naar het in voorbereiding zijnde wetsontwerp. Eind verleden
jaar was een ontwerp opgesteld, waarover wij het advies van
de Bankraad hebben gevraagd; daarna is ons gebleken, dat het
ontwerp niet helemaal waterdicht was. Er is toen opnieuw
overleg gevoerd, vanzelfsprekend ook met de Nederlandsche
Bank, die bij de uitvoering ervan zonder enige twijfel ook zeer
sterk zal worden betrokken. Wij hopen dit nieuwe overleg binnnenkort te kunnen afsluiten. Het is nu niet het moment over
de gerezen moeilijkheden uit te weiden; ik kan de Kamer echter wel mededelen, dat deze van puur technische aard zijn.
Wat betreft de gemeenten is in de eerste plaats gevraagd,
of het overleg met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ertoe heeft geleid, dat de bedragen, die uit de sfeer van de gemeenten in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zijn terechtgekomen, ter beschikking zijn gesteld. Mijnheer de Voorzitter!
Dit is inderdaad het geval. Ik heb op dit ogenblik de cijfers
niet bij de hand; ik kan deze echter eventueel in tweede aanleg wel verschaffen. Er is de afgelopen maanden een vrij aanzienlijk bedrag aan de Bank voor Nederlandse Gemeenten ter
beschikking gesteld. Het overleg heeft dus positieve resultaten
opgeleverd; dit resultaat is korte tijd nadat hierover vragen
zijn gesteld, bereikt; ik meen zelfs hierover al eerder mededeling aan de Kamer te hebben gedaan.
Mijnheer de Voorzitter! Wij behoeven voor de dekking van
de begroting voor 1967 geen beroep op de open kapitaalmarkt
te doen. Ik ben van mening, dat dit een groot pluspunt van
deze begroting is. In overzicht 3 is te zien, hoe in de loop der
jaren volgens de oorspronkelijke miljoenennota in de financieringsbehoefte — los van de dekking door middel van
belastingen — is voorzien en welk beroep men in de loop
der jaren op de open kapitaalmarkt dacht te doen. Getoetst
aan deze gegevens maakt de begroting voor 1967 een goede
indruk. Ik wil dit nog eens onderstrepen, omdat de voldoende
ruimte niet het enige gegeven is, waarop men uitsluitend
moet werken. Ik kom hierop overigens nader terug. Er zijn
zelfs zeer velen, die uitsluitend op dit gegeven letten, wanneer
zij over de begroting spreken en de financiële kant ervan willen
beoordelen.
Ik heb in dit verband een paar recente gegevens verzameld
over de ontwikkeling van de besparingen, want het zal een
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ieder we! net zo vergaan als mij, nl. dat men zich afvraagt
welke invloed een sterke inflatie — in de orde van grootte
van 5 a 6 pet., — die gedurende een aantal jaren werkzaam
is, op de besparingen heeft.
Uit het lijstje van overzicht 5 blijkt, dut zowel bij de spaaren handelsbanken, P!S bij heel in het bijzonder de nieuwe
verzekeringen, kan worden gesproken van een voortzetting
van de besparingen. in de spa?.rnota wordt overigens duidelijk
gemaakt hoereer deze besparingen nog onvo!doende zijn. Deze
nota is na?r ik meen de Kamer verleden week toegezonden
en bevat andere en meer betrouwbare gegevens dan die,
welke in overzicht 5 zijn opgenomen; de gegevens van overzicht 5 hebben slechts betrekking op halve jaren en moeten
daarom met een zeker voorbehoud worden behandeld. Ik
hoop, dat ik dit ook heb gedaan.
Ik kom nu aan de laatste vraag, die betrekking heeft op
de algemene economische beschouwingen. De vraag is gesteld:
welke is de verhouding tussen deze begroting en de conjunctuur? De geachte afgevaardigde de heer van der Mei heeft in
het bijzonder hieraan aandacht geschonken.
Mijnheer de Voorz'iter! Hij was nogal pessimistisch. Hij
heeft erop gewezen, dat uit de cijfers voor 1967 blijkt, dat die
invloed niet ongunstig is — ik meen, dat dit een understatement is —, maar hij voegde daaraan toe, dat er wel weer
nieuwe overschrijdingen plaats zullen vinden, omdat dit ieder
jaar het geval is, waardoor het beeld weer verandert. Ik meen.
dat uit de Kamer van verschillende andere zijden toch een
minder pessimistisch geluid is gekomen. Tot mijn genoegen heb
ik gemerkt, dat de heer Witteveen ten aanzien van deze zaak
geen kritisch commentaar gaf. Overigens hebben ook verschillende schrijvers in het bijzond:re ni-mmer van ..EconomischStatistische Berichten" zich niet in ongunstige zin uitgelaten
over de verhouding van deze begroting tot de conjunctuur,
hoewel zij ook hebben gewezen op het punt. dat door de heer
Van der Mei is aangeroerd.
Ik wil graag iets zeggen over de ontwikkeling in 1966. Er
hebben inderdaad belangrijke overschrijdingen plaatsgevonden.
De heer Toxopeus heeft nut kunnen nalaten nog eens te
zeggen, dat de kraan geweldig lekte. Ik mag hem wel vragen,
blz. 23 van de miljoenennota nog eens na te lezen. Daar wordt
een overzicht gegeven van de oorzaken van die overschrijding.
Nieuwe beleidsbeslissingen van dit kabinet hebben slechts aanleiding gegeven tol een overschrijding met een bedrag van
20 min. In die zin was de begroting voor 1966 zo reëel mogelijk.
Ik meen, op dit punt recht te hebben op een sportief oordeel,
heel in het bijzonder van de heren Toxopeus en Witteveen, die
het hierin zo broederlijk eens zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mijn uiterste best gedaan om
te voorkomen, dat die oude lekken ook in 1967 zouden optreden. De heer Pescbar heeft er nog eens op gewezen — men
kan het ook in de miljoenennota vinden —, dat wij ten aanzien van verschillende punten, waarbij wij zonder enige twijfel
ook wel een klein beetje liet slachtoffer zijn geworden — als de
heer Witteveen hier nog ais bewindsman had gestaan, was hij
er ook het slachtoffer van geworden — van de sterke ontwikkeling van het loon- en prijspeil in 1964 en de volgende jaren,
verwachten wat beter uit te komen. Het betreft hier speciaal
vergoedingen voor h t onderwijs — in het bijzonder gaat het
om materiaal-uitgaven hiervoor — en de woningwetbouw. Wij
hopen, dat onze voor 1967 geplande ontwikkeling — voor 1966
was dit ook het ge.a! — heel dicht zit bij de feitelijke ontwikkeling, die wij maar moeten afwachten,
Wat de begroting !967 betreft, wil ik nog eens in herinnering
roepen, welke de uitgangspunten hiervoor zijn geweest. In het
korte speechje, dat ik bij de aanbieding van de begroting heb
gehouden, heb ik erop gewezen, dat wij er van uitgingen,
dat ons progr n moest worden uitgevoerd — zij het dan in
een wat kalme r tempo — en dat wij in het bijzonder van de
belastingmaatregelen geen sterke prikkels wilden doen uitgaan
op de particuliere consumptie en de prijzen. Wij wilden daarnaast, maar c'aar wil ik nu niet over spreken, proberen de
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'astenverdeling niet onbillijk en de financiering degelijk te laten
zijn zonder dat wij voor onze opvolgers een kuil zouden graven.
Mijnheer de Voorzitter! Het heeft mij een beetje verbaasd,
lat iets te weinig a indacht is geschonken aan onze positieve
bijdrage om, gezien de positie waarin wij verkeren — van alle
kanten in de Kamer is erop gewezen, dat de loonontwikkeling
:
P het komende jaar een heel belangrijke zal zijn — via de
begroting zo weinig mogelijk door dekkingsmaatregelen de
; rijzen ongunstig te beïnvloeden en de consumptie te stimuleren, ten einde daardoor sneller lot een herstel van het evenwicht te komen. Ik had gehoopt, dat daarvoor wat meer waardering zou zijn geweest, omdat dat bij het opzetten van de begroting cchr een van de belangrijkste uitgangspunten was. Het
is juist, dat er in 1968 weer enkele nieuwe lasten zullen zijn.
Het gaat hier echter om de geleidelijkheid, want een ieder weet,
dat er met ingang van 1 jcnuari 1967 al een aantal nieuwe
lasten waren, die prijsverhogend zouden werken. In de loop van
1967 zal er nog een aantal \olgen. Zoals ik al heb gezegd, wij
hebben ons uiterste best gedaan om die werking zo beperkt
mogelijk te houden.
Vervolgens wil ik in aansluiting op hetgeen de MinisterPresident heeft gezegd een paar woorden wijden aan de
ontwikkeiing van de rijksuitgaven. Op de staatjes 1 en 2 staat
weergegeven hoe die ontwikkeling is geweest; ook is weergegeven, hoe hoog de begrotingstekorten in procenten van de
totale uitgaven waren. Op die manier ontstaat een beeld van
de begroting voor 1967, dat ik meen te mogen typeren als
beslist niet onbevredigend en zelfs in verhouding tot de voorgaande jaren zeer bevredigend.
Het is natuurlijk noodzakelijk om de ontwikkeling in de
komende jaren na te gaan. Een van de centrale punten, vooral
ook in het betoog van de heer Schmelzer, was goed duidelijk
te maken, dat ook dit kabinet de verantwoordelijkheid heeft
voor situaties, die na mei 1967 zullen ontstaan. Men is bij mij
dan wel aan het goede adres om daarvoor aandacht te vragen.
Voor en na, buiten en in de Kamer heb ik dat betoogd. De
Minister-President heeft er al op gewezen, dat het de bedoeling
is, dat ook het kabinet — wij zijn er al mee bezig — daar
grote aandacht aan besteedt. Het is misschien wel goed ook te
weten, hoe de Minister van Financiën, die daarbij nu eenmaal
een centrale rol moet spelen en die een extra-verantwoordelijkheid draagt, daar zelf over denkt en uit wat voor gezindheid
hij dit belangrijke punt benadert. Tot mijn spijt zal ik dan toch
wel een paar citaatjes moeten geven, omdat ik onlangs heb
gemerkt, dat velen in deze Kamer de debatten, die daarover in
1956. 1957 en latere jaren zijn gevoerd, in het geheel niet
kennen. Ik wil heel in het kort citeren uit een studie uit 1957.
die staat in een rapport van de dr. Wiardi Beckmanstichting:
..Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartsstaat".
Het gaat er dus om een gestalte te geven aan het kwantificeren van regeringsprograms en politieke programs. Het is
natuurlijk ook zeer belangrijk, dat politieke programs, wensnrograms. zoveel mogelijk worden gekwantificeerd. Hieraan
was in het verleden zeer weinig gedaan. Het Centraal Planbureau heeft een paar studies verricht en de huidige directeur
van de rijksbegroting, de heer Drees jr., heeft er in zijn proefschrift aandacht aan geschonken. Dat was dus niet zo heel erg
veel. Ik heb toen in 1957, ook aan het adres van prof. Zijlstra,
gezegd (ik citeer uit blz. 24):
..Merkwaardig blijft het, dat een man als prof. Zijlstra.
die als geleerde al zo goed wist. dat regeren kiezen is uit
een reeks van mogelijkheden, als minister geen behoefte
'ijkt te' hebben aan systematisch verzamelde en gerangschikte feiten en globale schattingen van toekomstige
ontwikkelingen. Teleurstellend is ook geweest, dat zelfs
een socialistische minister van Financiën, die in 1952 het
voorrecht had met een vrij schone lei te kunnen beginnen
geen gelegenheid heeft kunnen vinden zijnerzijds — als
penningmeester van de staat en voorbereider van de rijksbegrotingen — een program te ontwikkelen. En dat in
een tijd waarin zelfs de stuurman op een coastertje van
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300 ton over een radar-apparaat beschikt! Het is te
hopen, dat minister Hofstra met een meerjarenbudget en
-plan komt, al is het slechts summier, aan de hand waarvan straks in de herfst gediscussieerd kan worden tussen
regering en volksvertegenwoordiging. Het pietepeuterige
gepriemel in de rijksbegroting 1958 kan dan hopelijk
plaatsmaken voor een algemene en brede financiële beschouwing waarin een aantal prioriteiten worden geponeerd en zo mogelijk vastgelegd voor een tijdvak 1957—
1960.".
Ik zou bijna geneigd zijn, hieruit wat meer te citeren, maar
degenen, die erin geïnteresseerd zijn, kunnen het nog eens
nalezen. Ik heb in februari van dit jaar in een rede over „De
komende 20 jaar" nog eens zeer sterk onderstreept het belang
en de noodzaak van een goede bewerktuiging van de departementen om dat werk te kunnen doen, want ik moet tot mijn
spijt constateren, dat een aantal departementen althans tot
voor kort onvoldoende bewerktuigd waren om dat belangrijke,
maar moeilijke werk te doen. Ik zou ook iets kunnen citeren
uit wat ik in 1957 in de Kamer daarover heb gezegd — wat
ik zojuist heb geciteerd, heb ik buiten de Kamer gezegd —.
maar ik zal dat nu niet doen. Ik wil echter nog wel iets citeren,
wat ik aan het adres van de Minister van Financiën heb gezegd
aan de vooravond van de verkiezingen van 1963; het was bij
de algemene politieke beschouwingen, die wij hielden aan het
einde van 1962. Ik heb daar het volgende gezegd:
„Ten slotte zou ik, nu ook de Minister van Financiën
aanwezig is" — het was toen prof. Zijlstra — „aandacht
willen vragen voor het meerjarenplan, dat ik heb bepleit.
Ik meen, dat de Regering, in het bijzonder de Minister
van Financiën, er in de komende maanden goed aan zou
doen, wanneer zij zou komen tot een volledige inventarisatie van de zaken, die voor de toekomst van ons land
van belang zijn, en deze te kwantificeren, waarbij natuurlijk de keuze wordt overgelaten aan het komende kabinet.
Ik zou dus gaarne zien, dat hij al het voorbereidend werk
doet, dat nodig is om het kiezen, het stellen van prioriteiten te vergemakkelijken en zodoende een krachtig bestuur in Nederland te bevorderen.".
Mijnheer de Voorzitter! Toen in 1963 de nieuwe Minister
van Financiën er was, heb ik precies hetzelfde gezegd en hem
gevraagd, of hij van zijn kant wilde bevorderen, dat dergelijke
studies werden verricht. Ik zal, om niet al te vervelend te worden, dit hier nu niet citeren. Ik wil er echter wel op wijzen,
dat in 1958 een poging is gedaan door de toenmalige Minister
van Financiën om tot een dergelijke opstelling te komen, om
de toekomst meer doorzichtig te maken, vooral na te gaan.
wat de autonome stijgingen zijn, wanneer er geen wijzigingen
in het beleid plaatsvinden en wat er overigens nog voor wensen
op de verschillende departementen leven. Dat is toen gebeurd.
Mijnheer de Voorzitter! Waarom heb ik hieraan nu zoveel
aandacht besteed? Ik heb een klein beetje in de rede van de
heer Schmelzer het gevoel geproefd van: Nu ja, het kabinet
laat Roosje maar zorgen. Ik overdrijf nu een klein beetje, maar
dat zat er toch wel in, althans dat heb ik er toch wel uit geproefd. Als dat een verwijt zou zijn, dan is dat naar mijn
mening onverdiend. Ik zal nu niet nog eens de regeringsverklaring op dat punt citeren, want de heer Schmelzer heeft dat
zelf al gedaan; hij heeft hierop gewezen en men kan dit vinden
in het boek „De Nederlandse Economie in 1970". Hierin staat
wat de Regering heeft besloten: de Minister-President heeft
hierover al gesproken. Op blz. 102 staat:
„Voor de op te stellen detaillering der netto materiële
overheidsconsumptie in 1970" — het gin» hier nl. om
de vraag, wat er in 1970 moet gebeuren: dit is voor verschillende bedrijfstakken gebeurd, maar voor de overheid
staat er toch een betrekkelijk flauw gegeven in — „zou
darrom gebruik moeten worden gemaakt van door de
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onderscheiden departementen op te stellen middellangetermijnramingen. Behalve dat dergelijke ramingen een
betere indruk verschaffen van het totaal der te verwachten
overheidsuitgaven, zou ook een gefundeerd inzicht worden
verkregen in de verdeling van de overheidsconsumptie naar
bedrijfstakken voor zover van binnenlandse herkomst, en
naar buitenlandse herkomst. Deze ramingen zijn op dit
ogenblik in voorbereiding".
Mijnheer de Voorzitter! 1 maart van dit jaar was de datum,
waarop de verschillende departementen bij Financiën hun inzichten met betrekking tot de uitgaven, die onder hun departement vielen, tot en met 1970 zouden aangeven. Dat is gebeurd. Het ligt voor de hand, dat dit gezien moet worden als
een eerste proeve, als een eerste begin. Ik heb daarop in juli een
nota aan de Ministerraad gestuurd en wij zullen ons in de
omende maanden met dat moeilijke proces bezighouden. Dat
y
is een héél moeilijk proces van afwegen en feitelijk vaststellen
en wij zullen dat, naar ik hoop, tot een goed einde brengen.
Nogmaals, het is een eerste poging. Nu heeft de heer Schmelzer
als voorbeeld gekozen Onderwijs en Wetenschappen en gewezen
op de kostenvergelijkende nota, die is gevoegd bij de begroting
daarvan. Het was de eerste van die aard. Wij hebben er een
gehad voor het wetenschappelijk onderwijs. Ik geloof, dat het
iets te ver gaat om van ons te vragen nu al conclusies te trekken.
Wij zullen toch eerst het materiaal moeten hebben, dat in benarlde gevallen van her en der gezocht moet worden. Wij
moeten eerst de feiten inventariseren, voordat wij tot een rangschikking, een ziften en een weging komen.
Mijnheer de Voorzitter! Nu zeg ik iets. dat velen zich hier
kunnen aantrekken: ik hoop ook. dat zij het zullen doen. Tussen
eind 1958 en midden 1965 is er op dit gebied niets gedaan. Het
gaat echter naar mijn mening niet aan om dit kabinet, dat
nog geen anderhalf jaar bezig is, nu al verwijten te maken, dat
wij geen conclusies hebben getrokken uit het materiaal, dat
voor een deel nog moet worden verzameld. Enige aantijging van
onachtzaamheid op dit punt werp ik dan ook ver van mij. Ik
wil nog eens illustreren aan de hand van wat er op het gebied
van het onderwijs gebeurt. Er is dus een nota, waarover ook de
heer Schmelzer heeft gesproken. Er is een werkgroep-Ruimtelijke voorzieningen wetenschappelijk onderwijs aan het werk
geweest. Ik heb daarvan in de zomer van verleden jaar mededeling gedaan. Tot een van de eerste daden van het kabinet
behoorde, dat de Ministers van Onderwijs en Wetenschappen,
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Financiën via hun ambtenaren bliksemonderz eken hebben gedaan
bij de verschillende universiteiten om na e gaan, hoe daar de
situatie was en om de heren bij de au'onome universiteiten
een beetje aan hun jasje te trekken. Ik m~en, dat hierover een
rapport aan de Kamer is gezonden met de voorlopige bevindingen. Ik geloof, dat di' althans een goed begin was. Dit
kabinet is voor het eerst gekomen met een algemeen financieel
schema voor het gehele wetenschappelijke onderwijs. Ik weet
wei, dat dit een verplichting was, die voortvloeide uit de Wet
op het wetenschappelijk onderwijs, maar het is dan toch gebeurd. Er is — ik kan mij voorstellen, dat dit niet bij iedereen
zoveel instemming zal oproepen — een bezinning geweest op
het terrein van het rijksstudietoelagenboleid. Voor het eerst
heeft er een nauwkeurige studie plaatsgevonden van de normen,
die werden aangelegd. Ik meen begrepen te hebben, dat de
Kamer dit — althans wat het systeem betreft — een verbetering
vindt, zij het dat men de abrupte toepassing bezwaarlijk heeft
gevonden. De Minister-President en de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen hebben medegedeeld, dat wij ten dele aan
de moeilijkheden, die daardoor zijn veroorzaakt, tegemoet zullen kunnen komen.
Door toedoen van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen is een kostenvergelijkende nota tot stand gekomen,
die het in ieder geval de Kamer mogelijk heeft gemaakt, te
zien wat de autonome stijgingen zijn en wat de kosten ongeveer
zijn van een aantal wensen, die vrij algemeen in deze Kamer
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leven. Of deze wensen vervuld zullen kunnen worden, zal
moeten blijken, wanneer men straks ziet hoelang de financiële
polsstok zal zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Er is een ambtelijke commissie aan
het werk ge,.eest, die zich heeft bezonnen op de materiële exploitatiekostenvergoeding voor het kleuteronderwijs en voor
het lager onderwijs. Bij de voorbereiding van de onderwijsbegroting in deze zomer is een beginselafspraak gemaakt
tussen de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en mij
om een ambtelijke werkgroep in te stellen, die zich zal gaan
verdiepen in de vraag, of de totale onderwijsuitgaven door de
overheid blijvend in de huidige omvang moeten worden gedragen, dan wel moet worden getracht de uitgaven óf af te
wentelen óf te verminderen door rationalisatie, verhoging van
de efficiency, verbeteringen en dergelijke. Ik hoop, dat dit —
het is in een periode van één jaar op één departement bijeengebracht — de geachte afgevaardigden, die op dit punt twijfelden, zal kunnen overtuigen. Ik hoop, dat de heer Schmelzer
is gerustgesteld. Wij zitten op de Kncuterdijk niet te slapen en
op de Nieuwe Uitleg helemaal niet. Ik meen, dat, wanneer men
komt tot een afweging van hetgeen dit kabinet op dit punt
heeft gedaan in vergelijking met wat andere kabinetten hebben
gedaan, het resultaat van die vergelijking door dit kabinet met
een gerust hart kan worden afgewacht. Ik durf in alle onbescheidenheid stellen, dat van de hier aanwezigen — zowel
kamerleden als ministers — sinds 1946 niemand zoveel en zo
sterk heeft gepleit voor programmering als ik heb gedaan. Als
bet aan mij ligt, dan zullen de kabinetsformateurs van het volgende jaar niet in het onzekere behoeven te verkeren over het
mogelijke verloop van de rijksuitgaven in de komende jaren.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de kabinetsformaties van
1963 en 1965 van zeer nabij meegemaakt. Zowel de heer De
Kort — hij zal dit kunnen bevestigen — als de heer Cals stond
wat dit betreft met lege handen. Ook de heer Schmelzer zal
dit kunnen bevestigen. Ik zeg dit in alle vriendschap. Het zijn
echter de juiste feiten.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog iets zeggen over de ontwikkeling van de uitgaven. De geachte afgevaardigde de heer
Witteveen heeft een aantal gedachten ontwikkeld om deze
uitgaven te doen verminderen. Ik zal daarop nu niet ingaan.
Ik wacht vooral de conclusies van de nieuwe algemene begrotingscommissie af. Tegen die tijd zullen, naar in aanneem
de Minister van Financiën en die commissie — ik weet niet
precies hoe dat zal worden gespeeld — elkaar wel weer zien.
Ik zou echter twee kanttekeningen willen maken. In de eerste
plaats hebben wij geprobeerd de gegevens, die de geachte afgevaardigde de heer Witteveen heeft voorgeschoteld, nog eens
na te rekenen, wat natuurlijk, omdat hij niet overal een exacte
aanduiding heeft kunnen of willen geven, bijzonder moeilijk
was, maar tot het bedrag van ruim 600 min., dat hij heeft
berekend, kunnen wij op Financiën niet komen. Wij komen
op jaarbasis gezien tot een bedrag van ongeveer 350 min.,
maar ik ben dus heel erg benieuwd wat de geachte afgevaardigde straks aan uitgewerkte gegevens zal geven. Wel is het
interessant om het effect op de begroting 1967 eens na te gaan.
Per saldo zal namelijk het effect van de maatregelen, die hij
heeft voorgesteld, betekenen, dat er naar onze berekeningen
10 min. meer zal moeten worden uitgegeven in 1967 — ik
zeg dit laatste er nadrukkelijk bij, want de begroting 1968
zal aanzienlijk minder zwaar worden belast, maar voor het
jaar 1967 wordt zij eerder iets zwaarder belast dan ontlast.
Nu kan het best de bedoeling van de geachte afgevaardigde
zijn geweest
De heer Witteveen (V.V.D.): Dat zou dan alleen komen
door het kunstmatige element van het wegschuiven van de
kinderbijslag.
Minister Vondeling: Neen, mijnheer de Voorzitter, dat is
helemaal niet kunstmatig wegschuiven. Dat is een realiteit, dat
is een feitelijk gegeven. Als de geachte afgevaardigde meent.
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dat het niet in orde is en dat het niet klopt, dan houd ik mij
ervoor aanbevolen — en in het bijzonder ook de Minister van
Sociale Zaken — dat hij aantoont, dat het niet orde zou zijn.
Het is gewoon een feitelijk gegeven, dat een gevolg is van
de gekozen oplossingen. Ik tart de geachte afgevaardigde aan
te tonen, dat het onjuist is. Als hij daarin verandering wil brengen, moet hij goed weten, dat in 1967 die begroting meer wordt
belast in tegenstelling tot ontlast, zoals eigenlijk wel enigszins
de suggestie was, die hiervan uitging. Nogmaals, 1968 zal dan
minder zwaar worden belast door het wegvallen van het vergrote rijksaandeel in de nieuwe sociale verzekering. Dat is
namelijk het punt, waar het vooral om draait. Als de geachte
afgevaardigde daarop uit is, kan ik mij dat zeer wel voorstellen, maar dan is het wel goed, dat ook de Kamer dat weet.
Ik kom nu tot de ruimte- en uitgavenberekening 1967 en
1968. Daarvoor is eigenlijk nog nooit zulk een intense belangstelling geweest. Ik heb vanzelfsprekend nog eens nagelezen
wat daarover in de afgelopen paar jaar is gezegd, niet alles,
maar toch wel heel wat. Nu zou ik in de eerste plaats de
Kamer nog eens willen vergasten op een citaat van hetgeen
de heer Notenboom in 1964 heeft gezegd. Hij zeide namelijk
het volgende — u kunt het vinden op blz. 146 van de Handelingen van de vergadering van 6 oktober —:
„Mijn opmerkingen over de becijferingen rond het toelaatbare accres besluitend, moet ik zeggen dat deze ons
al te ingewikkeld en nauwelijks leesbaar gaan worden.".
Ik zal daarover verder niet uitweiden, maar dat was een
constatering, die hij toen
De heer Notenboom (K.V.P.): Ik heb het ingewikkelde
systeem, ook in dit jaar, niet alleen op uw rekening willen
schrijven. Dat was helemaal niet mijn bedoeling.
Minister Vondeling: Dat weet ik wel, mijnheer de Voorzitter.
Ik wil juist ter inleiding van wat ik over de hele ruimtefilosofie
— en er is haast een beetje mythevorming daaromheen — ga
zeggen betogen, dat het hiet niet gaat om iets, waarvan de
Kamer voor het eerst zegt: wat is dat moeilijk en wat is dat ingewikkeld. Het is de geachte afgevaardigde de heer Notenboom geweest, die daarop twee jaar geleden al heeft gewezen.
Het is misschien toch goed — en ik hoop dat de Kamer mij
dan mijn schoolmeesterachtigheid even wil vergeven — om
te trachten op de allersimpelste wijze duidelijk te maken wat
die ruimteberekening nu eigenlijk inhoudt. Het nationale inkomen stijgt gelukkig aanzienlijk, niet alleen nominaal maar
ook reëel. Dat heeft tot gevolg, dat ook de belastingopbrengsten stijgen, ook wanneer er helemaal geen wijziging in de belasting komt. Die belastingopbrengsten zullen naar verhouding
wat sterker stijgen dan het nationale inkomen als gevolg van
de progressie, zodat de belastingopbrengst ongeveer IJ
maal — dat is tot nu toe de vuistregel geweest — meer zal
stijgen dan het nationale inkomen stijgt. Die meerdere belastingopbrengst kunnen wij voor verschillende doeleinden besteden. Daarmede kunnen wij meer uitgaven bekostigen.
Men kan eventueel ook, als men dat zou willen, gedeeltelijk
— in bepaalde omstandigheden zal men dat misschien zelfs in
beginsel geheel kunnen doen — belastingen verlagen. Als wij
dat systeem nu consequent volgen, zal — zo is de redenering
— geen beïnvloeding van de conjunctuur plaatsvinden. Dan zal
als het ware van een dergelijke opzet een neutrale werking
op de conjunctuur uitgaan, mits — er zijn een paar mitsen — wij niet van jaar tot jaar deze dingen aanpassen aan de
situaties van het moment, het verwachte moment of het moment, waarvan wij uitgaan. De verwachte lijn moet worden
gevolgd; niet de incidenten moeten worden gevolgd. Er moet
dus een gemiddelde ontwikkelingslijn zijn of, zoals dat dan in
het economische jargon heet, het moet een trendmatige lijn
zijn. Is nu daarmee de kous af? Neen, want het is natuurlijk
mogelijk die uitgaven nog sterker te doen toenemen dan
voortvloeit uit de ruimte, die ontstaat, namelijk wanneer
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wij de belastingen gaan verhogen. Als nu de uitgaven niet
uitgaan boven de ruimte, die trendmatig berekend is, en boven
de nieuwe belastingmiddelen, die men eventueel gaat proberen
te innen, dan is de zaak in orde. Dan voldoet, om het nu eens
op zijn Kneuterdijks te zeggen, de begroting aan het trendmatige
begrotingskader, zoals u die woorden op enkele plaatsen in de
miljoenennota kunt vinden .De Regering is van mening, dat
de begroting voor 1967 wat betreft samenstel van maatregelen,
ruimteberekening plus belastingmaatregelen voldoet aan dat
trendmatige begrotingskader.
Nu zijn verschillende woordvoerders het daarmee niet eens.
Er is in het bijzonder geargumenteerd door de heren Witteveen en Notenboom, die veel cijfers hebben aangedragen.
Daarom is het misschien goed, er nog eens aan te her
inneren — dat maakt het weer een beetje ingewikkelder
—, dat die ruimte ook nog wel op verschillende manieren
kan worden berekend. Het kan namelijk, dat men een soort
reële benadering heeft, dat wij dus de inflatie niet mee
tellen en uitgaan van de stijging van het nationale inkomen aan
de hand van hoeveelheden. Zoals gezegd, tellen wij de inflatie
niet mee. Die reële benadering is —■ helaas — in de laatste
jaren een beetje een irreële benadering geworden, omdat de
werkelijkheid anders is geweest en dus de nominale cijfers
zich anders hebben ontwikkeld dan de reële. Het is dus ook
mogelijk, een nominale ruimteberekening te geven, uitgaande
van de werkelijke stijging van het nationale inkomen plus de
prijsstijgingen, die ook plaatsvinden. Er is op aangedrongen, dat
te doen. Het is o.a. prof. Stevers geweest; er is verleden jaar
ook nog aan herinnerd. Wij hebben die exercitie ook gedaan.
Die is namelijk dichter bij de werkelijkheid, maar heeft ook
weer grote bezwaren, vooral als de continuïteit op die wijze
dus verloren gaat. Men kan het nog anders doen. Wij kunnen
namelijk de groeicijfers, die wij dus tot nu toe hebben aan
gehouden — 4, 4,5, 4,8 pet. —, ontlenen aan wat in het jongste
verleden het geval is geweest en dan aannemende, dat het,
gemiddeld genomen, in de toekomst ook zal gebeuren, maar
wij kunnen het ook doen aan de hand van een studie, die wij
maken over de komende jaren, zoals wij dus nu hebben ge
daan over de ontwikkeling van de economie tot 1970. Wij
hebben daarbij aangenomen aan de hand van allerlei gege
vens, dat die groei in die jaren gemiddeld dat cijfer zal zijn.
Men kan het een en het ander doen; men kan aanknopen bij
het verleden. Wij hebben nu echter de nieuwe studie ter be
schikking, waaruit blijkt, dat er in die periode een groei van
4,8 zal plaatsvinden. Het lag dus voor de hand, dat wij dat
trendmatige, dat nu eenmaal in die studie zat, aangrepen en
daar ook dat cijfer van die 4,8 uithaalden. Maar, zoals ge
zegd, men kan niet zeggen, dat het ene fout is en het andere
per definitie goed is. Men kan daarover — dat is dan de kant
van de middelen, die ter beschikking komen — van mening ver
schillen. Bovendien kan men ook de kwestie van de uitgaven
stijging verschillend beoordelen. Men kan ook hier, men moet
hier natuurlijk toevallig uitgavenstijgingen, die zich niet trend
matig voordoen, so wie so er uithalen; men moet ook de ge
middelde lijn hier volgen. Het is echter wel gebleken, dat ook
over de vraag, welke uitgaven men wèl en welke men niet mee
moet tellen, meningsverschillen mogelijk zijn. Zonder dat men
elkaar behoeft te verketteren of zonder dat men — ik zal nu
maar eens een zwaar woord gebruiken — kwade trouw zou
veronderstellen, dat men om de een of andere reden het toe
vallig zo heeft gedaan, is het heel wel mogelijk, dat er zake
lijke meningsverschillen zijn over de vraag, of men het beter
op die manier of op een andere manier kan doen. Dat zeg
ik niet zo maar in theorie, want dat heeft zich in feite voorge
daan. Er is bij voorbeeld een zeer intense gedachtenwisseling
geweest tussen prof. Zijlstra, toen Minister van Financiën, en de
heer Witteveen, toen lid van de Eerste Kamer, over de vraag, of
het op die wijze zou moeten gebeuren of op de andere wijze.
De heer Witteveen — hij herinnert het zich natuurlijk heel
goed — heeft een aantal van de gedachten, die hij toen heeft
ontwikkeld, later, toen hij Minister van Financiën was, ook in
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de praktijk toegepast. Niet alle, Mijnheer de Voorzitter; hij
heeft ook wel eens gesproken over de vraag, of er niet een
zekere bijstelling moest plaatsvinden in verband met het be
grotingstekort en of dit in de loop van de tijd ook niet eens
wat trendmatiger zou moeten worden aangepakt. Hij heeft
dit niet gedaan, maar hij heeft het wel als een mogelijkheid
geopperd en hij acht het dus, naar ik aanneem, ook verdedig
baar dat men dit zou doen. Het is niet gebeurd — ik heb het
ook niet gedaan —, maar het zou kunnen. Het is goed, dit
nog even in gedachten te houden, wanneer men spreekt over
de vraag, of die ruimteberekening al dan niet juist is. De heer
Witteveen heeft daarna zelf — ik heb het al gezegd — een vrij
groot aantal wijzigingen aangebracht en ik heb er ook weer
een wijziging op aangebracht. U vindt ook dit weer op een
bepaald staatje, nl. het staatje met al die kruisjes, en ook in
het antwoord op de vragen, dat wij hebben gegeven. De
Staatsdrukkerij heeft niet voldaan aan ons verzoek, daarin ook
nog een paar verticale lijnen te trekken; door deze verticale
lijnen kan men zien, waar de verantwoordelijkheid van een
bepaalde Minister voor die opzet begint en waat zij ophoudt.
De eerste twee jaren van dit schema komen voor rekening
van de heer Zijlstra, de volgende voor die van de heer Witte
veen en de daaropvolgende komen voor de verantwoordelijk
heid van dit kabinet. Hieruit kan men zien, dat in bepaalde
gevallen bepaalde uitgavenstijgingen zijn meegenomen en an
dere weer niet. Het kan nu heel gemakkelijk een beetje op
tisch bedrog zijn, dat er bij de heer Witteveen zo veel kruis
jes staan, omdat deze nogal wat uitgaven niet relevant heeft
verklaard. Hiermee zou een stukje demagogie kunnen worden
bedreven, maar dit is niet de bedoeling geweest. Wel is met
betrekking tot een heel belangrijke vraag, namelijk of de wowoningwetvoorschotten al dan niet moesten worden meege
teld, door de heer Witteveen destijds gelegd: ik tel ze niet mee.
Hij had daarvoor bepaalde redenen, maar het waren aanzien
lijke bedragen. Het ging in de jaren 1965 en 1966 om bedra
gen in de orde van grootte van 200 a 300 min., die dus buiten
die ruimte werden gelaten en waarvoor dus langs de weg
van de ruimte-filosofie geen dekking behoefde te worden ge
zocht. Ik onderstreep dit nog eens. omdat ik langs de lijn van
de heer Witteveen al een heel stuk van het vermeende tekort
aan dekking zou hebben gevonden. Ik kom hierop aanstonds
nog terug.
Nu heeft de heer Noienboom in 1964 ook al gepleit — ik
heb met bijzonder veel plezier zijn redevoering nog eens na
gelezen; het stond me niet allemaal meer voor de geest — voor
een wat andere norm. Ik citeer nu weer het vervolg van wat
hij heeft gezegd:
„Ik wil de Minister vragen, of dit alles eigenlijk niet
aantoont, dat de theoretische mogelijkheid om via de
rijksbegroting de conjunctuur te beïnvloeden in de prak
tijk zoveel moeilijkheden tegenkomt, dat het effect veel
geringer is dan wel wordt verondersteld. Zou het daar
naast niet nodig zijn een nieuwe methode te vinden
om eenvoudiger en minder fluctuerend een norm te bepa
len, waaraan de stijging van de overheidsuitgaven zai
moeten worden getoeist?"
Dit is, wat hij toen al heeft gezegd en nu niet herhaald, maar
hij heeft daarmee zelf ook al de vraag gesteld, of dit in de
gegeven situatie nu wel het beste is.
Er zijn ook andere deskundigen die hierover langdurig en
goed hebben nagedacht en die ook met een andere norm
komen, die menen, dat men de stijging van de begrotingsuit
gaven aan andere gegevens zou moeten toetsen.
Ik mag er nog wel even bij zeggen, dat de heer Notenboom
toen opmerkte:
,,Jammer is, dat de Minister" — dat was Minister
Witteveen — ,,er niet in geslaagd is, van de 134 min. die
vorig jaar boven de norm zijn gegaan en die ingehaald
zouden worden, meer dan 34 min. in te halen, ondanks
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de bof, dat het L.E.F. (I.andbouw-egalisatiefonds) een
150 min. lager nadelig saldo vertoonde ten gevolge van de
E.E.G.-maatregelen.".
De heer Notenboom (K.V.P.): Maar toen werd er ook gereserveerd voor de verlaging v.ui de loon- en inkomstenbelasting.
Minister Vondeling: Het is interessant om een en ander
nog eens in herinnering te roepen, maar de geachte afgevaardigde wist dit al lang.
Ik zou nu het volgende wiiien neggen Ik heb in de eerste
plaats nagegaan, hoe de overschrijding van die ruimte zou
: ijn geweest wanneer wij volgens de methode-Witteveen
hadden gehandeld en dus voor de tweede helft van 1966 en
1967 de Witteveense norm hadden gehanteerd. Ik heb dit op
papier gezet, maar ik meen, dat dit voer is voor fijnproevers; om de stapel papier echter niet nog groter te maken zal
ik deze becijferingen niet uitdelen. Op de griffie is echter een
voldoende aantal exemplaren neergelegd. Ik weet niet of de
geachte afgevaardigde de heer Witteveen deze becijfering ook
heeft gemaakt, maar ik denk het wel, want uit de aard der
zaak is de geachte afgevaardigde een echte piuizer. Hij zal
daarbij tot de conclusie zijn gekomen, dat, als zijn methode
was toegepast op 1966 en 1967, een zekere overdekking, om
dit lelijke woord nu maar eens te gebruiken, had plaats gevonden, zelfs wanneer wij niet een stijging van 41 pet., waartegen de geachte afgevaardigde vorig jaar geen bezwaar had,
of een van 4,8 pet., maar een stijging van 4 pet. aanhouden,
zoals de geachte afgevaardigde zelf had aangenomen. Het
bedrag dat ik heb berekend — de geachte afgevaardigde zal
natuurlijk graag de tijd willen hebben om dit nog eens na te
cijferen, maar ik kan mij niet aan de gedachte onttrekken,
dat hij dit al heeft gedaan — geeft voor deze jaren een plus,
zowel bij een trendmatige groei van 4 pet. als bij een van
4,8 pet. Degenen, die hiervoor belangstelling hebben, zou ik
willen aanraden daarvan nog eens kennis te nemen.
Dit is een interessante zaak, want — de heer Notenboom
heeft daarop toen al een aanmerking gemaakt, onder andere
ten aanzien van de vraag of de woningwetvoorschotten wel of
niet relevant waren — ten siotte heeft de Kamer algemeen
aan de opzet, aan de uitwerking en aan de toetsing van de
uitgavenstijging aan de Witteveense norm haar zegen gegeven. Ik wil nu niet zegden dat ,,what's good for Witteveen is
good for Vondeling", maar ik wil dit toch in herinnering brengen. Ik hoop, dat de Kai er dit bij haar beoordeling riet wil
vergeten. Het resultaat va - de toetsing — ik heb het reeds gezegd — is dus positief; er is dan voor 1966 en 1967 eerder
sprake van een overschot c'xn van een tekort.
Nu wat betreft de beci.ieringen van de heer Notenboom. Ik
heb deze op papier gezet. U sta mij toe, mijnheer de Voorzitter, dat ik mijn rede even onderbreek om te wachten op
de ronddeling van deze opsomming. Ik vraag u excuus voor
dit oponthoud, maar het is nodig om enigszins systeem te brengen in deze „madness". De geachte afgevaardigde de heer
Notenboom heeft nl. wel alle cijfers opgelezen, maar hij heeft
mij ook in staat gesteld — waarvoor ik hem zeer dankbaar
ben — om dat nog eens rustig na te kijken. In de mi
rondgedeelde opsomming is het betoog van de heer Notenboom cijfermatig samengevat aan de linkerzijde van de streep.
Rechts van de s.reep en in de noten vindt u mijn antwoord
daarop.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou thans aandacht willen vragen voor de punten van verschil tussen de opzet van de heer
Notenboom — zijn aanvankelijke mening, naar ik aanneem —
en de mijne. In de eerste plaats dan het commentaar bij 1).
Naar het oordeel van de heer Notenboom moet een deel van
de algemene salaris- en pensioenmaatrcgelen (121 min.) niet
buiten de ruimte worden gehouden, hetgeen in mijn opzet wel
is gedaan, waardoor dat deel volgens de heer Notenboom
structureel niet gedekt is. Ik heb daar een streepje in de rechZitting 1966-1967

terkolom gezet. Nu wil ik mij niet voor de tweede maal beroepen op de heer Witteveen, want hoe gezaghebbend hij in
deze zaken ook mag zijn, wat hij erover zegt, is niet het laatste woord en is voor mij niet het evangelie. Wel wil ik erop
wijzen, dat de heer Witteveen — en dat is ook zeer begrijpelijk
- dat bedrag niet heeft opgebracht. Hij staat en stond ook in
het verleden steeds op het standpunt, dat deze salaris- en pensioenmaatregelen buiten de ruimte konden worden gehouden,
omdat hier sprake is van een zekere parallelliteit met het bedrijfsleven. Nu wil ik erop wijzen — voor zover ik weet, heeft
de Kamer daartegen ook geen bezwaren gemaakt; het voorbeeld dat ik wil gebruiken, is dan ook al ontleend aan de
periode van de heer Zijlstra — dat wij een schoksgewijze
verhoging van de salarissen hebben gehad. Dat was nl. de
denivellering. Die verhoging heeft zich gedurende vier jaar
voorgedaan. Het daarmee gemoeide bedrag is oorspronkelijk
berekend op 300 min. Op het Ministerie van Financiën heeft
men mij gezegd, dat thans dat bedrag dichter ligt hij de 500
min. dan bij de 400 min. Dat betreft dus de gevolgen van de
denivellering in de jaren 1961 —1965. Dat was dus een afwijking van de ontwikkeling in het bedrijfsleven in die jaren.
De heer Notenboom (K.V.P.): Ik dacht, dat er juist was een
groei naar het bedrijfsleven toe en inhaling van een zekere achterstand. Het is om die reden — dat die achterstand is ingehaald — dat werkelijke verbetering m.i. relevant is.
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Men kan er
natuurlijk over twisten, maar dan moet men eerst vaststellen,
wat men als uitgangsmoment neemt. Men kan zeggen, dat er
in 1961 sprake was van een achterstand. Als die achterstand
echter wordt ingehaald en zelfs nog in sterkere mate dan de
ontwikkeling bij het bedrijfsleven, dan meen ik dat men in
zijn gedachtengang op zijn minst toch een deel van het daarmee gemoeide bedrag uit de ruimte zou moeten betalen. Dat
is niet gebeurd; dat was al een van de inbreuken. Ik begrijp
echter wel, mijnheer de Voorzitter, dat de heer Notenboom
hierdoor niet overtuigd is. Waarom het evenwel gaat, is het
volgende.
Ook in het bedrijfsleven zijn er. afgezien van de algemene
loonsverhogingen, secundaire verbeteringen doorgevoerd. Die
doen zich elk jaar voor. Nu is de gedachtengang deze, dat
ook zekere verbeteringen in de salarissen van de ambtenaren
gemiddeld, trendmatig, niet groter zijn dan de .verbeteringen
van de secundaire arbeidsvoorwaarden in het bedrijfsleven.
Dat is heel moeilijk te bewijzen, nru r er i:: geen aanleiding
voor de veronderstelling, dat nu plotseling in 1967 sprake zou
zijn van een ver uitschie'on boven hetgeen in het bedrijfsleven
plaatsvindt. Dat lijkt m:j geen juiste veronderstelling. Dit is
;
n vorige jaren niet voo gekomen. Deze post is nu voor het
eerst opgevoerd. Men k ,i een hel" discussie voeren over de
vraag of en, zo ja, in v elke mate en wanneer men een stuk
daarv: n mee moet nemen, maar dan r~oet men ook nauwkeurig me' elkaar vergelijken de ontwikkeling in het bedrijfsleven,
in het bijzonder van de secundaire arbeidsvoorwaarden aldaar,
en de ontwikkeling bij de overheid. Alleen in die gevallen,
waarin systematisch en bij voortdu'irg de overheid vooruitloopt en sneller is dan het bedrijfsleven, kan er reden zijn
voor het volgen van de door de geachte afgevaardigde aangegeven gedragslijn. Nu is dit niet zo.
Wat de dubbeltelling betreft kom ik nu tot een tweede punt.
Ik begrijp, dat dit onderdeel de bijzondere argwaan van de
Kamer heeft gewekt. D ; geachte afgevaardigde de heer Witteveen heeft gezegd, dat 'net publiek, toen het de miljoenennota
zag, opgelucht en argwanend was. Dat ..opgelucht" was, geioof
ik, juist en dit wil ik i in mijn kant gaarne onderstrepen; het
. argwanend" zijn behoort hij de aard van het Kamerbeestje;
de Kamer moet per drfinitie argwanend zijn. dus dat is helemaal niet iets nieuws.
De heer Witteveen (V.V.D.): Dit geldt niet alleen hier!
TWEEDE KAMER
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Minister Vondeling: ik. begrijp, mijnheer de Voorzitter,',
dat men door de wijze van presenteren, dus de wijze, waaropp
ik dit in de miljoenennota heb gepresenteerd alle aanleidingg
had, argwanend te zijn.
Ik begrijp best, dat het in eerste aanleg niet duidelijk is;;
bij nader inzien geloof ik ook, dat het verstandiger was ge
weest, als ik vanaf het eerste moment de opstelling had ge
kozen die ik nu wil verdedigen. Het draait om het volgende.
In een periode, waarin zich sterke loon- en prijsstijgingen voor
doen ■— wij zitten helaas nog midden in die periode; sterke;
loon- en prijsstijgingen hebben wij helaas gehad — is het nodig,
meer nodig dan anders, die ruimteberekening bij te stellenï
en haar in overeenstemming te brengen met een feitelijke ont
wikkeling. Een en ander was nogal ingewikkeld. Wij wisten al1
—- anders hadden wij het niet aldus gepresenteerd —, dat err
reden voor was, die begrotingsruimte voor 1966 bij te stellen1
in verband met de stijging van het nationale inkomen, de sterke;
stijging van de belastingopbrengsten voor 1965 en een trend
matige stijging van de nieuwe belastingmiddelen die groter
was dan wij hadden aangehouden. Wij hadden nieuwe kennisl
opgedaan toen wij de ontwikkeling in 1966 zagen. Er was dus;
reden, dit te doen. Wij hadden dit naar mijn smaak beter kun
nen bijstellen. Het is niet op dit wijze gebeurd. Ik heb ge
meend, dat er alle reden voor zou zijn geweest om tot een bij
stelling te komen, gelegen in de orde van grootte van 125;
min. als gevolg van de factoren, die ik hier heb genoemd.
Wij hebben dit niet gedaan, wij hebben de overloop gekozenL
— daarvoor is ook iets te zeggen — in dat jaar, waarin die.
extra belastingopbrengsten vallen, waarin ze effectief worden,
ook in de economie. Dit is een afwijking van hetgeen wij heb
ben gedaan. Het was beter geweest, achteraf bezien, als wijj
die bijstelling hadden gekozen die ik nu verdedig.
In de tweede plaats hebben wij bijzonder liberaal gehandeld,
door de tweede tranche, de tweede moot van de belasting
verlaging ten volle in mindering te brengen op de ruimte. Daar
over zullen de geachte afgevaardigde de heer Witteveen en ik
het naar mijn mening heel snel eens worden, omdat met betrek
king tot de eerste moot het standpunt is ingenomen, dat men
uitging van datgene, wat een gevolg was van de progressie
werking. Men vindt dit in de toelichting verder uitgewerkt.
Becijfer ik dit, dan kom ik op een bedrag van ongeveer 140
min. Tel ik die twee bedragen bij elkaar op, dan zou zeer
wel zijn te verdedigen — dat doe ik dan ook op dit moment
— als wij daarvoor een bedrag van 265 min. in rekening hadden
gebracht. Dit is dus meer dan bij die — ik geef toe — wat on
gelukkige wijze van presentatie, die wij hebben gekozen, door
als het ware de begrijpelijke verhoging van de belastingen
in 1967 te tellen bij de overloop van 1966.
De heer Scholten (C.H.U.): Excellentie, kunt u misschien
nog toelichten, hoe u tot het bedrag van 125 min. bent ge
komen en hoe u in uw berekening het tekort in de ruimte,
dat U verleden jaar had en dat u toen aanvaardbaar achtte,
hebt verwerkt?
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! De door de ge
achte afgevaardigde de heer Scholten gevraagde toelichting
wil ik gaarne geven. Ik geloof echter, dat het het beste is, het
op papier te zetten, en de drie factoren, die ik zoeven heb
genoemd, namelijk de stijging van het nationale inkomen, de
belastingstijging in 1965 en de trendmatige stijging van de nietbelastingontvangsten, die invloed hebben gehad op 1966 en die
in 1967 mogen worden meegerekend, te berekenen. De ge
gevens daarover heb ik op dit moment niet bij de hand. Ik
kan ze nu niet uit mijn blote hoofd oplepelen, maar men wil
wel aannemen, daï dit niet berust op een of ander achteraf
bedenkseltje. Dit is zeer beslist niet het geval, mijnheer de
Voorzitter. Ik zal mijn best doen, mijnheer de Voorzitter, de
gegevens nog in de loop van de middag ter beschikking te stel
len.
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Vervolgens kom ik op noot 3. Daarin heb ik hetzelfde bedrag aangehouden als de geachte afgevaardigde de heer Notenboom. Ik heb er alleen een kleine kanttekening bij geplaatst.
Het kan zijn, dat in 1968 de inhaal van de verlaging plaatsvindt.
Dit behoeft echter niet het geval te zijn. Het is aldus, dat de
Minister van Defensie, die het dan zal kunnen doen, het in
1968 nog te goed heeft, om het zo maar eens te zeggen. De
Minister van Defensie is niet gedwongen, het bedrag in 1968
ook te besteden. Ik heb dus precies dezelfde cijfers aangehouden als de geachte afgevaardigde de heer Notenboom heeft
gedaan.
De heer Notenboom (K.V.P.): Het laatste geldt natuurlijk
voor elk bedrag van de begroting, waarop artikel 24 van de
Comptabiliteitswet van toepassing is.
Minister Vondeling: Dit is volkomen juist, mijnheer de Voor
zitter. Het is gewoon een kanttekening en ik wijk niet af van
datgene, wat de geachte afgevaardigde de heer Notenboom
heeft gedaan. Ik zeg het, omdat over het in de miljoenennota
genoemde bedrag het misverstand kan bestaan, dat per se vast
staat, dat het bedrag in 1968 ook wordt besteed. Het is zeer
wel mogelijk en de Minister van Defensie is daartoe dan hele
maal gerechtigd. Hij heeft het bedrag gespaard, om het aldus
te zeggen, maar het hangt ervan af, of hij het in verband met
de bestellingen, die al dan niet uitkomen, nog bewaart voor
een daaropvolgend jaar, hetgeen dus zeer wel mogelijk is.
Vervolgens ga ik in op noot 4. Dit punt heb ik helemaal niet
begrepen. Wanneer uit de begroting voor 1967 en uit de ver
plichtingen, die wij voor 1967 op ons hebben genomen, automatisch zou voortvloeien, dat in 1968 het plafond zou moeten
worden bijgesteld, dan was het juist. Dit is echter helemaal niet
het geval, mijnheer de Voorzitter. Het komende kabinet is op
dit punt niet gebonden door een beslissing, die voortvloeit uit
de begroting, die wij aan de Kamer hebben gepresenteerd.
De heer Notenboom (K.V.P.): Excellentie, dit was ook niet
mijn veronderstelling. Ik heb geprikt het bedrag van 900 min.
autonome uitgavenstijgingen, waarover u, naar ik verwacht,
nog komt te spreken. Met betrekking tot Defensie wordt een
ander systeem gevolgd. Defensie kent geen autonome uitgaven
stijgingen, maar wel een vierjaarlijks plafond, dat bij wijze van
overeenkomst, bij afspraak tot stand komt. Aangezien de auto
nome uitgavenstijgingen in die vier jaar niet zijn meegegaan
bij Defensie, heb ik aangenomen, dat, wanneer een nieuwe
periode begint, dan ingevolge de voortzetting van het beleid
een bijstelling zal volgen.
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Dit is natuur
lijk een stelling, maar zij vloeit op geen enkele wijze voort uit
de begroting voor 1967, die ik aan de Kamer heb gepresen
teerd.
De heer Notenboom (K.V.P.): Het is een veronderstelling,
maar een reële, dacht ik.
Minister Vondeling: Men kan ten aanzien van een andere
begroting iets dergelijks doen. Het vloeit dus niet voort uit de
verplichtingen, die in de begroting voor 1967 zijn aangegaan.
De heer Witteveen (V.V.D.): Excellentie, u zegt in de mil
joenennota, dat het bedrag van 115 min. in 1968 boven het
begrotingsplafond zal worden besteed.
Minister Vondeling: De geachte afgevaardigde loopt echter
even achter; ik ben thans bij noot 4 en niet bij noot 3.
Thans ga ik in op noot 5. Daarin heb ik uitvoering gegeven
aan hetgeen is gevraagd door, naar ik meen, de geachte afge
vaardigde de heer Van der Mei. Deze geachte afgevaardigde
heeft namelijk naar aanleiding van de opmerking, dat er ook
enkele posten zijn, die in 1968 trendmatig zullen verminderen,
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Minister Vondeling
gevraagd, welke posten dit zijn en of deze kunnen worden gekwantificeerd. Zij zijn daar genoemd, namelijk de daling van
woningwetvoorschotten als gevolg van het lagere aantal en de
afbouw van het broodsubsidie. Ik wil hierbij nog deze kanttekening maken. Ik heb de geachte afgevaardigde de heer Witteveen op een dwaalspoor gebracht — hij heeft het misschien
al gezien — met betrekking tot het broodsubsidie; er is voor
de afbouw een hoger bedrag aangegeven dan waarvan in werkelijkheid sprake was. Het spijt mij, dat dit is gebeurd. In feite
gebeurt deze afbouw in twee etappes en dus niet in 1967 in
die mate, als hij terecht mocht veronderstellen op basis van de
gegevens, die ik hem had verstrekt.
Wij hebben de twee posten dus nu gekwantificeerd; het is
een bedrag van 70 min.
Ten slotte is volgens noot 6 plaats voor een ruimtebijstelling. Men kan erover twisten, of het 1200 min. of 1190 min.
of 1210 min. moet zijn. Dit bedrag is berekend op basis van de
gegevens, die voortvloeien uit de economie 1970.
Ten slotte wil ik graag de Kamer attenderen op het eindresultaat. Er is een heel klein gaatje van een 26 min., dat naar
mijn mening geheel binnen de foutenmarge valt en waarover
wij dus niet verder zouden behoeven te twisten. Ik heb wel in
een slotopmerking in dit stuk erop gewezen, dat wij zijn blijven uitgaan van het houden van de woningwetvoorschotten
als „relevant"; dat is dus een aanzienlijk bedrag. Daarbij hebben wij ook geen rekening gehouden — natuurlijk niet, want
dat is niet trendmatig — met een verschil voor 1967 van 125
min., dat bij de toetsing van de uitgaven in de ruimte niet is
meegeteld.
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, dat de bezwaren van de
Kamer hiermede uit de weg zijn geruimd. Ik wil nu nog graag
een kanttekening maken. Ik wil namelijk graag in herinnering
roepen — dat zal voor de leden in de Kamer, die hier al een
aantal jaren zijn, niet zo moeilijk zijn — dat er van de zijde
van de K.V.P.-fractie in de loop van de jaren bij de beoordeling van het financiële beleid altijd een andere instelling is geweest, tot voor zeer kort. Wat is namelijk jaar en dag de situatie geweest? Van de zijde van de K.V.P. is jarenlang gezegd:
U moet kijken naar de gewone en de buitengewone dienst, en,
heren Lieftinck, Van de Kieft, Hofstra, Zijlstra en Witteveen, u kunt een groter beroep op de kapitaalmarkt doen, omdat u gaat investeren. Men zei verder — maar dan niet aan het
adres van de heren Zijlstra en Witteveen —: U bent bezig de
Staat rijker te maken, u kunt meer lenen en verplichtingen aangaan, want u rekent naar u toe, u bent bezig het staatsvermogen te vergroten. Men stelde: De raming van de belastingmiddelen is altijd te pessimistisch. Dat was al die jaren door de
lijn.
Er is nu sinds kort een heel andere lijn te constateren, namelijk deze, dat de begroting zoals die nu is opgezet toch niet
helemaal in orde zou zijn. dat zij aanleiding gaf tot grote ongerustheid. Dat is heel duidelijk door de heren Schmelzer en
Notenboom naar voren gebracht. Men moet zich dan natuurlijk afvragen: hoe komt dat? Is door de Minister van Financiën een nieuwe lijn ingezet, doet hij het heel anders? Heeft
hij ook andere opvattingen gekregen of houdt hij de lijn van
zijn voorgangers aan?
Ik heb al gezegd, mijnheer de Voorzitter, dat ik geheel in
de lijn van mijn voorgangers werk. De methodiek is geheel dezelfde. Nu lijkt het mij toch goed, dat ik nog even twee andere
maatstaven aanleg. Ik weet wel, dat die niet beslissend zijn.
De heer Witteveen heeft al gezegd, dat men niet te veel moet
kijken naar het beroep, dat de Regering op de kapitaalmarkt
doet — dat zal dus voor 1967 niet nodig zijn — want daar
zitten toevallige omstandigheden in. Ik weet wel, dat dit juist
is. Het mag in de wijze van redeneren niet doorslaggevend zijn,
maar daarom mag je er nog wel even naar kijken. Het is toch
in zekere zin een proef op de som. Aan het eind berekent men
ook nog op andere manier welke de uitkomst is.
Het beroep op de open kapitaalmarkt was in de loop van
de jaren, voor zover nodig voor de financiering van de begroZitting 1966-1967

ting, als regel hoger dan voor de begroting-1967 nodig is. Ik
zeg dit niet als absoluut bewijs, maar het is als het ware een
nevenbewijs.
Laat ik het anders zeggen. Als er zulke grote gaten in de
berekeningen zaten, als even werd verondersteld, dan zou niet
dit resultaat eruit hebben kunnen komen.
Nu kan men natuurlijk vragen: Heeft de Minister niet een
kunstje uitgehaald met de raming van de belastingmiddelen,
waardoor een te gunstige voorstelling van zaken is bereikt? Ik
zou eraan willen herinneren, hoe dit is georganiseerd op het
Ministerie van Financiën. Er is een Dienst van de Rijksbegroting, die naar de uitgaven kijkt. Er is een afdeling van de belasting, die zich ook met de wetgeving en de uitvoering van de
wetten bezig houdt. De raming van de belastingmiddelen wordt
aan een volkomen onafhankelijke instelling opgedragen, nl.
aan de studiedienst van het Ministerie. De studiedienst heeft
van mij geen andere instructie dan dat hij overeenkomstig zijn
wetenschappelijk geweten uitvoert wat van hem wordt gevraagd. Hij krijgt niet de opdracht om op een gegeven moment maar eens te proberen, of het niet wat meer of wat minder kan, volstrekt niet. Ik geloof, dat ik nauwelijks behoef te
betogen en dat men wel van mij zal willen aanvaarden, dat
dit op precies dezelfde wijze als vorige jaren is gebeurd.
Deze begroting — en men zou hetzelfde kunnen zeggen van
vorige begrotingen — steekt wat haar financiering en dekking
betreft zeer gunstig af bij begrotingen in andere Westeuropese landen. Ik heb het nog eens nagevraagd. Op het Ministerie van Financiën durft men te stellen, dat er op het continent
van West-Europa geen land is, dat het uit een oogpunt van
financiering, begrotingssoliditeit zo doet. Dat is vorige jaren
zo geweest. Dat is dit jaar — 1967 — ook zo.
De laatste „toetssteen", die ik zou willen gebruiken, is de
staatsbalans. Dat is aardig, want ik geloof, dat niemand
erover heeft gesproken. Nu is de staatsbalans ook niet iets aan
de hand waarvan men kan nagaan wat het resultaat is. Ik vind
het echter aardig om te vermelden — men kan het in de miljoenennota nazien — dat de staatsbalans voor het eerst een
positief saldo heeft. Nogmaals, men moet er niet al te veel
waarde aan hechten, maar sommigen in deze Kamer hebben
er in het verleden veel waarde aan gehecht. Daarom geloof ik
ook gerechtigd te zijn dit te vermelden.
Ik heb — ik weet wel: ook dit zal degenen, die niet overtuigd willen worden, niet kunnen overtuigen —.aan het begin
van het ambt, dat ik nu gedurende H jaar mag bekleden,
gezegd: Wat er ook mag gebeuren en welke verwijten men ook
zal mogen maken, deze Minister van Financiën stelt er een eer
in niet als onsolide de geschiedenis in te gaan. Dat is de eerste
maatstaf die ik mijzelf heb aangelegd, de allereerste. Het heeft
bij mij de hoogste prioriteit. Een land kan geen onsolide minister van Financiën hebben, en ik meen, -lat het die ook niet
hééft.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou thans nog iets over de dekking
willen zeggen.
Er is gesproken over verkleining van de achterstand. De
redelijkheid hiervan is niet aan te tasten. Ik zou degenen, die
bevreesd zijn dat de kleine zelfstandigen hier de dupe van
worden, in herinnering willen brengen dat uitsluitend in die gevallen, waarin naar het oordeel van de belastingconsulent het
belastbaar inkomen meer dan f 15 000 zal zijn, de procedure
zal ingaan die wij hebben vastgesteld. Nu kan men zeggen:
Goed, f 15 000 is niet zo erg veel. De echte kleintjes, echter,
mijnheer de Voorzitter, komen er niet aan toe; het zijn er
enkele honderdduizenden — die zullen hiervan dan ook geen
last hebben.
Er is gezegd: Het kan weleens hard aankomen. Ik geef dat
toe. Het zal in alle gevallen niet verwacht zijn. Ik stel daar
tegenover, dat op 1 januari een belastingverlaging ingaat, en
dat die belastingverlaging voor dezelfde categorie niet onaanzienlijk is, die het andere niet volledig ongedaan maakt,
natuurlijk, maar zij is er.
TWEEDE KAMER
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In de derde plaats mag men aannemen, dat ook het inkomen wat zal stijgen. Dat staat niet vast, maar ook uit de
macor-economische verkenningen mag men aannemen, dat
in dezelfde categorie van beroep en bedrijf het inkomen
weer wat zal stijgen, en dat er dus ook de mogelijkheid is om
uit de gestegen inkomsten iets af te doen van de schuld die
men heeft. Ik wil er nog op wijzen, dat, als iemand zijn schuld
vermindert, hij daarvan geen cent armer wordt. Als hij naar
de bank gaat omdat hij krediet nodig heeft, dan zal hij moeten zeggen wat zijn belastingschuld is. Als die belastingschuld
een beetje kleiner is, dat is zijn kredietwaardigheid groter. Als
hij zijn schuld vermindert, wordt de kredietwaardigheid niet
aangetast. De liquiditeit natuurlijk wèl in bepaalde gevallen.
Mijnheer de Voorzitter! Daar zullen wij rekening mee houden. !k wil nog eens heel duidelijk zeggen dat in de gevallen,
waarin het echt nodig is om uitstel van betaling te vragen —
die zijn er natuurlijk — de gebruikelijke soepelheid zal worden
toegepast.
Dan wil ik nog iets zeggen over het bedrag van 425 min.
en dat van 300 min. Er is gezegd — in het bijzonder door de
heer Notenboom —: Als u die soepelheid wilt betrachten dan
hebt u daarvoor een zeker bedrag nodig.
Mijnheer de Voorzitter! Mijn stelling is deze: het bedrag van
die 425 min. is een conservatieve raming. Als de geachte afgevaardigden nog eens het antwoord op vragen ter zake van de
heer Portheine nalezen, dan zullen zij — wanneer zij het narekenen — vrij gemakkelijk de indruk kunnen krijgen, dat inderdaad het bedrag van 425 min. een conservatieve raming is,
en dat, als wij soepelheid betrachten in die gevallen, waarin men
om goede redenen uitstel van betaling vraagt, dit zeer wel
kan zonder dat het bedrag van 425 min. daarvoor behoeft te
worden aangetast.
De heer Peschar heeft gevraagd hoe het zit met het verschil
van 125 min. Als men wil, mag men dit beschouwen als een
extra dekking voor de begroting-1967, een reserve, zo men
wil. Er is gezegd: Het is geen geschikt dekkingsmiddel.
De heer Witteveen (V.V.D.): Excellentie, mag ik vragen of
deze extra opbrengst nu op het dienstjaar 1967, 1966 of 1965
zal worden verantwoord?
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Het is hier gevraagd — in navolging van wat, meen ik, de heer Goossens
in het Handelsblad heeft geschreven — of er niet strijdigheid
is met de Comptabiliteitswet, omdat het ten dele aan 1965 en
ten dele aan 1966 zou moeten worden toegerekend.
Dat is juist, mijnheer de Voorzitter, maar er is niet in deze
opvatting, in deze stelling strijdigheid mei de Comptabiliteitswet.
Het zal te gelegenertijd, wanneer de afrekeningen plaatsvinden, zeker gebeuren, maar het is helemaal niet strijdig met
de Comptabiliteitswet dat wij met betrekking tot de dekking
van de begroting-1967 doen zoals hier geschiedt.
De geachte afgevaardigde de heer Witteveen weet — beter dan wie ook, zou ik haast zeggen, met uitzondering van de
Staatssecretaris —, dat met betrekking tot de vennootschapsbelasting, wanneer het gaat om de vraag, in welk jaar de opbrengst mag worden gebruikt voor de dekking van uitgaven,
ook wordt afgeweken van de jaren, waarover de gelden moeten worden betaald, zodat de inning hier in een ander jaar
komt dan de definitieve verantwoording.
De heer Witteveen (V.V.D.): U gaat nu dan toch de ramingsmethode, die in uw begroting is verwerkt als dekking, ineens veranderen. U brengt er een element.in, dat er volstrekt
niet in past.
Minister Vondeling: Het gaat erom, dat de versnelde inning precies dezelfde uitwerking heeft als een verhoging van de
belasting voor die zelfde categorie. Als wij in 1967 voor die
groep de belasting zouden verhogen, dan zou dit voor de man
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zelf en voor de kas van de overheid op precies dezelfde wijze
uitwerken. Daarom geloof ik ook, dat wat hier is gedaan,
volledig verantwoord is. Ik heb daarover geen enkele twijfel.
Er is ook gezegd, dat het geen geschikt dekkingsmiddel is.
Ik heb al gezegd — de Minister-President heeft dat ook al gedaan bij de samenhang met de verhoging van de omzetbelasting —, dat men het moet zien als een overbruggingsregeling
voor 1967. Met goede redenen, want als wij de omzetbelasting zouden hebben vervroegd, dan zou dat de kosten van levensonderhoud en de prijzen hebben beïnvloed. Iedereen in
deze Kamer heeft ervoor gepleit, dat wij zouden proberen de
prijzen zo laag mogelijk te houden en de loononderhandelingen, die nog moeten plaatsvinden, niet of althans zo min mogelijk te beïnvloeden, omdat iedereen ervan overtuigd is, dat
het een algemeen belang is en ten slotte ook een belang van de
werknemers zelf, dat de lonen nominaal niet te hoog zijn. Men
moet dat ook heel sterk in dat licht zien.
De andere opmerkingen, die over deze dekkingsmaatregelen
zijn gemaakt, zou ik graag willen behandelen bij de wetsontwerpen. Ik neem er nog een paar algemene uit.
De heer Peschar heeft gesproken over het vraagstuk van
de afwenteling. Hij heeft gelijk. Wij zullen graag eens nadenken om daarin een beter inzicht te krijgen. Ik wil dat graag
toezeggen. Misschien zullen wij tegen de tijd, dat de belastingontwerpen aan de orde komen, een beter inzicht hebben gekregen hoe wij dat probleem moeten bekijken.
Van de woningwethcffing heeft de heer Peschar gezegd,
dat die eigenlijk een belasting is. Ik wil uitdrukkelijk verklaren, dat ze per se geen belasting is. Ik heb er behoefte aan dat
te zeggen. De bedragen, die door de belastingdienst van de
sociale verzekering worden geheven, zijn ook geen belastingen. Ik zou daarmede echter willen wachten tot deze voorstellen de Kamer hebben bereikt. Ik zou echter nog wel de kanttekening willen maken, dat, als wij op het ogenblik de woningwetbouw financieren, de woningbouwcorporaties en ook de gemeenten dit kapitaal tegen 4 pet. rente krijgen. Wij moeten
er zelf 7 pet. voor geven als wij het lenen. Dat betekent in
feite
De heer Bommer (P.v.d.A.): Welk deel van deze 2 mld.
financiert u uit 7 pet. staatsleningen?
Minister Vondeling: Ik geloof niet, dat dit een relevante opmerking is.
De heer Bommer (P.v.d.A.): Als Ü zegt, dat u er 7 pet. voor
betaalt, mag u mij toch wel eens vertellen voor welk deel van
die 2 min. u 7 pet. betaald. Mag ik een schatting maken? Voor
niet meer dan een derde.
Minister Vondeling: Ik geloof niet, dat deze probleemstelling juist is. Ik meen. dat het als volgt is: Als de gemeenten en
woningbouwverenigingen op het ogenblik — zoals ze dat
vroeger deden — zelf die woningen zouden moeten financieren, dan zouden ze dat moeten doen door leningen aan
te trekken voor bijna het volle bedrag, waarover ze 7 pet.
rente moeten betalen. Die financieringsplicht is door de Staat
overgenomen. Of de Staat nu een deel ervan uit de belastingen betaalt of uit leningen, is wat dit punt betreft naar mijn
mening niet relevant. Wij zullen hierover echter op dit ogenblik niet verder discussiëren. In feite wordt op het ogenblik
een subsidie gegeven van 3 pet. over een waarde van f 25 000
of f 30 000. Men kan het bedrag natellen.
Deze subsidie is natuurlijk bestemd voor degenen, die daaraan in de allereerste plaats behoefte hebben, hetgeen naar
mijn mening een van de rechtvaardigingen voor deze beslissing
vormt. Wij moeten maar afwachten, hoe het wetsontwerp
luidt; ik wil ook niet te veel komen op het terrein van mijn
collega van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het
is duidelijk, dat wij in ieder geval zuinig met onze middelen
moeten zijn. Wanneer wij het aantal woningwetwoningen zo
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hoog willen doen zijn, dan moeten wij dat ook zien in het kader
van zo zuinig mogelijk omspringen met de middelen die wij
hebben.
Tegen deze miljoenennota zijn twee centrale bezwaren ge
maakt. Een ervan is, dat er te weinig aan de toekomstige ont
wikkeling is gedacht. Ik zou daarop willen zeggen, dat dit
kabinet bij uitstek aan de komende jaren denkt. Ik ga niet
weer over alle nota's praten, maar ik kan wel zeggen, dat de
meeste nota's zich uitstrekken over een reeks van jaren in de
toekomst. Weliswaar zijn daaraan geen beleidsbeslissingen ver
bonden, maar zij geven een inzicht daarin. Daaruit blijkt, dat
wij voortdurend bezig zijn daaraan te denken. Dit geldt even
zeer voor de financiën van het Rijk. Ik wil geen gouden ber
gen voorspiegelen, maar ik hoop, dat wij een duidelijk inzicht
krijgen in de autonome stijgingen van de rijksuitgaven per
departement, en in de ontwikkeling tot 1970, als er in het ge
heel geen nieuwe beslissingen worden genomen. Tegelijkertijd
gaan wij na, wat er zou gebeuren als wij aan een aantal alge
meen levende wensen tegemoet zouden komen. Het is allicht
ook mogelijk om het andere alternatief nog eens te bekij
ken, wanneer wij ten aanzien van bepaalde taken tot een om
buiging zouden komen. Ik weet niet of ons dat zou gelukken.
Het is een heel moeilijke operatie, die tot nu toe nog niet is
verricht, omdat wij ook de nodige andere dingen te doen
hebben. Het is althans mijn streven — ik ben ervan overtuigd,
dat alle collega's er zo over denken — de uiterste pogingen aan
te wenden om dat te verwezenlijken.
Ik ontken, dat wij een kuil voor een ander graven, hetgeen
naar mijn mening ook wel met cijfers is aangetoond. Welke
regering, welk kabinet van welk land dan ook vraagt nu al
een dekking aan de Kamer voor een jaar, dat ligt achter het
komende begrotingsjaar? En dit gebeurt dan nog over het
houden van verkiezingen heen! In de afgelopen weken heb
ik een aantal buitenlandse collega's ontmoet. Met een paar
van deze collega's heb ik uit de aard der zaak gesproken over
de begroting, omdat een ieder bezig is zijn begroting in te
dienen of het mischien juist heeft gedaan. Men gaat dan met
elkaar gedachten uitwisselen. Ik heb twee buitenlandse colle
ga's van financiën ontmoet, die het heel raar vonden, dat het
kabinet nu al een dekking aan de Kamer vraagt voor het
jaar, dat ligt achter het komende begrotingsjaar. Ik ben ervan
overtuigd, dat zij dachten dat de Hollanders een raar volkje
zijn.
Ik zeg dit niet om een doorslaggevend
arhument te
geven, ik wijs er alleen maar even op. Het was niet de col
lega van financiën uit Duitsland. Deze collega moet op het
ogenblik als gevolg van verkiezingsbeloften en een geflatteer
de begroting trachten uit de put te komen. Hij heeft deze op
merking niet gemaakt, hoewel hij het wel had kunnen doen.
Hierbij wil ik nog twee kanttekeningen maken. In de eerste
plaats mogen wij de ontwikkeling van de conjunctuur — ik heb
dit al gezegd — niet uit het oog verliezen. Ik zeg niet, dat het
al zo ver is, dat wij daarmede in onze gehele begrotings- en
dekkingspolitiek nu al rekening zouden moeten houden. Ik wil
alleen maar zeggen, dat, wanneer men maatregelen wil treffen
voor anderhalf jaar, dit een puntje is dat men even in de be
rekening moet betrekken. In de tweede plaats zijn er plannen
om de besparingen op te voeren, waarvoor wij een nota aan
de Kamer hebben gepresenteerd. Wanneer het gelukt de bespa
ringen op te voeren —■ de Kamer kan daartoe haar bijdrage
leveren, en ook vele anderen — wil ik niet zeggen, dat daar
mede de begrotingsproblemen minder klemmend worden,
maar wel, dat zij in een iets ander licht komen. Gesteld, dat
het zou gelukken om de besparingen voor 1968 met 1, lé, 2
pet. omhoog te brengen, dan zou alsnog wat ander licht op
deze begroting vallen, hetgeen ik bij de beoordeling van deze
begroting toch wel even wil aantekenen.
De geachte afgevaardigde de heer Schmelzer had — de Minis
ter-President heeft er al aan herinnerd — goede woorden voor
een aantal ministers. Ik heb daartegen uiteraard geen enkel
bezwaar. Als Minister van Financiën zijn zij mij natuurlijk
allen even lief. Graag wil ik erkennen, dat de collega's die de
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heer Schmelzer heeft genoemd, Minister Bogaers voor zijn
bouwplannen, Minister Veldkamp voor sociale verzekeringen
en een aantal andere zaken en Minister de Jong voor zijn sol
dijverhoging en ik in de afgelopen maanden een stevig robber
tje hebben gevochten. Ik noem nog Minister Bot, die ervoor
moet zorgen dat de ontwikkelingshulp zal toenemen. Nu ik dit
laatste noem, wil ik wel zeggen — niet als Minister van Finan
ciën, maar toch wel als politicus die de ontwikkelingshulp zeer
ter harte gaat —, dat ik er geen moeite mee heb te bekennen,
dat ik mij eigenlijk een beetje geneer voor het bedrag, dat ten
slotte daarvoor uit de bus is gekomen. Bij de kabinetsformatie
hadden wij daarover wel wat andere verwachtingen. Daar komt
nog bij — ik weet wel dat dit niet telt; het telt echter wel in de
relatie tussen de heer Bot en mij — dat er in het persoonlijke
vlak misschien ook nog wel iets goed te maken is.
Mijnheer de Voorzitter! De wensen van de collega's moeten
worden gefinancierd. Er moet — ik heb dit woord zoeven
gebruikt — een penningmeester zijn, er moeten middelen
worden bevochten op een argwanende Kamer, die weet
dat de kiezers niet graag belastingen of meer belastingen
betalen. Achter al die andere ministers staat op een gegeven
moment de Minister van Financiën als de waterdrager van
het kabinet.
Mijnheer de Voorzitter! Het is voor mij een groot genoegen
— ik zeg dit in alle oprechtheid — om de collega's behulp
zaam te zijn bij het werk dat zij doen, maar daarbij reken ik
ook op de hulp en de steun van de kamermeerderheid.
De Voorzitter: Alvorens de vergadering te schorsen, zou ik
weer even hardop willen denken. Op mij wordt namelijk een
zeer sterke aandrang uitgeoefend, reeds thans de Kamer te
doen besluiten dat er vannacht wordt doorvergaderd, tot en met
alle eventuele stemmingen.
Wij zouden de vergadering te 8 uur kunnen hervatten. De
Kamer zal ongeveer 3i uur nodig hebben voor de replieken.
Na een schorsing van 1 a H uur zouden achtereenvolgens de
Minister-President en de Minister van Financiën het woord
kunnen krijgen.
Mij is bekend, dat van de zijde van het kabinet tegen deze
gang van zaken geen overwegende bezwaren bestaan. De heer
Minister-President heeft mij eraan herinnerd, dat ons geacht
oud-medelid de heer Gerbrandy in deze Kamer in ongeveer
gelijke omstandigheden eens heeft gezegd: Wie flauw wil vallen,
valle flauw. Als er leden zijn die tegen doorvergaderen over
wegende bezwaren hebben, zou ik die gaarne nu horen. Ik
hoop niet dat wij elk ogenblik in onze orde moeten ver
anderen. Als wordt besloten door te vergaderen, kunnen een
aantal leden hun afspraken voor morgen nakomen. Daarom
gaat het. Een aantal colleges van gedeputeerde staten hebben
afspraken met kamerleden om provinciale belangen, die uiter
aard ook zeer belangrijk zijn, te bepleiten. Voor hen is de
vrijdag gereserveerd.
Ik stel nu voor, aangezien mij van overwegende bezwaren
niet is gebleken, om, zeer bijzondere omstandigheden voor
behouden, hedenavond door te vergaderen tot en met even
tuele stemmingen.
Daartoe wordt besloten.
De algemene politieke en financiële beschouwingen worden
geschorst.
De vergadering wordt te 16.15 uur geschorst
en te 20.00 uur hervat.
Aan de orde is de behandeling van de Lijst van ingekomen
stukken, welke op de tafel van de griffier ter inzage van de
leden heeft gelegen 1 ).
Overeenkomstig de door de Voorzitter inzake de ingekomen
stukken gedane voorstellen wordt besloten.
') Zie achter het verslag.
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Aan de orde is de voortzetting van de algemene politieke
en financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor het
dienstjaar 1967 (8800).
Hierbij is tevens aan de orde de motie van de heer Lankhorst c.s. betreffende de huisvesting van N.A.V.O.-organen in
Nederland (8851, nr. 1).
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, de spreektijd per
fractie bij de beraadslaging in tweede termijn te bepalen op
een derde van de spreektijd in eerste termijn.
Daartoe wordt besloten.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Niet
alleen vanwege de beperking van de spreektijd, maar ook
vanwege de aard van dit debat dacht ik er goed aan te doen,
mij in de replieken zeer tot de hoofdzaken te beperken. Wan
neer ik enkele verspreide opmerkingen wil maken naar aan
leiding van de rede van de heer Minister-President, dan sla ik
daarbij welbewust heel belangrijke dingen over de buitenland
se politiek over. Ik oordeel het op dit moment minder nodig
daarop nader in te gaan. Er zijn echter een paar in zich zelf
helemaal niet zo belangrijke zaken, waarover ik wel iets
wil zeggen.
Ik geloof, dat de Minister-President mij bepaald wel ver
keerd heeft verstaan toen hij meende dat ik gevraagd had
naar de ratificering van het verdrag over de illegale zenders.
Dat is niet het geval geweest. Ik heb gezegd: Wij hebben
gehoord, dat er geen reclame door de radio schijnt te komen.
Houdt dit verband met het handhaven van Radio Veronica?
Met een kleine vriendelijkheid aan het adres van de Minister
van lustitie heb ik vervolgens gezegd: Zou het dan niet eer
lijker wezen die radio zendmachtiging te geven? Dit is een heel
andere zaak.
Nog een vraag wil ik graag duidelijk stellen en ook duide
lijk beantwoord zien. Ik heb begrepen, dat binnenkort de me
morie van antwoord over de omroepwet komt. „Binnenkort"
kan in het parlement heel veel soorten van tijdslimieten
insluiten. Ik zou graag nader willen weten wanneer dit zal zijn.
Een opmerking die mij nogal aanging, was de vergelijking
van de Proeve van een nieuwe grondwet met de nota's. Ik heb
kritiek uitgesproken over de behandeling van die nota's in de
Kamer. De Proeve van een nieuwe grondwet is beslist een
heel ander stuk en uitdrukkelijk nooit bestemd geweest voor
een discussie in het parlement. Ik heb er dat tenminste zelf
nooit in gezien en ook nooit van gezegd. De Proeve is er om
in het land de belangstelling voor de grondwet en de vraag
of die gewijzigd moet worden, te peilen en te stimuleren.
Ik wil met nadruk zeggen, dat ik met voldoening heb ge
hoord dat de Regering akkoord gaat met mijn opmerking over
het Akkoord van New-York van 1962. Ik houd het kabinet
daar graag aan, want het is voor mij een zeer belangrijke
zaak.
Ten slotte nog een vraag, die ook wel belangrijk is, maar
zeer incidenteel. Komt er wat van die steun aan de particuliere
mijnen? Ja of neen? Het antwoord daarop heb ik niet gehoord.
Mijnheer de Voorzitter! Dit waren een aantal zeer ver
spreide en op zich zelf niet zo belangrijke zaken, die op hun
beurt toch vermelding behoeven.
Ik kom nu aan het deel van de rede van de Minister-Presi
dent, waar hij sprak over de loonpolitiek. Het antwoord dat
hij gaf, had ik eergisteren al voorspeld te zullen krijgen. Het
is: De S.E.R. moet rapporteren, het bedrijfsleven moet onder
handelen, dan pas zal het kabinet iets kunnen doen. Verder
zei de Minister-President: Wij hebben in de macro-economische
verkenningen van het Centraal Planbureau dat cijfer 3i pet.
— een naar mijn oordeel, en ik dacht naar veler oordeel,
volkomen irriëel cijfer — laten opnemen om daardoor medete werken aan een matiging van de loonstijgingen.
Minister Veldkamp: Herinnert u zich uit uw eigen tijd de vele
pleidooien om altijd de produktiviteitsstijging te ramen met
een zg. „spoorboekje"?
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De heer Toxopeus (V.V.D.): Ja, mijnheer de Voorzitter, de
produktiviteitssstijging, en toen ook om zich eraan te houden.
Dat is hier echter niet aan de orde en het is hier zelfs niet
mogelijk, omdat wij hier te maken hebben met de langlopende
contracten, waaromtrent wij van het kabinet niet het ant
woord hebben gekregen, hoe het daarmede denkt te handelen.
De raming van het Centraal Planbureau is dan om tactische
redenen zo opgesteld, waarmede, naar ik meen, denaturering
van de arbeid van het Centraal Planbureau is tot stand ge
bracht. De verkenning is een tactisch wapen geworden en dat
is heel iets anders dan een prognose. Nu vraag ik mij af, hoe
het mogelijk is dat het kabinet, dat zegt af te gaan op het
Centraal Planbureau en de heer Van der Mei vraagt of hij
een beter bureau, een betere instantie, kan noemen dan het
Centraal Planbureau, dat toch wel het beste is naar de mening
van het kabinet, meent niet te behoeven en moeten zeggen, hoe
dat cijfer dan zal worden bereikt.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President heeft nog
andere bijdragen tot matiging van de loonstijging genoemd,
nl. het uitstel van de totstandbrenging van de sociale wetten
en van de huurverhoging. Het laatste is met name ook weer
een compromis — ik heb dat eergisteren gezegd —, dat ons
verre houdt van een doel, dat toch iedereen wil bereiken.
Zo komen wij er nooit en het zal de moeilijkheden voor het
jaar 1968 vergroten.
Ik meen, dat de 3» pet. — ik zeg het maar heel eerlijk —,
hoewel wenselijk, volstrekt irreëel is in het verband, waarin
het moet worden gezien. Nogmaals wijs ik dan op de lang
lopende contracten.
Dit is één zaak, die van zodanige betekenis is bij de beoor
deling van de begroting en van het gehele beleid, dat wij ons
moeten afvragen, of het beleid inderdaad zal leiden tot het
door iedereen zo nodig geachte evenwichtsherstel en of daar
uit de matiging valt te verwachten, die men zich ten doel stelt.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister van Financiën heeft
zich op een bepaald ogenblik bij de Kamer geëxcuseerd en
gezegd: u moet het mij maar niet kwalijk nemen, als ik nu
een beetje schoolmeesterachtig ga doen. Ik meen, dat hij er
goed aan zou hebben gedaan, dat nog wat eerder te stellen,
want ik vond zijn betoog een zeldzaam nummer van school
meesteren. Als men hoorde, hoe hij zichzelf citeerde — het
is vaak prettig zichzelf te citeren —■, hoe hij de heer Zijlstra,
toenmalig Minister van Financiën, had beleerd en toege
sproken over de noodzaak inventarisering te houden van de
toekomst, dan kreeg men de indruk, dat de heer Vondeling
een veel beter Minister van Financiën is dan de heer Zijl
stra was.
Mijnheer de Voorzitter! Hij heeft zich voorts nogal op de
borst geklopt over de prioriteitennota voor het onderwijs. Ik
herinner mij echter heel wel, dat die nota tot stand is gekomen
op aandrang van de commissie.
De heer Albering heeft daarover een motie ingediend en
als ik mij goed herinner is er nog wel enig verzet gekomen.
Toen is dus die prioriteitennota opgesteld. Dat noem ik wel
wat naar zich toe rekenen, als het zo is gegaan.
Minister Vondeling: Helemaal niet juist.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Leest u het maar na. De heer
Schmelzer heeft het trouwens ook gezegd in zijn rede, dus
moet u het de heer Schmelzer maar verwijten. Ook de motie
heb ik vandaag nog gelezen.
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er al
mededeling van gedaan, dat reeds in een eerder stadium het
kabinet had besloten, voor alle departementen iets dergelijks
te maken.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Dan begrijp ik helemaal niet,
waarom er nog een motie nodig was om het voor Onderwijs
gedaan te krijgen.
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Minister Veldkamp: Daar is de Regering toch niet voor verantwoordelijk?
De heer Toxopeus (V.V.D.): In 1963 was er wel degelijk
een uitvoerige raming van het Centraal Planbureau met gekwantificeerde posten voor wat men toen ten behoeve van de formatie nodig zou hebben voor de vervulling van bepaalde verlangens. Dus ook in die zaak was al wel eens het een en ander
gebeurd. Nu lijkt het net, alsof het allemaal nu gaat gebeuren.
Toch moet ik zeggen, dat dat nu bepaald niet de kritiek was,
die van onze en ook van andere zijde is geuit. Deze was niet,
dat wij zeiden: gij inventariseert niet voldoende; gij tracht niet
voldoende bijeen te brengen wat er in de toekomst nodig zal
zijn. Wij hebben evenmin gevraagd: wilt gij toch alstublieft
voor de toekomst voor uw opvolgers een dergelijke staat
maken, want dat hebt gij nog niet gedaan? De kritiek was:
gij kiest zelf niet en gij stelt zelf geen prioriteiten — dit is
van meer zijden gezegd —, want dat is veel belangrijker en
gebeurde binnen het raam, dat vorige kabinetten aanhielden,
wel, hetgeen ook binnen dat raam móest gebeuren.
Daar gaat het om: het kabinet moet zélf prioriteiten stellen. Er is telkenmale naar dit prioriteitenschema gevraagd,
ook nu weer; de heer Schmelzer zei, dat het kabinet geen
prioriteitenschema had en dat dit hem een doorn in het oog
was.
De Minister van Financiën is daarna de „ruimtevaart" begonnen, zo noem ik dit nummer altijd. De berekening van
de ruimte kan op velerlei wijzen geschieden; mijn vriend Witteveen zal hierover straks stellig nog wel spreken, al was dit
naar mijn mening niet het punt, waarop hij nu net zijn pijlen
had gericht.
Er zijn andere klemmende en dringende bezwaren en deze
zijn door de heren Schmelzer, Notenboom, Van der Mei, Witteveen en mijzelf naar voren gebracht; de Regering heeft ons
op deze punten niet afdoend kunnen geruststellen. Het grote
bezwaar was de verschuiving van de lasten naar 1968; wij
hebben hierover staten gekregen, die moeten aantonen, dat
dit allemaal zo meevalt. Mijn vriend Witteveen zal straks die
staten nader behandelen — hij heeft gelukkig tijd gehad deze
te bestuderen — en zal dus de bestrijding van de bestrijding
van zijn staten ter hand nemen. Wij zijn er volstrekt van
overtuigd, dat de zaken in dit opzicht staan zoals wij dachten
dat deze stonden: er wordt inderdaad aangestuurd op een
lastenverzwaring in 1968 en de kuil is er. Het tweede punt is
of de begroting wel of niet voldoende bijdraagt tot het evenwichtsherstel.
Mijnheer de Voorzitter! Ook in dit opzicht zijn wij bepaald
niet door de Regering overtuigd. Binnenkort — men heeft
mij gezegd volgende week — zal de E.E.G.-commissie hierover
een rapport uitbrengen; mochten wij hierin in het gelijk worden gesteld, dan zou dit reeds te laat kunnen zijn. Het moet
dus vandaag nader worden bezien; mijn vriend Witteveen
komt ook hierop in den brede, aan de hand van de cijfers vanzelfsprekend, terug.
Mijnheer de Voorzitter! Deze klemmende en dringende
bezwaren en het voorgestelde loonbeleid geven ons zeer veel
reden tot grote onrust. Wij zijn er niet van overtuigd, dat het
wel meevalt. Integendeel, wij blijven de mening toegedaan,
dat de economische situatie en de gevolgen van het beleid van
dit kabinet voor de komende jaren en voor 1968 in het bijzonder, zullen zijn zoals wij deze hebben geschilderd.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President heeft gezegd,
dat een kabinet zijn opvolger altijd in bepaalde mate bindt.
Hij heeft daarin gelijk; als hij goed naar mij heeft geluisterd,
heeft hij kunnen horen, dat ik dat ook heb gezegd. Ik weet,
dat dit niet anders kan. Ik heb er echter wel bij gezegd, dat er
grenzen zijn. Er zijn grenzen, waarbinnen een kabinet zijn
opvolger mag binden. Een klein voorbeeldje van de mogelijke
overschrijding van zo'n grens — niet door dit kabinet; in dit
opzicht zijn de miljoenen juist geteld — stelde de heer Peschar,
toen hij de opmerking maakte, dat die 115 min. voor Defensie
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onder bepaalde omstandigheden maar één keer behoeft te
worden geteld, nl. als het plafond voor het volgende jaar lager
wordt gesteld. Dit zou een beslissing inhouden; het kabinet
heeft deze gelukkig niet genomen. Deze beslissing kan naar
mijn mening ook niet worden genomen, omdat zij over de
grenzen heen gaat.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President heeft gesproken over de grote ernst, die het kabinet betracht met het
evenwichtsherstel; een uitspraak op zich zelf is bepaald niet
voldoende: de daden moeten tellen.
Ik heb een aantal voorbeelden, waarvan de heer Nederhorst
— die naar mijn mening met zijn politieke vriend de heer
Peschar het kabinet het meest steunde — er ook een paar
noemde, die onze onrust en ons gebrek aan vertrouwen in dit
kabinet adstrueren, naast het bezwaar tegen het gehele beleid. Aan de hand van deze voorbeelden kunnen wij zeggen:
nu ziet iedereen hoe zwaar de last neerkomt op ieder lid van
de Nederlandse bevolking.
De P.v.d.A. heeft eigenlijk het beleid van dit kabinet het
meest verdedigd; de A.R.P. was heel wat minder duidelijk: er
was wel zorg, maar hoe de bal daar vandaag zal rollen weet
nog niemand; men kan er hoogstens naar raden. Bij de K.V.P.
was de zorg veel scherper en veel duidelijker; wij kunnen er
natuurlijk ook nog lang naar raden hoe de bal daar zal rollen, maar van die kant zal toch een heel duidelijke uitspraak
moeten komen.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Schmelzer heeft van het
kabinet prioriteitenkeuze geëist; hij heeft deze gemist.
Ons bezwaar is, dat bij het voorgestelde beleid de uitgaven zullen stijgen en de bemoeiingen zullen blijven toenemen, zonder dat een tegendruk bestaat in de vorm van een
raam waarbinnen de uitgavenstijging moet worden vo'bracht, dus zonder dat men gedwongen is prioriteiten te
stellen.
Minister-President Cals: Mag ik nog even iets vragen, mijnheer de Voorzitter? De geachte afgevaardigde heeft het er de
hele tijd over, dat dit kabinet geen prioriteiten heeft gesteld in
tegenstelling tot het vorige kabinet. Kan de geachte afgevaardigde misschien concreet die prioriteitennota van het vorige
kabinet noemen? Dan weet ik waar hij over spreekt, want ik
begrijp hem helemaal niet.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Ik heb enige malen — het is
niet de eerste keer, mijnheer de Voorzitter, en ik ben niet de
enige geweest — betoogd, dat de prioriteitenkeuze, zoals wij
die bij andere kabinetten hebben gezien, tot stand kwam aan
de hand van een politieke norm, waarbinnen men moest blijven
en die tot kiezen dwong. Dit kabinet heeft die norm welbewust verlaten. Het heeft gezegd: Dit zal tijdelijk zo moeten
zijn, niet alleen voor dit jaar, maar ook voor het komende
jaar.
Minister Veldkamp: Dat is toch geen politieke norm?
Minister Den Uyl: Welke prioriteiten koos u dan, binnen
die norm?
De heer Toxopeus (V.V.D.): Ja, binnen die norm volgens
de prioriteiten, die wij te zamen vaststelden. Dat weet u
heel goed.
Minister Den Uyl: Dus te zamen, zo a 1'improviste.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Neen, niet a 1'improviste,
dat weet u ook heel goed. Er was een prioriteitennota en
er waren uitvoerige debatten over. Die prioriteitennota had
het kabinet toen het begon, want zij lag er op dat moment
Minister Den Uyl: Nee maar!
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De heer Toxopeus (V.V.D.): Ja zeker, die lag er wèl. Dat
is bekend, het staat ook in het boek van de heer Duynstee. De
heer Duynstee had het wat de datum betreft wel een beetje
aan het verkeerde eind, maar het is een feit, dat die nota
er was.
De bijval van de P.v.d.A. sterkt mij in mijn opvatting, dat
het beleid inderdaad sterk wordt beïnvloed of gericht door de
Ministers afkomstig uit die partij. Ik vind dat op zich zelf best,
maar dan moet men het ook willen en kiezen. Daartoe heeft
men volstrekt het recht. Men moet echter niet zeggen, dat het
niet zo is en het tegelijkertijd wel zo laten geschieden. Ik ben
het eens een keer volstrekt met de Minister-President eens,
als hij zegt, dat er duidelijkheid moet zijn en dat deze vandaag of eventueel morgen moet komen. Ik wil ook van mijn
kant die duidelijkheid gaarne in acht nemen. Ik heb dat al
gedaan. Ik zal deze opmerking straks nader adstrueren.
Mijnheer de Voorzitter! Aangezien ik van alle kanten de
waarschuwing krijg, dat ik mijn betoog snel moet afmaken, wil
ik maar zwijgen over de discussie, die de heer Roolvink ontlokte over de manier van kiezen van de A.R.P., hoewel
het eigenlijk wel interessant zou zijn hierop in te gaan. Wij
achten dit beleid niet juist en hebben dat heel duidelijk gezegd.
Na al hetgeen over dit kabinet is gezegd en geschreven,
achten wij dit kabinet in zijn huidige vorm niet in staat om zelfs
maar het beleid, dat het zich heeft voorgesteld te voeren, te
volbrengen. Ik herhaal met nadruk hetgeen mijn voorganger
verleden jaar heeft gezegd. Het is niet onze bedoeling bezwaar te maken tegen het treffen van noodzakelijke voorzieningen, integendeel. Die noodzakelijke voorzieningen dienen
echter op een andere wijze te worden gefinancierd. De keuze
moet wel overwogen worden en er moet worden voorkomen,
dat allen — behalve de overheid — de lasten krijgen te
dragen in de vorm van een sterke welvaartsbeperking, terwijl
de overheid de uitgaven kan laten stijgen. Dit mag niet, omdat daarbij altijd aan de orde komt een toeneming van de
bemoeiingen en van het aantal ambtenaren.
Mijnheer de Voorzitter! Dit beleid vindt zijn afspiegeling
geheel in het financiële vlak. Dat is evident. Ik heb dit al
eerder gezegd. Dat is ook de reden, waarom de heer Vondeling met deze moeilijkheden heeft te kampen. Omdat de afspiegeling daar is gelegen, heb ik reden om juist op dat terrein
een uitspraak van de Kamer te vragen. Ik meen dat de A.R.P.
en de K.V.P. — de P.v.d.A. heeft het bij monde van de
heren Nederhorst en Peschar eigenlijk al volledig duidelijk
gedaan — duidelijk zullen moeten uitspreken, of zij vóór of
tégen dit beleid zijn. Als zij vóór het financiële gedeelte van
dit beleid zouden zijn, betekent dit, "aar mijn oordeel, dat zij
dan ook het gehele beleid accepteren. Wij moeten de zaak
niet in kleinigheden uit elkaar trekken. Wij moeten in deze
Kamer op dit punt duidelijk zijn tegenover het gehele Nederlandse volk. Ik heb vandaag bij het kabinet geen enkele neiging bespeurd iets toe te geven aan de verlangens ten aanzien
van de uitgaven. Het kabinet heeft gezegd: Wees vóór ons
of wees tegen ons. Welnu, mijnheer de Voorzitter, het antwoord hierop is, dacht ik, ook heel duidelijk neer te leggen
in een uitspraak over het financiële beleid. Ik heb daarom de
eer een motie van orde voor te stellen, die ik hierbij op uw
bureau deponeer.
De Voorzitter: Door de heren Toxopeus, Witteveen, Zegering Hadders, mevrouw Van Someren-Downer en de heer Corver wordt de volgende motie voorgesteld:
„De Kamer,
gehoord de algemene politieke en financiële beschouwingen,
constateert, dat de begroting niet voldoet aan de eis van evenwichtsherstel,
verontrust over het feit, dat zware lasten naar 1968 worden
verschoven,
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spreekt als haar oordeel uit, dat het uigaven- en belastingbeleid zodanig moeten worden herzien, dat deze bezwaren worden weggenomen,
en gaat over tot de orde van de dag.".
Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze algemene
politieke en financiële beschouwingen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Bcernink (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! In het
betoog, dat de Minister-President vandaag heeft gehouden,
komen een aantal uitspraken voor, waarvan ik met instemming
kennis heb genomen. Uit wat hij heeft gezegd over Vietnam
sprak bepaald een meer positieve instelling dan wij vroeger
welcens hebben beluisterd. Ik spreek de verwachting uit, dat de
Regering diligent zal blijven ten einde een positieve bijdrage
te kunnen leveren aan elke poging om een einde aan de strijd
in Vietnam te maken en dat zij niet in gebreke zal blijven om
zelf initiatieven in deze richting te ontwikkelen.
Wat de Minister-President heeft gezegd over de ontwikkeling in de E.E.G. klonk wat optimistischer dan wat de geachte
afgevaardigde de heer Nederhorst hierover dinsdag zei. Ik
ben het met de Regering eens, dat de mogelijkheden door het
optreden van Frankrijk beperkt zijn. Ook hierbij wil ik echter
aandringen op een actieve politiek, opdat in ieder geval elke
kans. die zich voordoet om de E.E.G. tot grotere ontplooiing
en ontwikkeling te brengen, wordt aangegrepen. De MinisterPresident heeft gezegd, dat waarschijnlijk begin volgend jaar
een regeringsconferentie van de drie Beneluxlanden zal plaatsvinden. De Regering heeft hieromtrent opgemerkt — mijn
fractie is het er geheel mee eens — dat deze conferentie goed
dient te worden voorbereid. De Minister-President heeft eveneens gezegd, dat deze conferentie niet beperkt zal blijven tot
het gebied van de economische samenwerking. Mag daaruit
worden geconcludeerd, dat èn bij de voorbereiding èn op de
conferentie zelf ook de foimalisering van de samenwerking
tussen de drie staten op het gebied van het buitenlandse en
het culturele beleid ter sprake zal komen? Ik zou op deze vraag
graag een antwoord ontvangen.
De Chinese lastechnici, die wel nooit gedacht zullen hebben,
dat zij nog eens in de Handelingen van deze Kamer vermeld
zouden worden, hebben deze week een punt van bespreking
uitgemaakt. In het kader van de Nederhndse rechtsorde wijst
de Regering bemiddeling niet af, zo heeft de Minister-President
vandaag gezegd. Ik kan het daarmee eens zijn. Het moet inderdaad vaststaan, dat de Nederlandse rechtsorde in acht zal
worden genomen. Nu luidt mijn vraag, of de Nederlandse
Regering heeft geprobeerd of misschien nog zal proberen, een
dergelijke bemiddeling te verkrijgen.
Ik acht het volkomen juist, dat de woningbouw de hoogste
prioriteit blijft behouden. Wel ben ik van mening, dat, nu de
wonirgnood gelukkig iets is afgenomen en in sommige gedeelten van ons land zelfs praktisch niet meer bestaat, het
accent langzamerhand iets moet worden verlegd van woningv.ctbouw naar particuliere bouw.
De Minister-President heeft erop gewezen, dat het kabinet
te maken krijgt met uitzonder'ijk moeilijke omstandigheden.
Ik heb daar begrip voor en ik heb dinsdag ook op deze moeilijke omstandigheden gewezen. Hoe is daar nu uit te komen?
Ik meen, dat dit voor een groot gedeelte kan gebeuren door
het wekken van meer vertrouwen in en buiten deze Kamer.
Dit vertrouwen is — dit heb ik eergisteren al gezegd — materieel in belangrijke mate zoek. Juist daarom is het zo te betreuren, dat de Minister-President in zijn betoog is voorbijgegaan aan enkele belangrijke punten. Enkele kernpunten zijn
bepaald niet uit de verf gekomen en de Minister-President heeft
zo goed als geen aandacht besteed aan enkele kernvraagstukken,
die voor mijn fractie van essentiële betekenis zijn. In mijn
betoog van dinsdag heb ik Staatssecretaris De Meijer geciteerd, die in zijn bekende Rotterdamse rede een allerminst
florissant beeld van de gang van zaken in het bedrijfsleven heeft
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Becrnink
gegeven. Dit beeld is niet in overeenstemming met het beeld
uit de Troonrede. Hoe zit het nu, mijnheer de Voorzitter? Wie
heeft er nu gelijk, Staatssecretaris De Meijer of de Troonrede?
Wanneer ik een krant opsla, heb ik grote kans, dat ik lees
over een sluiting van een fabriek. Uit een krant van vanmorgen
lees ik weer over kans op ontslagen bij een staalfabriek, die
verleden jaar f 10 min. verlies leed; morgen lees ik misschien
weer iets over sluiting van een andere fabriek en overmorgen
misschien wéér iets over een andere fabriek. Hier is de bestaanszekerheid van de werknemers in het geding. Ik beschouw
het ontstaan van werkloosheid — ik heb dit ook dinsdag
gezegd — als een nationale ramp. Wanneer ik heb aangedrongen op temporisering en vermindering van de staatsuitgaven, op
vereenvoudiging en op het minder ingewikkeld maken van de
dingen, dan heb ik dat juist gedaan ter wille van de bestaanszekerheid van brede lagen van ons volk. De belastingdruk veroorzaakt economische moeilijkheden; hij is noodzakelijk, omdat er te veel ineens moest gebeuren en op het punt staat te
gebeuren. Ik accepteer ter wille van de bestaanszekerheid van
vele werknemers en kleine zelfstandigen een iets minder snelle
welvaartsstijging zonder enig aarzelen. Ik heb dit duidelijk
willen stellen; simplistisch, zegt de Minister-President. Ik geloof, dat de Minister-President van zijn kant al te simplistisch
is heengegleden langs de kernpunten van het beleid, die de
belastingdruk en daarmede de bestaanszekerheid betreffen.
Mijnheer de Voorzitter! Op enkele punten heeft de MinisterPresident mij bepaald niet begrepen. Zo heb ik zeker niet, zoals
hij beweerde, aangedrongen op invoering van de Algemene
Wet Zware Geneeskundige Risico's per 1 januari 1967. Ik heb
mij al lang neergelegd bij invoering van deze wet per 1 juli
1967; ik vind het wel jammer, dat deze wet pas op 1 juli 1967
zal ingaan. Ik denk dan speciaal aan die gezinnen, die nog een
half jaar langer de financiële last, die aan een verpleging in
een inrichting is verbonden, moeten dragen. In precies dezelfde
bewoordingen heb ik mij dinsdag over deze zaak uitgelaten.
Minister Veldkamp: Daar zijn wij het natuurlijk helemaal
mee eens.
De heer Becrnink (C.H.U.). Ja, maar de Minister-President
zegt, dat ik heb aangedrongen op inning per 1 januari 1967;
dat is iets heel anders.
Mijnheer de Voorzitter! Op blz. 49 van de miljoenennota
lees ik:
„De subsidies ten behoeve van provinciale en gemeentelijke infrastructuurwerken zullen dalen van 35 min.
in 1966 tot 25 min. in 1967.".
Als men dit leest, moet men toch zeker tot de conclusie komen, dat minder ten koste zal worden gelegd aan deze werken. Wij hebben vandaag een nadere toelichting gehoord,
maar zij had mijns inziens in de miljoenennota moeten staan.
De Minister-President zal mij dit moeten toegeven.
Helaas heeft de heer Nederhorst een poging gedaan onze
benadering van deze kabinetspolitiek als dubbelzinnig te beschouwen. Verleden jaar heeft de Minister van Financiën een
ander, minder fraai woord gebruikt; ik ben echter blij, dat hij
dat vandaag achterwege heeft gelaten. Ik heb de indruk, dat
de Minister van Financiën, al is hij het dan niet met mij eens,
toch zal hebben begrepen, wat hier aan de hand is. Er is nl.
niet de minste reden toe om dergelijke woorden te gebruiken.
Blijkbaar heeft hier de fantasie van de heer Nederhorst parten gespeeld. Wat is het geval, mijnheer de Voorzitter? Onze andere wijze van benadering van het te voeren beleid heb ik naar
mijn mening duidelijk uiteengezet. Samengevat kwam dit neer
op temporisering en het duidelijk stellen van prioriteiten. Bij
een dergelijke benadering en in dat raam past mijns inziens
volkomen het vragen van de aandacht — en meer heb ik niet
gedaan — voor bepaalde sectoren op het terrein van bij voorbeeld de landbouw en de middenstand. Overigens is de Minister-President hierop niet ingegaan. Ik heb eergisteren geZitting 1966-1967
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zegd, dat er een verschil van benadering, van uitgangspunt
en van instelling bestaat tussen dit kabinet en de fractie van
de C.H.U. Na het aanhoren van de redevoeringen van de Minister-President en van de Minister van Financiën moet ik
bij deze conclusie blijven en mijn betoog van dinsdag volledig
handhaven. Zekerheid, dat werkloosheid zal uitblijven kan
het kabinet niet geven; zekerheid dat de bodemschatten in de
Noordzee ons miljoenen zullen opbrengen en dat de economische groei geen gevaar zal lopen, kan het kabinet evenmin
geven. Ik kies dan liever een wat veiliger weg met wat minder
risico's. Ik wacht met belangstelling het antwoord van de bewindslieden af. Met nog meer belangstelling zie ik uit naar de
redevoeringen van de heren Schmelzer en Notenboom. Van
hun houding zal het immers afhangen, of wij morgen een kabinetscrisis zullen hebben, dan wel dat het kabinet-Cals de
eindstreep zal halen.
De heer Witteveen (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil
beginnen met een korte opmerking te maken over de conjuncturele situatie en het conjuncturele perspectief. De MinisterPresident heeft vastgesteld, dat er eensgezindheid is over de
noodzaak de besparingen op te voeren en de loonstijging te
beperken. De bezwaren, die ik in eerste termijn heb geuit
tegenover de macro-economische verkenning, zijn echter op
geen enkel punt weerlegd. Wij hebben bepaald niet te horen
gekregen, dat de loonstijging niet nog groter zal worden dan
in die verkenning staat. Op mijn vragen en zorgen te aanzien
van de groei van de uitvoer heb ik geen reactie gekregen. Ik
heb alleen gehoord, dat de Minister van Financiën heeft gezegd: Wij hebben toch geen betere instantie dan het Centraal
Planbureau om ons een beeld van de toekomst te geven? In
dit verband wil ik de vraag, die ik in eerste instantie heb gesteld, herhalen. Ik vind dit toch werkelijk een interessant punt.
De vraag luidt: Hoe ziet de E.E.G.-commissie in Brussel, die
onze economische situatie toch ook nauwkeurig zal volgen,
het perspectief voor 1967 op dit ogenblik?
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot de begroting-1967
en de ruimteberekening. Mijn vriend Toxopeus sprak al van
„ruimtevaart". Ik geloof dat het zaak is, ook omdat wij bij
de replieken zo weinig tijd hebben, te pogen ons zoveel mogelijk tot het essentiële te beperken. Na de tabellen en overzichten,
die Minister Vondeling heeft gegeven, zou ik het volgende
willen zeggen. De Minister van Financiën geeft toe — en dit
kan natuurlijk ook niet anders —- dat de overloop van de
belastingmaatregelen van 1966 naar 1967 inderdaad een dubbeltelling is en dat dit in zijn methode onjuist was. Hij heeft
gezegd: Ik had het beter anders kunnen stellen. Ik meen, dat
hij niet heeft aangegeven op welke wijze dan een ruimteberekening zou kunnen zijn opgezet, waarin dit wel „rond"
liep. De Minister heeft hiertegenover een paar andere elementen geplaatst. Hij heeft gezegd: De ruimte in 1966 was eigenlijk wat groter. Hij becijfert dit op een bedrag van 125 min.
In eerste termijn heb ik een bedrag van 80 min. genoemd. Ik
meen, dat wij hierover niet behoeven te twisten. Dit staat er
dus tegenover. Aan de andere kant staat er dan tegenover,
dat in 1966, dus ook op jaarbasis, de ruimteberekening niet
klopte. Op dit punt was er een tekort van 200 min.
Het tweede element, dat Minister Vondeling in het geding
brengt, is het ten volle dekken van het tweede gedeelte van de
belastingverlaging. Hij heeft gezegd: In de methode, die wij
in 1964 en 1965 volgden, was dit niet nodig geweest. Minister
Vondeling heeft echter heel uitdrukkelijk in de miljoenennota
van het vorige jaar de begroting-1965, dus afgezien van de
overschrijdingen, als uitgangspunt gekozen. Hij zei: Die begroting zou, zonder de overschrijdingen, een evenwichtige situatie te zien hebben gegeven. Daarop ga ik mijn ruimteberekeningen verder baseren en binnen die ruimte moet ik dan
blijven. Daarvan uitgaande, betekent dit, dat de tweede
tranche in het geheel in rekening moet worden gebracht. Men
kan nu wel weer zeggen: Als men terug gaat tot 1963, dan
zou dit niet helemaal behoeven. Men kan bij die ruimteTWEEDE KAMER
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berekening altijd weer een ander gezichtspunt kiezen. Men kan
dit op verschillende wijzen doen. Mijns inziens is het grote
bezwaar tegen de methode van de Minister, dat hij telkens
op een andere berekening overstapt, al naar gelang het het
beste uitkomt.
Minister Vondeling heeft ook een vergelijking gemaakt met
de methode, die wij hebben toegepast en hij heeft laten zien, dat
het dan beter uitkwam.
Dat zit in hoofdzaak in één punt, namelijk de kwestie van
de woningwetvoorschotten, waarvan wij het vorige jaar hebben
gezegd: wij zijn het ermede eens, dat deze nu bij de sterke
expansie, die daar is opgetreden, moeten worden meegerekend.
Wij hebben dit zelf in onze benadering van de begroting
het vorige jaar ook gesteld. Ik geloof, dat dat nu dus niet
een factor is, waardoor tekorten die er aan de andere kant
zijn, zouden kunnen worden gecompenseerd.
Ik wil mij op die ruimteberekening niet alleen baseren. Ik
heb dat in eerste termijn ook niet gedaan. Ik heb toen ook
erkend, dat op zich zelf dit begrotingstekort in de huidige situatie op de kapitaalmarkt aanvaardbaar zou kunnen zijn, als
het maar het werkelijke effect van de begroting op de juiste
wijze weergaf. Ik heb het laatste echter bestreden. Ik heb
gezegd: er zitten een drietal kunstgrepen is, die meebrengen,
dat het effect van de begroting in werkelijkheid anders is. Die
drie kunstgrepen heb ik Minister Vondeling op geen enkele wijze horen weerleggen. Hij heeft niet weerlegd het punt van de
verschuiving van de defensie-uitgaven, t.w. 115 min., hij heeft
evenmin weerlegd de verschuiving van 200 min. van de kinderbijslag. Ik herhaal duidelijkheidshalve nog eens, dat het
mij er hier om gaat, wat er nu in de economie gebeurt en wat
het werkelijke effect is. Dat is dat vanaf 1 juli 1967 al deze verschuivingen in de sociale verzekering gaan werken, zodat men
vanaf dat moment volgens de plannen van de Regering geen
premie voor de kinderbijslagverzekering meer zou behoeven
te betalen. Dat is het economische effect. Of dan die betaling
van het Rijk net over het einde van het jaar heenloopt, vind ik
economisch niet relevant.
In de derde plaats de versnelde inning van de inkomstenbelasting. Ik geloof, dat het daar nu toch wel heel duidelijk
is komen te liggen. Minister Vondeling geeft toe — en dat
moest hij natuurlijk ook wel doen —, dat dit niet thuis behoort in de normale methode van raming van de inkomstenbelasting. Hij geeft ook toe, dat deze ontvangst zal moeten
worden verantwoord op het dienstjaar 1965. Hij zegt alleen:
ja, maar ten slotte werkt het dan toch net zoals een belastingverhoging. Dit bestrijd ik nu juist. Ik kan het bestrijden met
precies dezelfde woorden die Minister Vondeling hieromtrent
vanmiddag gebruikte, toen hij het namelijk karakteristiek zo
uitdrukte: als wij onze schulden betalen, worden wij niet
armer. Inderdaad! Hij zei erbij: dan kunnen wij dus ook meer
lenen. Dat is nu precies het punt. Derenen, die nu versneld
moeten betalen, voelen zich daardoor niet armer. Dat is een
vermogensmutatie. Daarvoor kan men lenen. Dat is dus
een zaak, die speelt in de kapitaalmarktsfeer en die wij op
een geheel andere wijze dan als een belastingverhoging moeten beschouwen.
Verschuivingen in de betaling van belastingen zijn vroeger
ook nooit zo bekeken. Dan behoef ik niet ver terug te gaan.
Dan vind ik al in de miljoenennota van het vorige jaar over
de verschuivingen die er toen waren ten aanzien van loonbelasting en ten aanzien van de omzetbelasting alleen bij de financiering een paar opmerkingen, die er dan nog toe leiden, dat
het in verband met die tijdelijke verschuivingen zelfs niet nodig werd geacht kapitaalmarktmiddelen aan te trekken om dat
nu precies in 1965 of 1966 te dekken.
Het is ook van belang hoe wij ons standpunt ten aanzien van
de versnelde inning bepalen. Het is wel zo, dat men als men
zijn schulden betaalt niet armer wordt, gelijk Minister Vondeling heeft gezegd; maar men moet het wel betalen. Dat kan
voor sommigen liquiditeitsmoeilijkheden met zich brengen. Wij
menen dat die er op het ogenblik scherp kunnen insnijden voor
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een aantal zelfstandigen en dat dat problemen kan meebrengen. Wij vinden dat dat niet juist is en dat deze regeling met
grote soepelheid moet worden toegepast. Wij zouden daarover
graag een uitspraak van de Kamer willen vragen en een motie
van orde willen indienen, mijnheer de Voorzitter, welke ik de
eer heb op uw tafel te deponeren.
De Voorzitter: Door de heren Witteveen, Portheine. Visser.
Joeke, en Toxopeus wordt de volgende motie "oorgesteld:
„De Kamer,
gehoord de besprekingen omtrent de versnelde inning der
inkomstenbelasting,
van oordeel,
dat deze met name de zelfstandigen, die zich reeds in ernstige liquiditeitsmoeilijkheden bevinden, nog voor grotere moeilijkheden plaatst,
spreekt als haar mening uit,
dat met betrekking tot de toepassing van deze maatregel de
uiterste soepelheid dient te worden betracht, hetgeen bij voorkeur zou moeten worden verwezenlijkt door een algemene aanschrijving van de Staatssecretaris van Financiën aan de ontvangers
en gaat over tot de orde van de dag.".
Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze algemene
politieke en financiële beschouwingen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Witteveen (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
kom op het bijzonder belangrijke punt van de verschuivingen
naar 1968. De becijfering hierover, die ik heb verzocht als noot
in de Handelingen te doen opnemen, is, naar ik geloof, door
de Minister niet aangetast. De Minister merkt alleen op dat
verplichtingen, die in de begroting voor 1967 mogen worden
aangegaan, niet alle tot betaling in 1968 zouden behoeven te leiden, maar dat het ook nog wel wat later kan doorgaan. Dat is
natuurlijk juist; maar er staat tegenover dat er ook wel betalingen zullen zijn, die uit nog weer vroegere verplichtingen voortkomen. Wanneer ik de belangrijke posten in de begroting bezie
— ik noem de verkeersvoorzieningen voor de steden en de uitgaven voor de mijnindustrie, om een paar van de grootste te
nemen —, dan geloof ik, dat hier bepaald een zeer belangrijke
overloop ontstaat. Ik geloof ook, dat het extra bedrag voor
de verkeersvoorzieningen voor de steden, dat wij hebben opgevoerd, zeer reëel is. Als men uitgaat van een subsidieregeling, waarbij men in het algemeen voor die investeringen in
de steden een bijdrage zou krijgen, zou men, geloof ik, zeer
gauw tot dat bedrag geraken. Ik geloof overigens dat ik in deze
opstelling bepa:ld niet naar mij heb toegerekend. Er staan een
paar pro memorieposten op, waaruit toch ook nog wel uitgaven zullen voortvloeien. Ik denk nog aan andere uitgaven: de
kwestie van de wedden, waar volgende fasen volgens de Regering op zouden moeten volgen; de invoering van de Mammoetwet, die 1 januari 1968 zou moeten geschieden; dat laatste is natuurlijk een zaak uit het verleden, maar het moet toch
allemaal gaan gebeuren. Het brengt mee, dat dat bedrag van
700 min. als extra last op de begroting voor 1968 bepaald
geen overschatting is.
Mijnheer de Voorzitter! Een heel enkele opmerking — ik
moet mij zeer beperken — over ons plan. Ik heb natuurlijk met
belangstelling gezien, dat de Minister daarover een voorlopige
becijfering heeft laten maken. Ik zal daar nu niet op ingaan.
Het is dit jaar onze methodiek om dat in de afzonderlijke begrotingscommissies te gaan doen. Ik wil wel zeggen, dat wij
geenszins geschokt zijn in onze verwachting, dat wij hier in
totaal tot 600 min. bij al onze alternatieven zullen kunnen komen.
Ik zou nog twee opmerkingen willen maken. De MinisterPresident heeft over de voorgestelde beperking van de woning-
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wetvoorschotten gesproken. Daarbij heeft hij over het hoofd
gezien, in te gaai; op het argument, dat ons nu juist in het bijzonder weer van de wenselijkheid van verschuiving heeft overtuigd; dat de heffing van Minister Bogaers als complement
vraagt om een verschuiving, zodat er ook meer particuliere
bouw komt.
Er is één punt in ons plan, ten aanzien waarvan het, geloof
ik, zin heeft, er nu al in het kort over te spreken, namelijk de
kwestie van de beperking van het aantal ambtenaren. Andere
sprekers hebben zich gisteren en eergisteren daarover geuit.
Ik geloof, dat het nuttig zou zijn, als de Kamer daarover nu
een uitspraak zou kunnen doen, omdat dat moeilijker is bij de
vele afzonderlijke begrotingshoofdstukken. Ik zou u daarom
op dit punt nog een motie willen voorleggen, mijnheer dé Voorzitter, welke ik de eer heb op uw bureau te deponeren.
De Voorzitter: Door de heren Witteveen, Joekes. Toxopeus,
Porthcine en Geertsema wordt de volgende motie voorgesteld:
,,De Kamer,
gehoord de algemene politieke en financiële beschouwingen,
gezien de noodzaak van een verdere beperking van de Rijksuitgaven en van opvoering van de efficiency in het overheidsapparaat,
spreekt als haar oordeel uit, dat de voor 1967 geraamde
personeelssterkte moet worden teruggebracht, zodat slechts een
zo klein mogelijke toeneming boven de werkelijke sterkte per
30 juni 1966 mogelijk wordt gemaakt,
en gaat over tot de orde van de dag.".
Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze algemene
politieke en financiële beschouwingen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil
namens de fractie het gehele kabinet dank zeggen voor de zeer
uitvoerige aandacht, die het kabinet en in het bijzonder dus de
Minister-President en de Minister van Financiën hebben willen
besteden aan de opmerkingen, vragen, suggesties en bezwaren,
die van de kant van onze fractie tot uiting zijn gekomen.
Ik heb in eerste instantie voor een aantal onderdelen van
het beleid en ook voor een aantal bewindslieden waardering
geuit; op andere heb ik kritiek geuit en ik ben het volledig eens
met de Minister-President, wanneer hij het zo stelt — de Minister van Financiën heeft dat ook in aansluiting op hem gedaan —, dat kritiek op het financiële beleid mede kritiek inhoudt op het gehele kabinet op dat punt, en dat waardering
voor beleidsonderdelen en bewindslieden mede waardering betekent voor de Minister van Financiën, voor zover hij dit beleid mede mogelijk heeft gemaakt. Dit is volkomen juist en ik
kan mij daarbij aansluiten — ik wil dit erkennen —, maar natuurlijk heeft ieder lid van het kabinet ook een eigen eerste verantwoordelijkheid en in dit licht heb ik mijn beoordeling willen geven en mijn kritiek en mijn waardering willen stellen; in
geen ander.
Mijnheer de Voorzitter! Uit hetgeen wij van de kant van de
Minister-President en van de Minister van Financiën hebben
vernomen blijkt een beeld inderdaad van grote werkkracht van
dit kabinet. Veel van het regeringsprogram, dat — ik herhaal wat ik daarover gisteren heb ge;egd — door onze fractie
in april van het vorige jaar is onderschreven, begint. uit de
verf te komen of is in bewerking. Hierop had de kritiek, die ik
had te uilen, dan ook geen betrekking. De kritiek had hierop
betrekking, dat, zoals wij het zien, het financieel-economisch
beleid de uitvoering juist van dat werkprogram en van belangrijke doelstellingen daarvan in gevaar kan brengen. Dit was de
kern van de kritiek.
Nu wil ik de heer Nederhorst zeggen, dat hier voor onze
fractie geen kwestie in het geding is van kiezen naar deze of
naar gene richting.
Zitting 1966-1967

Schmelzer
Mijnheer de Voorzitter! In elke politieke combinatie, welke
dan ook, zou or.ze fractie de zorgen, die wij hebben en die ik
heb geuit, evemozeer hebben geuit en naar voren gebracht,
want dit is onze verantwoordelijkheid, ongeacht de politieke
combinatie, waarin het kabinet werkt en waarin het zijn beleid voert. Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid, mijnheer de Voorzitter, met betrekking tot het beleid zelf en dit
is de achtergrond geweest van mijn optreden. Daar staat kiezen geheel buiten.
Ik vond het overigens heel aardig van de heer Nederhorst,
dat hij een document, hetwelk door de Franse bisschoppen is
gestimuleerd — het is in feite een rapport van de bisschoppelijke commissie voor charitatief en sociaal werk van het Franse
episcopaat —, ons heeft voorgehouden als inspiratiebron. Hij
begeeft zich aardig in de richting van een Christelijk-geïnspireerde politiek en ik vind dit alleen winst, maar ik zou hem
willen antwoorden: dit moge een interessant document zijn —
dit is het ongetwijfeld, overigens een omstreden document, ook
in de Franse pers; dit laat ik daar —, maar ons eigen K.V.P.werkprogram is voor ons voldoende als richtsnoer voor ons beleid. Wanneer men vraagt: hoe zal een christelijk-geïnspireerde
partij als de onze bij komende verkiezingen de duidelijkheid
in de politiek kunnen bevorderen, dan zeg ik: dit zullen wij
doen door de kernpunten van ons eigen werkprogram zo duidelijk mogelijk naar voren te brengen, in de tweede plaats door
tot uitdrukking te brengen, welke kernpunten van de politieke
piogramma's van andere partijen wij niet wensen te aanvaarden, en in de derde plaats door aan te geven, op welke punten
wij willen, dat het beleid van het voorgaande kabinet wordt
voortgezet, en op welke punten eventueel het beleid van een
zittend kabinet zou moeten worden gewijzigd of omgebogen.
Wanneer wij op die drie punten duidelijkheid kunnen laten bestaan — ik geef toe dat er misschien behoefte aan wat meer
duidelijkheid is dan in het verleden en wij zullen ons daartoe
beijveren — dacht ik, dat wij aan de eis van duidelijkheid voor
een volkspartij als de onze zo goed mogelijk hebben voldaan.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan helaas niet ingaan op vele
belangrijke onderdelen van het beleid en op vele belangrijke
onderdelen van het antwoord van de kant van de MinisterPresident en de Minister van Financiën. Ik moet een enkel
punt noemen.
Ik wil niet nalaten te zeggen, dat, voor wat betreft onze opmerkingen over de problemen in de stimuleringsgebieden en
de gevolgen, die de ontwikkeling in deze gebieden ondervindt
van de algemene stagnatie in de investeringen — ik denk hierbij aan Limburg, aan Zuidwest Nederland en aan de noordelijke provincies — van de kant van het kabinet nauwelijks aandacht is besteed aan die zorg en aan onze suggestie voor deze
gebieden te denken aan investeringsfaciliteiten. In dit verband
zou ik de speciale problematiek van de mijnstreek in Limburg
willen roemen, die ik nogal uitvoerig naar voren heb gebracht.
Ik begrijp dat de Minister-President piet op alle vragen kan ingaan, maar dit is toch een heel belangrijke zaak.
Minister-President Cals: Daarop ben ik echt ingegaan.
De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! De
Minister-President heeft er inderdaad iets over gezegd, maar
ik heb bij voorbeeld nog niet vernomen hoe het gaat met de
subjectieve steun aan de particuliere mijnen en hoe het is gesteld met de sociale maatregelen waarover ik heb gesproken.
Ik vraag de Minister-President niet daar vanavond direct op
te antwoorden, maar ik wil het opnieuw met klem in zijn aandacht aanbevelen en hem vragen daar alle aandacht aan te
blijven besteden.
Ik kom nu op het betoog van de Minister van Financiën,
waarop straks mijn collega Notenboom nader zal ingaan. Ik
moet zeggen dat de Minister van Financiën vanmiddag een
knap betoog heeft gehouden. Ik wil dit niet ontkennen en ik
wil hem graag die eer geven. De kracht van het betoog — of
de schijnbare kracht als u wilt — zal echter ten dele in de
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vergelijkingen die hij maakte met vorige perioden — verge- Regering reeds nu wat meer concreet aangeven — uiteraard
lijkingen overigens, die ik in mijn betoog al had erkend als één is samenhang met het prijsbeleid, waarover ik ook heb
van de pluspunten — en met andere landen. Op zich zelf is dit gesproken — hoe zij haar verantwoordelijkheid op dit gete waarderen, maar het gaat om de vraag, waar wij nu hier bied wil waar maken?
Mijnheer de Voorzitter! Wij beslissen over de rijksbegroting
voor staan. Hierom gaat het; evenals om de vraag in hoeverre de rijksbegroting voor 1967 met haar consequenties voor 1967, maar in feite is natuurlijk ook 1968 in het geding,
voor 1968 een voldoende bijdrage levert tot het herstel van wanneer dit kabinet zijn normale periode vervult en dus ook
het evenwicht, dus een voldoende bijdrage voor een tegengaan een belangrijk stuk van de voorbereiding, zo niet het beslisvan geldontwaarding, voor het voorkomen van een te hoog sende werk, voor de begroting-1968 voor zijn rekening krijgt.
wordende belastingdruk, voor een voldoende groei van de Dit feit is een reden te meer, waarom ik meen mij niet te
particuliere sector en voor een voldoende veiligstelling van kunnen onthouden van het stellen van deze drie vragen, waarde werkgelegenheid. Wanneer de Minister van Financiën zegt, op wij graag een vertrouwenwekkend antwoord zouden willen
dat er in het verleden meer op de kapitaalmarkt werd geleend vernemen.
dan nu het geval is, dan zeg ik, dat dit best mogelijk is. In het
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
verleden is echter de monetaire spanning — ik denk ook aan
wil beginnen met een vraagstuk, dat ik in eerste termijn niet heb
de huidige rentestand — nimmer zo groot geweest als nu.
Het gaat dus om de vraag in hoeverre deze rijksbegroting behandeld, maar dat op het ogenblik Nederland toch wel in
met haar consequenties voor 1968 en volgende jaren onze sterke mate beroert en dat ook in het antwoord van de
problemen van nu voldoende tegemoet komt. Ik wil de Minister-President even naar voren is gekomen. Ik denk hier
Regering ook nu nog een drietal klemmende vragen voor- met name aan de massa-ontslagen, die wij de laatste tijd in ons
land meemaken. Wij zitten in een overspannen arbeidsleggen.
In de eerste plaats moet ik zeggen — mijn fractiegenoot markt en het is nu eenmaal onvermijdelijk dat, wil er enig
de heer Notenboom zal dat nader adstrueren —, dat wij herstel, enig evenwicht komen, er aan sluiting van bedrijven
nog niet konden worden overtuigd van de juistheid van het niet zal zijn te ontkomen. Maar wel rijst bij al deze ontslagen
voorgenomen uitgavenniveau. Naar ons inzicht biedt dit de vraag: Hoe geschiedt het en wanneer geschiedt het?
Wat betreft de vraag „Hoe geschiedt het", is mijn fractie
niveau, gepaard gaande aan een onvoldoende structurele
bijzonder
verontrust over de wijze, waarop dit thans schijnt
dekking, zoals wij die zien, een onvoldoende waarborg tegen
geldontwaarding en tegen de financieel-economische spanningen te geschieden bij Werkspoor, waarbij in de eerste plaats de
met alle risico's van dien. In dit licht wil ik de Minister van oudere en de minder valide arbeiders de dupe dreigen te worFinanciën vragen — ik spreek nu over de financieel-economi- den. In het algemeen — mijn fractiegenoot de heer Van Lier
sche spanningen — of hij ons, nu het derde kwartaal is ver- heeft hierover al vragen gesteld — zou ik gaarne van de Restreken, nader kan inlichten over de ontwikkeling van de be- gering willen vernemen, dat zij het met mij eens is als ik zeg,
dat bij het geven van ontslag in de eerste plaats gekeken moet
talingsbalans-1966.
De tweede vraag betreft een heel belangrijk punt, dat door worden naar die werknemers die gemakkelijk elders kunnen
de Minister-President en de Minister van Financiën naar worden geplaatst, aangezien men zich wel tweemaal moet bevoren is gebracht, nl. dat volgens hun mededelingen het kabi- denken voordat men oudere arbeiders die moeilijk elders
net intern hard studeert aan het opstellen van een prioriteiten- zijn te plaatsen voor ontslag in aanmerking laat komen, terschema op het gebied van belangrijke beleidsonderdelen. Ik wijl ook het beleid ten aanzien van de buitenlandse arbeidswil u wel zeggen, mijnheer de Voorzitter, dat ik die studie van krachten in het kader van deze arbeidsmarktpositie nader zal
harte toejuich en mij daarover verheug, maar ik moet in dezen moeten worden bekeken.
Mijn tweede voorafgaande opmerking heeft betrekking op
toch herinneren aan een vraag, die bij de schriftelijke voorhet
antwoord van de Minister inzake het inkomen van de Kroon.
bereiding voor de financiële beschouwingen is gesteld, vraag
Ik heb in eerste instantie mijn instemming betuigd met de brief
14, die luidde:
van de Minister-President. Ik heb begrepen, dat de geachte
,,Ten einde een voortdurende toename van de over- afgevaardigde de heer Roolvink daarmee minder was ingeheidsuitgaven te beperken c.q. te voorkomen dienen tij- nomen. Hij heeft met name gesteld, dat men de indruk zou
dig initiatieven te worden genomen. Zijn in deze regerings- krijgen, dat het kabinet was geweken voor buiten-parlemenplannen reeds zulke initiatieven overwogen, resp. inge- taire krachten. Deze opmerking van de geachte afgevaardigde
de heer Roolvink is mij niet geheel en al duicHijk. Sprekende
bouwd? Zo ja, welke?"
namens mijn fractie heb ik destijds al in een vroeg stadium
ernstige bedenkingen tegen dit wetsontwerp ingebracht. Ik kan
Op die vraag werd o.a. het volgende geantwoord:
mij toch moeilijk voorstellen dat de heer Roolvink mij als een
„Naar de mening van de ondergetekende behoort het buiten-parlementaire kracht zou willen beschouwen en evenuitwerken van initiatieven die tot een andere uitgaven- min kan ik mij indenken — ik ben er zeker van dat dit ook niet
ontwikkeling zouden kunnen leiden als het kabinet — ge- één ogenblik in hem opkomt —, dat hij van mening is, dat
let op zijn programma — voor de jaren 1966 en 1967 wij door buiten-parlementaire krachten ons standpunt laten
noodzakelijk acht, niet tot zijn taak. Verwezen zij overi- bepalen en dat wij niet onze eigen verantwoordelijkheid in dit
gens naar hetgeen op blz. 76 van de miljoenennota is opzicht volledig beseffen.
gesteld.".
Ik wil nu iets zeggen over de adviesaanvrage. Omtrent deze
adviesaanvrage heeft de Minister-President gezegd, dat daar
Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik nu hoor over die met name de kwestie van het personeel aan de orde is gesteld
prioriteitenstudie, moet ik u zeggen dat de teleurstelling over en de vraag, of het salaris van het personeel moet worden gedit antwoord door de opmerkingen van de Minister-President bracht op een normale begroting.
en de Minister van Financiën nog niet kon worden weggenomen.
In de eerste alinea van de adviesaanvrage staat:
Mijn vraag is dus: Wenst de Regering niet alleen te studeren,
„In hoeverre leidt een bestudering van de staatsmaar nu ook zo te handelen dat voor 1968 niet met grote
rechtelijke positie van de Koning, zoals deze zich in de loop
waarschijnlijkheid zware nieuwe lasten onvermijdelijk zijn?
van de tijd heeft ontwikkeld, tot een gewijzigd inzicht omMijn derde vraag betreft de loonpolitiek, waarover wij reeds
trent de thans voor een richtige vervulling van het Koninkeen zekere indicatie hebben gekregen, die wij hebben gesteund.
lijk ambt wenselijke regeling.".
Vanmiddag is echter opnieuw gebleken, hoe uiterst belangrijk
een verantwoorde loonpolitiek voor een verantwoorde sociaalMijn concrete vraag is: wordt daarin uitsluitend en alleen
economische ontwikkeling in ons land is. Mijn vraag is: Kan de begrepen de kwestie van dat personeel of komt daar ook bij
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ter sprake en wordt ook aan de Raad van State gevraagd om
bij voorbeeld de belastingvrijdom in dit verband in het onderzoek te betrekken.
Een derde punt heeft betrekking op het antwoord van de
Minister-President inzake de studietoelagen. Mijn fractie heeft
met instemming van de Regering vernomen, dat men bereid is
tegemoet te komen aan de wensen van de kamercommissie.
Dit betekent, dat die 5 pet.-regeling zal worden aanvaard. Wij
hebben echter ook gehoord van de Minister-President, dat
het systeem gehandhaafd zal blijven.
Mijnheer de Voorzitter! Dit is mij te absoluut. Ik houd het
er maar voorlopig op, dat het systeem voorlopig gehandhaafd
zal blijven. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken — de
Minister heeft mij niet van het tegendeel overtuigd —, dat het
systeem op zich zelf paternalistische trekken blijft behouden.
Ik heb geïnterrumpeerd en gevraagd, of de studentenorganisaties in het overleg zijn betrokken. De Minister heeft toen gezegd: de studentenorganisaties zijn gehoord. Ja, mijnheer
de Voorzitter, zij zijn inderdaad gehoord. Zij zijn echter
gehoord sec, dat wil zeggen, zij zijn in de gelegenheid geweest om hun standpunt naar voren te brengen, maar er
heeft daarna op geen enkele wijze een gesprek plaatsgevonden, laat staan enig overleg. Wanneer ik gezegd heb, dat
de studentenorganisaties partij zijn, dan moet dit niet worden begrepen als partij in de zin waarin een vakbeweging partij
is in de onderhandelingen met de werkgevers, maar wel in de
zin, dat de studentenorganisaties partij en belanghebbenden
zijn en dus recht hebben om tijdig bij het vooroverleg te worden betrokken en niet alleen gehoord. Dit wilde ik in dit verband nog opmerken.
Ik kom thans tot de vraagstukken betreffende het buitenlandse beleid. Met veel waardering heb ik vernomen, dat in de
Kamer door alle fracties een grote plaats voor het vraagstuk Vietnam is ingeruimd. In alle betogen klonk ernstige verontrusting. Het was bepaald niet alleen de P.S.P. die dit geluid liet horen. Wat wel bij de P.S.P. beperkt was, was de
volstrekt eenzijdige voorstelling van zaken en elk ontbreken
van kritiek op de huidige regering in Hanoi. Geen woord kwam
in de redevoering van de geachte afgevaardigde de heer
Lankhorst voor over hetgeen zich in China heeft afgespeeld,
heus niet het paradijs voor pacifisten, integendeel, een land,
waar het militarisme van de jeugd met de dag groeit, waar de
oorlog als iets heerlijks wordt ervaren en waar een sfeer
van nationaal heldendom wordt aangekweekt. Hoe een pacifistische partij hierover kan zwijgen, is mij een raadsel.
De heer Burggraaf (P.S.P.): Wat heeft dat met Vietnam
te maken?
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Weet de geachte afgevaardigde niet, wat het met Vietnam heeft te maken, mijnheer de
Voorzitter, dan verbaas ik mij daarover in hoge mate. Zelfs
al zou het niet met Vietnam hebben te maken, dan zou het
feit, dat een stuk militarisme op dit moment in de wereld tot
kookhitte wordt opgevoerd, voor de P.S.P. reden zijn, er
thans iets over te zeggen.
De heer Burggraaf (P.S.P.): Dat is een andere zaak.
Minister Den Uyl: Maar een heel belangrijke zaak.
De heer Burggraaf (P.S.P.): Inderdaad.
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Evenals mij het een raadsel
is, mijnheer de Voorzitter, dat de P.S.P. nog steeds eist het
terugtrekken van alle Amerikaanse troepen, voordat met
de onderhandel gen wordt begonnen.
Er is geen A iatisch land, dat deze eis stelt. Zelfs de geachte
afgevaardigde de heer Lankhorst heeft medegedeeld — ik
laat deze mededeling overigens voor zijn rekening —, dat de
regering van Hanoi bereid zou zijn, water in de wijn te doen en
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onderhandelingen te beginnen, voordat men met het terugtrekken van de troepen is begonnen. Eigenlijk vindt de P.S.P.
dit onjuist; eigenlijk is de P.S.P. plus Hanoi, que Hanoi.
In de reacties van de andere partijen klonk een eerlijke verontrusting door, een zelfde verontrusting, die ook doorklinkt
in het adres van de politieke jongeren. Ik geloof, dat het juist
is, dat, zoals deze jongeren reeds uiting gaven aan het algemeen gevoelen, ook deze Kamer daaruit uiting geeft. Daarvoor
is mijns inziens voldoende reden. Ik meen, dat wij de ondertekenaars van het petitionnement over Vietnam vóór zijn,
want wij hebben hier reeds een uitvoerig debat over Vietnam
gevoerd en ik meen, dat het juist is, dat dit debat ook uiting
vindt in de vorm van een motie, die ik de eer heb hierbij op
uw bureau, mijnheer de voorzitter, te deponeren.
De Voorzitter: Door de heren Nederhorst. Schmelzer, Roolvink, Beernink en Toxopeir; wordt de volgende motie voorgesteld:
,,De Kamer,
instemmend met het oordeel van Oe Thant, dat de oorlog in
Vietnam op het ogenblik „een belasting vormt voor alle vormen van de internationale samenwerking",
van oordeel, dat èn om deze reden èn vanwege de verschrikkelijke beproevingen voor het volk van Vietnam, zo snel mogelijk een politieke oplossing voor het vraagstuk dient te worden bereikt,
eveneens van oordeel, dat van de kant van de Verenigde Staten met de toespraak van Goldberg in de Verenigde Naties
aanknopingspunten zijn gegeven voor een politieke oplossing
van het conflict,
teleurgesteld over het starre standpunt, tot nu toe ingenomen
door Hanoi en Peking,
doet een beroep op de Regering in het internationaal overleg te bevorderen:
1°. dat alles in het werk wordt gesteld om een verdere
uitbreiding en verscherping van de oorlog te voorkomen;
2°. dat bij komende onderhandelingen alle strijdende paitijen worden ingeschakeld, inbegrepen de Vietcong;
3°. dat de Regering van Hanoi instemt met onderhandelingen zonder voorwaarden en de Regering van de Verenigde
Staten met een hernieuwde stopzetting der bombardementen:
4°. dat de wederzijdse beëindiging van het zenden van
militaire versterkingen als eerste punt van onderhandelingen
aan de orde wordt gesteld,
en gaat over tot de orde van de dag.'".
Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze algemene
politieke en financiële beschouwingen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
wil nog een enkele toelichting op deze motie geven. Zij spreekt
haar ernstige verontrusting uit over de zich ontwikkelende
situatie in Vietnam. Ze legt de verantwoordelijkheid ervoor,
dat thans niet wordt onderhandeld, daar waai deze verantwoordelijkheid moet liggen. Zij wijst op de gevaren van een
verdere uitbreiding van het conflict dat niet militair, maar wel
politiek oplosbaar is. Zij erkent de Vietcong als zelfstandige
onderhandelingspartner, zonder te zeggen, dat de Vietcong de
enige onderhandelingspartner behoort te zijn. Zij verlangt,
dat Hanoi instemt met onderhandelingen zonder voorwaarden, terwijl van de Regering van de Verenigde Staten een hernieuwde stopzetting van de bombardementen wordt gevraagd
en terwijl ten slotte de wederzijdse beëindiging van het zenden
van militaire hulp als eerste punt voor de onderhandelingen
wordt gesteld.
Het komt mij voor, dat de Krmer zich op deze wijze duidelijk uitspreekt in een motie, die mijns inz'ens voor de Regering
aanvaardbaar is, wanneer ik althans de begrotingsstukken
goed heb gelezen.
TWEEDE KAMER
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Thans kom ik weer terug op het binnenlands beleid. Eerst
wil ik dan een enkele opmerking maken over het antwoord
van de Minister-President op onze vraag, hoe het staat met
het onderzoek naar het gemeentelijk bouwbedrijf. Het antwoord daarop luidt, dat het onderzoek is voltooid en dat men
bij alle instanties de mededeling heeft gekregen, dat de
meningsvorming nog aan de gang was.
Minister Ca!s: Niet alle; verreweg de meeste.
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Ik heb niet de indruk,
dat dit bedoeld is met een serieus onderzoek. Als de Regering
n.eent, dat zij het hierbij kan laten, zou de verkeerde indruk
kunnen ontstaan, dat zij blij is, er zo van af te zijn. Ik geloof
dat het wenselijk is, dat bij de desbetreffende organen en
organisaties erop wordt aangedrongen, zo spoedig mogelijk
hun standpunt te bepalen, en dat wij daarna van de Regering
een nader standpunt vernemen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans nog even aan de
opmerking van de geachte afgevaardigde de heer Roolvink.
De heer Toxopeus heeft een interessante vraag gesteld inzake
het kiezen en het geven van duidelijkheid ten aanzien van
toekomstige kabinetsformaties en hij heeft de heer Roolvink
gevraagd duidelijk te zeggen, met wie de A.R.P. in een komende kabinetsperiode in zee zou willen gaan. De heer Roolvink heeft op die vraag geantwoord — en dat is in zekere zin
begrijpelijk —: „Dat hangt toch wel af van het programma en
ik wil dat programma eerst eens zien". Welnu, mijnheer de
Voorzitter, dat programma is er; wij hebben een programma
van gemeenschapsvoorzieningen. Dat programma eindigt niet
op 23 mei; het strekt zich uit over een langere periode.
Het is een programma op middellange termijn, als ik het zo
mag zeggen. Over dat programma zijn de regeringspartijen
het eens. Wij hebben de vaste overtuiging, dat met dat programma ons land gediend is. Tegen dat programma zegt de
V.V.D. .,neen". Het komt mij voor, dat het voor de regeringspartijen en zeer zeker voor mijn partij heel goed mogelijk is,
vóór de verkiezingen te zeggen, of zij bereid zijn dat programma voort te zetten, en in welke combinatie. Ik geloof dus, dat
het antwoord op de vraag van de heer Toxopeus tot een verheldering zou kunnen bijdragen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot mijn laatste punt, namelijk de opvallende wijze waarop de heer Schmelzer zich gisteren — en vandaag in iets mindere mate — heeft opgesteld
ten aanzien van het kabinet. Ik heb daarover in eerste instantie al iets gezegd, maar ik meen toch in alle eerlijkheid te moeten zeggen, hoe wij deze interventie hebben ervaren. Het is
nogal wat, wanneer een van de regeringspartijen de soliditeit van de Minister van Financiën in twijiel trekt. Ik vind dat
een vrij duidelijke en vrij forse aanval, die men niet zo gauw
op een Minister van Financiën doet, die in een kabinet zit
waarin de drie partijen samenwerken. Er is uitbundige lof toegezwaaid aan de ministers van de K.V.P., die allen ministers zijn van „spending departments", van departementen
die uitgeven — alleen de opmerking over Minister Bogaers
was „een beetje zuinigjes", die werkte te hard en wat over
Minister Veldkamp werd gezegd, was ook niet om over naar
huis te schrijven — en daar tegenover stond dan een sterke
aanval op de Minister van Financiën en op het gehele financieel-economische beleid, op de man die het geld beschikbaar
moet stellen om al deze uitgaven mogelijk te maken. Dat is
ons bepaald niet ontgaan en vandaar mijn reactie in eerste termijn.
Na de tweede termijn van de heer Schmelzer ben ik nog
niet veel wijzer geworden inzake het standpunt van de K.V.P.
De heer Schmelzer heeft opnieuw vragen aan het kabinet gesteld, waardoor wij niet duidelijk weten, waar de K.V.P. nu
staat. Ik herhaal: het kabinet heeft er recht op van de regeringspartijen te weten, of zij de handhaving van dit niveau van
overheidsuitgaven als een noodzakelijk minimum zien.
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De heer Schmelzer (K.V.P): En de K.V.P. heeft er
recht op, een duidelijk antwoord van de kant van de Regering
te krijgen.
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Maar uiteindelijk komt
de heer Schmelzer niet tot de beantwoording van de vraag,
en dit antwoord moet toch uit dit debat komen. Het gaat
niet alleen om deze vraag, maar ook om de vraag, of de regeringspartijen de dekking toereikend vinden en in de derde
plaats om de vraag, of deze begroting, die gericht is op een
herstel van het evenwicht, daaraan naar de mening van de regeringspartijen voldoende bijdraagt. Wil er duidelijkheid komen, dan moet op deze drie vragen een antwoord worden gegeven.
Als de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer dit nu niet
w'1 doen, dan zal hij het vannacht of morgenochtend moeten
c'oen, maar in ieder geval tijdens dit debat en niet erna en
Lij zal niet moeten zeggen: Wij gaan dit nog eens nader bekijken, dat komt wel bij de behandeling van wetsontwerpen of
wanneer dan ook. Mijn fractie is van mening, dat het kabinet
er recht op heeft om nu te weten, hoe de positie van de regeringspartijen is. Mijn fractie heeft niet de minste moeite, mijnheer de Voorzitter, alle drie de vragen volmondig met „ja" te
beantwoorden.
De heer Schmelzer (K.V.P.): Kijk eens, mijnheer de Voorzitter, de ene fractie heeft minder gegevens en minder inlichtingen nodig om haar beleid en haar houding te bepalen dan
de andere. Wij hebben daar wat meer behoefte aan. Ons waren bepaalde dingen minder duidelijk dan aan de geachte afgevaardigde de heer Nederhorst. Ik wil alleen opmerken, dat,
wanneer hij een duidelijk standpunt van onze fractie hoort,
dit geheel los staat van zijn uitnodiging om die duidelijke houding te uiten, want wij voelen zeer goed — en wij weten zeer
goed — dat een standpunt van onze kant verwacht mag worden, ongeacht de vraag of ernaar gevraagd wordt of niet.
De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Door
de loop der debatten van gisteren achtte mijn fractiegenoot
de heer Boersma, die reeds ingeschreven stond als tweede spreker van onze fractie — hij zou nog een aantal financiële beschouwingen geven — het beter, zich van de sprekerslijst te
laten schrappen. Ik neem aan, dat u daarvoor begrip kunt
opbrengen.
Dit brengt met zich, mijnheer de Voorzitter, dat het in mijn
voornemen ligt om de ter beschikking staande spreektijd te
vullen.
Ik zou in de eerste plaats een woord va dank willen richten
tot de Minister-President en de Minister van Financiën voor
die antwoorden, waarmee wij ons geheel en al kunnen verenigen.
Mijn tweede opmerking is, dat ik hetgeen ik nog zal zeggen
in twee hoofdstukjes heb verdeeld. Ik zou — al zou het alleen
al voor de afwisseling in deze avonddiscussie zijn — nog terug
willen komen op enkele opmerkingen die gisteren tijdens de
debatten zijn gemaakt, en in de tweede plaats zou ik graag
nog iets zeggen naar aanleiding van het antwoord van de
Regering.
Ik geloof echter, mijnheer de Voorzitter, dat het goed is
om vooraf een antwoord aan de heer Nederhorst te geven —
de heer Toxopeus is hier vanavond niet verder op ingegaan —
die zoeven gezegd heeft: Och, je hebt nu toch een program
vóór je liggen, wat is er nu toch nog voor moeilijkheid met
het bepalen van de keus?
Wel, mijnheer de Voorzitter, tegen deze probleemstelling
heb ik een aantal bezwaren. Men moet naar mijn mening in
de eerste plaats geheel correct weergeven wat ik gisteren heb
gezegd. Ik heb gisteren gezegd: Wij doen wel degelijk een keus:
wij doen een bewuste keus. maar wij doen die keus op een tijdstip — ik citeer uit mijn hoofd — dat daarvoor rijp is, alle
omstandigheden daarbij in aanmerking nemende, èn het vóór
ons liggende programma.
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Welnu, mijnheer de Voorzitter, men moet nu niet de indruk
wekken — daar heb ik bezwaar tegen — alsof de laatste twee
jaar pas een keuze wordt gedaan met belrekking tot publieke
voorzieningen. Het- zou er waarlijk slecht bijstaan in Neder
land, als dit in het verleden altijd een volslagen vergeten
hoofdstuk was geweest, en dat wij nu eindelijk een ontwikke
lingsgebied zouden zijn geworden. Het enige wat er is veran
derd — daar staan wij achter, en dat weet de heer Nederhorst; ik zal het straks nader aantonen — is, dat er in bepaalde
sectoren enige versnelling is opgetreden.
Als ik naga welke bedragen in de loop van de laatste jaren
bij voorbeeld aan het onderwijs zijn besteed — ook onder
vorige kabinetten — dan durf ik gerust te stellen, dat dit een
zeer snelle stijging is geweest. En terecht! Nu is het misschien
iets sneller — het is nog de vraag, maar laat het iets sneller
zijn; daar sta ik dan ook helemaal achter.
Ten aanzien van de woningbouw is er toch bepaaldelijk enke
le jaren geleden een versnelling opgetreden. En toch, men kan
bepaald niet zeggen dat de ogen voor die zaak nu pas open
zijn gegaan. Dus, als de heer Nederhorst het zó stelt, mijn
heer de Voorzitter: ,,Ja, je weet nu toch hoe de zaken staan.
Het gaat nu om publieke voorzieningen", dan kan ik daarop
antwoorden: Het zou er misschien om moeten gaan, dat er in
deze of gene sector iets meer gebeurt — en daar staan wij
volledig voor open — maar het zal altijd binnen het kader
van de ter beschikking staande middelen moeten gebeuren.
Dat is de tweede opmerking, die daarmede onmiddellijk ver
band houdt.
Nu een tegenstelling kweken door te zeggen: „Nu wordt er
gekozen en nu wordt er iets gedaan; maar in het verleden is
dat erg in de verdrukking gekomen", dat aanvaard ik niet. Dat
is geen keus, die enige zin heeft, want het is dan hoogstens
een kwestie van iets meer of minder. Zo ligt het ook vaak in
de praktijk.
Nu denk ik eens aan de structurele groei van de uitgaven.
Dat is een gegeven, dat iedere minister van Financiën op zijn
tafel krijgt, ongeacht zijn politieke herkomst. Dan gaat het er
hoogstens om, of men de trendmatige stijging van het nationa
le inkomen ook in de overheidsdiensten in de begroting zal
volgen, of dat men op een iets hoger niveau gaat zitten en dan
de trend gaat volgen. Over deze dingen is te praten, maar het
is een zwart-wit keuze.
Ik versta onder het doen van een keuze, dat men ook in het
overleg tijdens een kabinetsformatie weet, waartoe de ver
schillende partijen bereid zijn te gaan, op welke basis een
aanvaardbaar compromis is te treffen, waarin men voldoende
van zijn eigen programma terugvindt. Dat is vandaag het
punt. waarom het gaat. Dal is dan ook mijn antwoord.
Ik zou ter afwisseling van deze discussie nog even op een
ander punt willen terugkomen. Ik ben nogal getroffen door een
opmerking, die de vorige week is gemaakt door de geachte af
gevaardigde de heer Bakker. De heer Bakker heeft gezegd:
Wij zijn een partij, die alleen verantwoording schuldig is aan
het Nederlandse volk en aan niemand anders. Ik heb daarvan
goede nota genomen.
Ik zou ook nog om een andere reden extra aandacht willen
besteden — zij het heel kort — aan de partij van de heer
Bakker. Tijdens de discussies — ik geloof, dat het dinsdag
in het late avonduur was — is hier de opmerking gevallen:
..Mussen of Moskou", een volstrekt verwerpelijke keus. Ik
zou iedere indruk willen wegnemen alsof er één bepaalde
partij in Nederland is. die zich frontaal opstelt tegenover het
communisme. Dat is een onjuiste probleemstelling. Er is wel
degelijk een afstand, een zeer grote afstand tussen de C.P.N,
en de overige partijen in Nederland.
Ik heb laten uitzoeken wat nu eigenlijk de bedoeling is van
het aanwezig zijn van communisten in de parlementen. Men
zegt tegenwoordig namelijk zo gaarne, dat communisten demo
craten zijn. die vooraan in de rij staan. Ik wil een kort stukje
tekst voorlezen uit een officieel Russisch leerboek, uitgegeven
in Berlijn, 1964, dat handelt over de grondslagen van het
marxistisch leninisme. Het is dus nog van zeer recente datum.
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Als de heer Bakker daaraan behoefte heeft, dan kan hij straks
misschien de vraag beantwoorden, of hij ook achter dit leer
stuk van het communisme staat. Ér staat boven: Over de be
nutting van de parlementen in de revolutie. Ik citeer (blz. 605
en volgende):
„De verovering van de macht door de arbeidersklasse
via een verovering van de meerderheid in het parlement
kan een mogelijke vorm zijn van de vreedzame overgang
naar het Socialisme.
De revolutionaire arbeiderspartijen behoeven (daarbij)
niet de meerderheid in het parlement te bezitten om zich
van een warm plekje te verzekeren. Zij benutten de hun
gegeven bevoegdheden om via de wetgevende lichamen
democratische en socialistische hervormingen te bewerk
stelligen, zoals de nationalisering van de eigendom en van
de grote monopolies.".
Voor de nu volgende zin vraag ik de bijzondere aandacht:
„De revolutionaire partijen van de arbeidersklasse moe
ten er naar streven alle vormen van strijd, de vreedzame
èn de niet-vreedzame, de parlementaire èn de niet-parlementaire, te beheersen, om er op voorbereid te zijn in het
noodzakelijk ogenblik die vormen van strijd te kunnen in
zetten, die het beste stroken met de aanwezige situatie en
de belangen van de arbeidersklasse.
Bij de overgang van kapitalisme naar socialisme moet
de arbeidersmassa door de arbeidersklasse worden aange
voerd — van welke klasse de kern wordt gevormd door
de marxistisch-leninistische partij —■ om de proletarische
revolutie door te zetten en de diktatuur van het proleta
riaat op te richten.".
Ik zou hierop een kort commentaar willen geven.
Zoals de titel al zegt, moeten de Westerse parlementen door
de communistische partijen worden benut als middel in de re
volutionaire strijd. De communisten zitten volgens partijdoctrine dus alleen in het parlement, om dat parlement in zijn
huidige vorm te vernietigen en te vervangen door de dictatuur
van het proletariaat. Ik laat — daarover spreek ik geen oordeel
uit — de juistheid van de mededelingen, die de heer Bakker
vorige week heeft gedaan, in het midden. Als het gaat over de
ware democratische gezindheid, die nog wat anders inhoudt
dan een overleg tussen kabinet en parlement en die nog iets
anders inhoudt dan het recht van kandidaatstelling en het
deelnemen aan verkiezingen, wil ik zeggen, dat de ware demo
cratische gezindheid ook nog zo iets is als een levensstijl, een
levenshouding, waarbij minderheden worden erkend en de vrij
heden van anderen worden geëerbiedigd. Als ik dat zie en ik
lees dan, dat het ten slotte de bedoeling is om de proletarische
revolutie door te zetten en de dictatuur, let wel, de dictatuur
van het proletariaat op te richten, dan zeg ik, dat wij met een
bedenkelijk soort van democratie hebben te doen, waarvan
wij duidelijk afstand wenden te nemen. Ik wil daarover thans
niet verder spreken, hoewel de verleiding in verband met de
beslissing die hier de vorige week is genomen, groot is. Ter
zake is een beslissing gevallen, waarop ik niet terugkom. Het
behoort ook tot het democraat zijn, dat men zich bij een be
slissing neerlegt. Mijn vraag is wel, of de heer Bakker straks
zo vriendelijk wil zijn om te verklaren, of hij al dan niet ach
ter dit leerstuk staat. Dit interesseert mij nogal.
Thans kom ik tot mijn tweede punt: Ik had gezegd, dat ik
mijn betoog in twee hoofdstukjes zou indelen. Zowel de Minis
ter-President als de Minister van Financiën hebben om duide
lijkheid gevraagd, hetgeen naar mijn hart is gesproken. Wij wil
len duidelijk zijn, en ik zal mij dan ook niet te veel in details
verliezen, maar enkele hoofdpunten behandelen. Ik kan er ech
ter niet onderuit enkele zaken afzonderlijk te noemen.
Ik wil in de eerste plaats wijzen op het antwoord in verband
met de mijnerzijds gemaakte opmerking over de procedure,
die wordt toegepast met betrekking tot het inkomen van de
Koningin. Ik heb de vraag gesteld: Is het kabinet daarbij mis-
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schien gezwicht voor buitenparlementaire druk? De MinisterPresident heeft het schijnbaar niet nodig geacht daarop te
antwoorden. Ik zou het wel op prijs stellen, als hij er straks nog
enige aandacht aan zou besteden. Wij hebben hier met een
wonderlijke procedure te maken. Ik vond dat deel van het antwoord van de Minister-President het minst bevredigend. De
wonderlijke procedure blijkt toch wel uit het volgende. Wij
hebben hier een wetsvoorstel ontvangen; een commissie waarin de voorbehandeling zou plaatsvinden, zal zeer spoedig worden benoemd. Wat is normaler dan dat de Regering het voorlopig verslag van de Kamer afwacht en zich nader beraadt op
de inhoud van dat voorlopig verslag? Wanneer het voorlopig
verslag er zou zijn geweest, ongeacht de inhoud daarvan, en
het kabinet zou na rijp beraad en veel studie tot de conclusie
komen, dat het wenselijk zou zijn, dat de Regering omtrent
enkele aspecten het gevoelen van de Raad van State verneemt,
dan zou ik daarvoor begrip kunnen opbrengen. Wij moeten ervan uitgaan dat, alvorens dit ontwerp van wet werd ingediend, de Raad van State advies heeft uitgebracht. Het is
een normale gang van zaken; ik vind het onvoldoende gemotiveerd, dat men daarvan nu afwijkt en het voorlopig
verslag niet afwacht. Men krijgt de indruk, dat hier ernstig rekening is gehouden met publieke reacties, die voor een
belangrijk deel uit een bepaalde hoek kwamen en waarvan ik
niet de indruk had, dat zij nu werkelijk alles deden om de positie van het Koninklijk Huis zo gunstig mogelijk te maken. Ik
meen, dat ik het zo voorzichtig heb gezegd. Ik heb heus niet
het oog op de geachte afgevaardigde de heer Nederhorst; aan
hem had ik niet eens gedacht. Per slot van rekening zijn er ook
nog wel groepen, die druk kunnen uitoefenen buiten de heer
Nederhorst om.
Ik ben zeer dankbaar voor de nadere toelichting, die de Minister-President op een zekere avond voor de televisie heeft
gegeven. Het was mij liever geweest, dat hij het drie weken
eerder had gedaan, maar ik heb er wel begrip voor, dat men
niet alles tegelijk kan doen. Dit is dus geen kritiek.
Minister Cals: Ik had waarschijnlijk niet op vakantie moeten
gaan. Het is ook geen argument, maar wel een feitelijkheid,
dat ik al de reacties vond toen ik van vakantie terugkwam. Dit
is geen excuus, maar een feitelijke inlichting.
De heer Roolvink (A.R.P.): Dat is geen punt, waarover
de Minister-President zich, wat mij betreft, druk behoeft te
maken. Ik ben versterkt in de overtuiging, dat de MinisterPresident het er achteraf bekeken mee eens is, maar wat
koopt men voor die wijsheid achteraf?
De toelichting is naar mijn opvatting, als men bereid is een
dergelijk stuk met de nodige welwillendheid te bekijken, niet
onduidelijk. Ik zou graag op dit punt — ik herhaal de vraag
letterlijk, zoals ik haar in eerste instantie heb gesteld — grote duidelijkheid hebben, want dit beleid heeft in onze fractie
geen goede indruk gemaakt. Het heeft ook een verkeerde indruk gemaakt, dat de Minister-President helemaal om dit punt
is heengelopen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de Minister-President erg
dankbaar — ik had zelf vergeten deze vraag te stellen — voor
het antwoord, dat hij heeft gegeven op vragen van de heer
Toxopeus en enkele anderen met betrekking tot de uitvoering
van het akkoord inzake Nieuw-Guinea van New York van
1962. Daarmede gaat mijn fractie volledig akkoord. Ik stel
het op prijs dit hier te verklaren.
Ik heb gevraagd — en het antwoord was enigszins zwevend
—: wanneer komt de memorie van antwoord op de ontwerpOmroepwet. De Kamer heeft het voorlopig verslag vastgesteld
in een tijd van 6 a 7 weken. Nu ligt het er al ruim drie maanden. Als ik zie met welk een voortvarendheid de Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regel niet minder
ingewikkelde wetsontwerpen van een memorie van antwoord
voorziet nadat het voorlopig verslag is verschenen, dan meen
ik, gelet op de urgentie van dit punt, dat het toch wel lang
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duurt. Ik zou dan ook graag wat meer geconcretiseerd een
datum willen horen, al behoeft het niet op de dag af te zijn.
Ik leg er de nadruk op, dat het vooral niet langer mag duren
dan noodzakelijk is; deze zaken moeien worden afgehandeld.
In deze Kamer zijn een aantal minder vriendelijke opmerkingen gemaakt over de betekenis van nota's. Men heeft zelfs
gesproken van „zware nota's". Ik zou dit toch wel willen tegenspreken. De waarde van die nota's is bijzonder groot, waardoor
ingewikkelde zaken ook als zij later in de vorm van wetten
moeten worden vastgelegd, kunnen worden voorbereid. In dat
opzicht sta ik achter hetgeen de Minister-President heeft gezegd. Er wordt een bewonderenswaardig stuk denkarbeid
verricht voordat dergelijke nota's het licht zien.
De Minister-President heeft, niet vanmorgen maar vanmiddag na de pauze, als het ware even in zijn betoog nog een paar
zinnen gevlochten met betrekking tot de openbare orde. Het
spreekt vanzelf, zei hij, dat wij het niet in de Troonrede hebben
gezet. Ik heb in eerste instantie opgemerkt, dat wij dit onderwerp pijnlijk hadden gemist. Er staan in de Troonrede — ik
begrijp dit ook best — zoveel min of meer niet schokkende,
ietwat vanzelfsprekende dingen, dat dit er ook wel ingevoegd
had kunnen worden. Wij hebben dit pijnlijk gemist en het
standpunt van mijn fractie is nog precies hetzelfde, al ben ik
het natuurlijk eens met de opmerking, die de Minister-President heeft gemaakt over deze zaak.
De Minister van Financiën heeft ons vanmiddag op vrij aangename wijze beziggehouden. Het is doorgaans een genoegen,
napr hem te luisteren. De levendige wijze, waarop hij de problemen uiteenzet, en de sterke politieke geladenheid, die in zijn
betoog zit, acht ik goed. Het behoeft niet alleen dor financieel te zijn. Wel was vanmiddag een te groot deel — men
kan hierover echter van mening verschillen — erg politiek
geladen voordat de Minister aan zijn eigenlijke punten toekwam. Hij heeft daarbij gezegd: voorheen stelde men weinig
prioriteiten. Voorts merkte hij op: de heer Zijlstra zei altijd, dat
hij aan middelen is gebonden, maar ik houd er meer van, eerst
prioriteiten te bepalen. Och, mijnheer de Voorzitter, is dat
verschil nu wel zo vreselijk groot? Als de heer Zijlstra in het
verleden zei — ik acht dit toch ook een zeer goed uitgangspunt —: „ik ga uit van de beschikbare middelen en baseer mij
daarbij op de trendmatige groei", dan betekent dit niet, dat
men van jaar tot jaar op zien komen speelt. Welneen.
Juist in het kader van de beschikbare middelen en na bepaald te hebben wat voor belastingverlaging in aanmerking
komt, stelt men voor een vierjarige periode een aantal prioriteiten vast. Wanneer men begint met het vaststellen van
prioriteiten, staat men echter al spoedig voor het blok van
de financiële mogelijkheden. Ik zie bepaald niet in dat daarin een groot verschil in aanpak ligt. Men kan nog zo'n grote
lijst opstellen — men hoeft de Tweede Kamer alleen maar
te vragen welke prioriteiten er in onze Nederlandse samenleving zijn —, het is altijd weer de taak van de Minister van
Financiën om te zeggen wat wel en wat niet kan. Het is niet
op zijn plaats, om een solide uitgangspunt waarvan door
voorgangers van deze Minister werd uitgegaan als onjuist te
kwalificeren en te zeggen dat het huidige uitgangspunt beter is. Ik heb voor beide begrip, omdat men al spoedig aan het
eind van het financiële kunnen is.
Er is vanmiddag veel over cijfers gesproken. Een deel van
het betoog van de Minister-President was gewijd aan de loonpolitiek. Ik begrijp best dat de Minister-President meer stukken
tot zijn beschikking had, maar dat hij zich om des tijds wille
nogal beperkingen heeft moeten opleggen. Dat is begrijpelijk.
Ik maak hem dan ook geen verwijt. De Kamer heeft zeer veel
vragen gesteld; ik heb daaraan zelf meegedaan. Wil men bevredigend antwoorden, dan kost dat veel tijd. Toch was het
antwoord over de loonpolitiek bepaaldelijk aan de magere
kant, zeker in het kader van de vragen die onzerzijds zijn gesteld. Ik heb dinsdagavond gezegd dat deze begroting óp twee
veronderstellingen berust. De eerste is dat de cijfers reëel zijn
en de tweede dat de loonontwikkeling binnen de aangegeven
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grenzen blijft. Daarmee staat of valt de begroting. Dat heeft
een grote invloed op de betalingsbalans en dat kan veel te
maken krijgen met de werkgelegenheid. Het zijn sleutelpunten in het geheel van de financieel-economische en sociale
politiek. Op die twee punten wiide ik nog eens terugkomen.
Ik zou er in de eerste plaats op willen wijzen — ik begin
nu met het antwoord van de heer Minister van Financiën —
dat bij ons toch een stuk ongerustheid is gebleven met betrekking tot het reëel zijn van de cijfers, in deze zin, dat bij ons bepaaldelijk de zorg niet is weggenomen dat in 1968 een ongedekt tekort zal bestaan en dat dit voor het volgend kabinet
moeilijkheden zal geven ten aanzien tot de financiering voor
het jaar 1968. Dat houdt ook verband met de wijze van financieren voor het jaar 1967.
Ik wilde nu rog een enkel woord zeggen over de beoordeling van de begrot'ng voor het jaar 1967. Mede gehoord de
uiteenzetting die de Minister van Financiën hedenmiddag
heeft gegeven, kan ik daarvan zeggen dat voor ons niet zozeer het accent ligt op de vraag of de begroting voor 1967
met het oog op het jaar 1967 structureel gezien wel aanvaardbaar is. Daar liggen niet de grootste moeilijkheden. In dit opzicht zijn onze bedenkingen relatief gesproken gering. Wel
maken wij ons bezorgd over de uitwerking van de begroting
voor 1967 op de in 1968 aanwezige begrotingssituatie. Het
gaat ons dus vooral om de vraag op welke wijze dit kabinet
zijn erfenis aan zijn opvolger zal overdragen. Ik wil hierop nader ingaan en zal daarbij afgaan op de cijfers die de Minister
van Financiën hedenmiddag zelf heeft gegeven. Hieruit blijkt
nu dat ten opzichte van de begroting 1967 voor de begroting
1968 reeds de volgende extra lasten vastliggen: 230 min. voor
defensie-uitgaven, indien deze — daarvan ga ik uit — althans
worden besteed; 240 min. voor wijzigingen in de sociale verzekering. In totaal komt dit neer op een bedrag van 470 min.
Hiervan moet volgens de Minister van Financiën — ik wil
hem daarin gaarne volgen — een post van 70 min. worden
afgetrokken als gevolg van vermindering van de broodsubsidies en veranderingen in de woningwetsector. Die hoef ik nu
echter niet met name te noemen. Ik ga voort met het bedrag
van 70 min. als gevolg van in 1967 ingaande maatregelen.
Er resteert dus een netto extra-last van 400 min. waarmee dit
kabinet zijn opvolger belast. Daartegenover moeten echter
ook de baten worden gesteld, die dit kabinet reeds voor 1968
wil vastleggen. Ik ga daarbij uit van het staatje dat op blz.
28 van de miljoe; enrota is te vinden. Daaruit blijkt dat de opbrengst op jaarbasis van het dekkingsplan 1967 voor het Rijk
netto 634 min. bedraagt.
Hier moet in mindering worden gebracht de opbrengst, die
voor 1967 wordt verwacht, een bedrag van 456 min. Het verschil tussen deze beide bedragen is 178 min. Van deze extrabaten voor het jaar 1968 moet echter een bedrag van 100 min.
worden afgetrokken, dat voortvloeit uit het feit, dat de toekomstige verhoging van de omzetbelasting pas in de loop van
het jaar 1968 haar vruchten zal afwerpen. De nettobaten voor
het jaar 1968 zijn derhalve niet meer dan 78 min. Zoeven heb
ik al opgemerkt, dat de extralasten, die dit kabinet aan het in
1968 zittende kab-net meegeeft, 400 min. bedragen. De extralasten overtreffen dus de extrabaten met een bedrag van
322 min. Dit is het gat dat dit kabinet reeds bij voorbaat
voor het in 1968 zitting hebbende kabinet schept. Wij zien dit
zo op grond van de redenering, die de Minister van Financiën
ook vanmiddag heeft gehouden. Het komt ons voor dat het
een eis van, wat ik zou willen noemen, staatkundige betamelijkheid is. dat reeds nu bij de vaststelling van de begroting voor
1967 de dekkingsmaatregelen worden getroffen om dit gat
te dichten. Hierbij zie ik nog af van de eventuele tegenvallers,
die in 1967 alsnog kunnen ontstaan.
Wij menen op dit punt volledig in overeenstemming te zijn
met de beginselen die de huidige Minister van Financiën in
zijn eigen begroting heeft neergelegd, met name waar hij op
blz. 76 van de miljoenennota zelf verklaart, dat hij een veilige brug wil slaan naar de volgende periode. Ik zou graag
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grote duidelijkheid hebben in het antwoord. Het antwoord
dat de Minister hedenmiddag heeft gegeven, heeft deze indruk
bij ons achtergelaten. Wij zijn natuurlijk bereid te luisteren,
want het kan zijn dat wij iets niet goed hebben begrepen. Ik
heb deze indruk ook gekregen uit de stukken die wij hebben
ontvangen van de Minister van Financiën naar aanleiding van
het betoog van de heer Notenboom, waar op blz. 1, onder b,
al de cijfers, die ik heb genoemd, zijn terug te vinden. Wij hebben daarmee ook de cijfers vergeleken die op blz. 2 staan. Ik
wacht daarover gaarne het antwoord van de heer Minister
van Financiën af.
Ik heb reeds gezegd dat de begroting steunde op de twee
door mij zojuist genoemde pijlers. Van verschillende zijden in
de Kamer is — ik heb dat niet gedaan, want ik vind dat gevaarlijk — de vrees uitgesproken dat de lonen wel meer zullen
stijgen dan het percentage dat in de stukken is genoemd. Ik
wil hierop niet vooruitlopen. Wel wil ik dit zeggen: In deze
begrotingsbespreking is voor ons centraal dat de inflatie wordt
teruggedrongen en — daarop zijn wij op het ogenblik zeker
niet gerust — dat een te grote teruggang in de werkgelegenheid moet worden voorkomen. Het wordt een beetje te erg
tegenwoordig. Bijna elke dag waarop men een dagblad onder
ogen krijgt — het wordt nogal op geruchtmakende wijze aangekondigd — komen bedrijfssluitingen en ontslagen in grotere
of kleinere vorm voor. Ik behoef maar naar de berichten van
de laatste dagen te wijzen. Ik heb ook nog eens nauwkeurig
gekeken naar het verslag van het departement van Sociale
Zaken met betrekking tot de stand van de werkgelegenheid,
een stuk van de Directie voor de Arbeidsvoorziening. Toch bevalt de trend mij op het ogenblik niet. De werkloosheid is nu,
na aangebrachte seizoencorrectie, hoger dan in de laatste
vijf jaar. Het aantal openstaande aanvragen daalt vrij snel en
is ook lager dan in de laatste vier, vijf jaar. Als men dit
grafiekje voor zich ziet, is dat in één oogopslag te zien. Er
komt bij ons gaandeweg meer zorg over de werkgelegenheid.
Dit houdt ten nauwste verband met de loonontwikkeling van
de laatste tijd. Ik weet heel goed dat dit niet de enige oorzaak
is, maar het is in deze ontwikkeling toch een belangrijke
factor. Onze ongerustheid op dit punt heeft ons ertoe gebracht hierover een motie in te dienen. Deze motie, waarvan
ik de achtergrond zoeven heb belicht, is door een aantal leden
van mijn fractie ondertekend. Wij zijn ongerust over de voortgaande inflatoire ontwikkeling en wij zijn eveneens ongerust
over de trendbeweging met betrekking tot de werkgelegenheid.
Dat houdt, zoals ik reeds heb gezegd, ten nauwste verband
met de op handen zijn'le loonontwikkeling. Onze gedachten
dienomtrent hebben wij neergelegd in een motie, die ik thans
de eer heb, u, mijnheer de Voorzitter, te overhandigen.
De Voorzitter: Door de heren Roolvink. Kicft, Boertien,
Van Bennekom en Van der Sluis wordt de volgende motie
voorgesteld:
,.De Kamer,
gehoord de beraadslagingen bij de algemene politieke en financiële beschouwingen naar aanleiding van de Rijksbegroting
1967,
met de Regering van oordeel,
dat het beleid in de komende tijd vooral dient gercht te
zijn op:
a. verdere terugdrnging van de voortgaande inflatie, en
b. op het voorkomen van een te grote teruggang van de
werkgelegenheid.
spreekt uit:
a. dat zodra het halfjaarlijkse rapport van de S.E.R. is
uitgebracht de Regeri: g zich onverwijld met het bedrijfsleven
in verbinding stelt ten einde haar visie omtrent de meest gewenste loonontwikkeling kenbaar te maken;
/>. dat. indien de contractuele loonontwikkeling in enigszins
betekenende mate boven de groe; der arbeidsproduktiviteit zou
uitgaan, de Regering een aan die omstandigheden aangepast
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dekkingsplan voor 1967, alsmede andere daartoe dienstige
maatregelen ter beteugeling der inflatie en veiligstelling der
werkgelegenheid nader dient te overwegen,
en gaal over tot de orde van de dag.".
Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze algemene
politieke en financiële beschouwingen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Notenboom (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
begrijp, dat de technische materie van de begroting voor nietingewijden een moeilijke zaak is. Misschien denkt men wel
eens in en buiten de Kamer, dat dit een soort van Prinzipienreiterei is, maar dan onderschat men toch de ernst van deze
zaak. Het gaat mij niet om een getallengegoochel, maar om de
vertrouwensbasis, waarop de begrotingscijfers zijn gestoeld.
De Minister zou het mij moeilijk maken, wanneer hij niet ruiterlijk tot de erkenning wilde komen — dat zou ik toejuichen
—•, dat in deze begroting lacunes zijn aan te wijzen. Ik heb
dat in mijn betoog van dinsdag, naar ik meen, duidelijk aangetoond, en ik ben ervan overtuigd te kunnen aantonen, dat ik
dit betoog, ook na het antwoord van de Minister, kan handhaven.
Ik wil heel kort zijn. De Minister wees erop, dat de stijging
van de uitgaven in deze begroting, in tegenstelling tot vorige
jaren, achterblijft bij die van het nationale inkomen. Het voornemen is belangrijk, maar het cijfer zegt ons toch weinig,
want hier wordt een begroting met een rekening, een raming
voor de toekomst, met de werkelijkheid van het verleden vergeleken. Doorgaans zijn er zeer grote verschillen tussen een
raming en hetgaan daarvan terechtkomt, terwijl de voorspelling, de raming van het nationale inkomen, doorgaans veel preciezer gebeurt. Daarbij komt nog, dat deze begroting naar
onze mening en naar de mening van meer sprekers kunstmatig
laag is gehouden ten koste van die van 1968.
Nu wil ik, naar vanzelf spreekt, nog enige opmerkingen
maken over onze opstelling, die aantoonde, dat minimaal in
1968 een lastenstijging te verwachten is boven de voorgestelde 680 min. aan omzetbelasting van nog eens ongeveer een
dergelijk bedrag. De Minister schonk er uiteraard ruime aandacht aan.
Wij moeten de bedoeling van dit schema goed begrijpen.
Met heel veel twijfels, die wij allen in het voordeel van de
Minister lieten, toonden wij aan, hoezeer er bij voortzetting
van dit beleid in 1968 een lastenstijging moet komen. Daarin
waren wij niet de enigen. De methode van benadering verschilde alleen.
Deze orde van grootte van de lastenstijging zien wij nu nog
op dezelfde wijze.
Over het al dan niet relevant zijn van de verbetering in de
ambtenarensituatie kan men inderdaad twisten, zoals de Minister van Financiën vanmiddag heeft gezegd. Verleden jaar
was deze post totaal 370 min., nu 686 min.; een heel verschil.
Het is echter inderdaad nog nooit gebeurd, dat een deel van
deze stijging als relevant werd aangemerkt. Van de andere kant
is nu de denivelleringsronde voltooid. Het gaat om 121 min.
Ik wil mijn visie ten principale handhavend, deze 121 min.
eens even buiten beschouwing laten.
Mijnheer de Voorzitter! Wij blijven de dubbeltelling ongeoorloofd vinden. De Minister spreekt zelf over „dubbeltelling", maar hij stelt hier een paar posten tegenover, die niet
in de miljoenennota waren opgenomen en dus nieuw voor
ons zijn. Wij vinden in elk geval het achteraf bijstellen van
trendmatige begrotingsruimten van voorbije jaren onjuist;
dit is extra onjuist, wanneer het wordt gedaan voor jaren, waarin er een tekort in de structurele dekking en in de jaardekking
was, maar zo moge! ijk nog meer onjuist wanneer het een jaar
betreft, waarin er een overschrijding van 800 min. was.
De Minister voert een nieuwe post van 70 min. op als verlaging voor 1968; deze post vloeit voort uit in 1967 ingaande
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maatregelen. Dit kan natuurlijk. Wij kunnen echter een post
van circa 200 min. hiertegenover stellen — de heer Witteveen
kwam op 240 min. en meer; wij hadden die post ook wel, maar
hebben die ter wille van de Minister niet genoemd —; deze
post betreft de verhogingen in 1968, die een gevolg zijn van in
1967 aan te gane binnenslijnse verplichtingen.
Men kan over de post voor Defensie formeel en materieel
redeneren. Wij gaan uit van de redenering, dat dit beleid, als
men het wil doorzetten, in de volgende periode duurder is dan
overeenkomt met een vastgesteld plafond van 4 jaar geleden.
De post voor defensie hadden wij niet in de autonome stijging
opgenomen, die wij zeer laag, nl. op 900 min., hadden gesteld.
De Minister zei natuurlijk niets van deze veel te lage post van
900 min.
Wij achten ten slotte een jaarlijkse bijstelling van trendmatige
becijferingen, zoals de Minister hier doet, onjuist. Wij blijven
bij onze benadering voor 1968, dat er een minimale lastenstijging zal zijn van circa 700 min.
De vergadering wordt te 21.55 uur geschorst
en te 22.14 uur hervat.
De heer Lankhorst (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
wil beginnen met het maken van nog enkele opmerkingen
over het buitenlandse beleid van de Regering. De MinisterPresident heeft gezegd, toen hij hierover begon, dat het hem
goed deed om, naar hij zei haast traditiegetrouw, bij de Kamer
ten aanzien van het buitenlandse beleid grote instemming te
ontmoeten. Ik heb in mijn betoog over het buitenlandse beleid gezegd, dat mijn kritiek zich vooral richt tegen het vastgeroest zijn in tradities, zowel van de grote politieke partijen
als van de opeenvolgende regeringen, met betrekking tot het
buitenlandse beleid. Ik moet zeggen, dat de Minister-President volkomen gelijk had toen hij zijn conclusie trok. De instemming is traditioneel, zoals ook deze buitenlandse politiek
traditioneel is. Deze politiek is in het verleden gevestigd en
houdt niet voldoende rekening met de gewijzigde situaties.
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Regering voor de informatie, die zij heeft verstrekt naar aanleiding van mijn verzoek om een aantal voorbeelden van initiatieven van Nederland in de Verenigde Naties. Deze voorbeelden zijn in snel
tempo door de Minister-President opgesomd. Hij heeft zijn
hele betoog helaas in snel tempo moeten houden. Ik ben
gaarne bereid deze opsomming nader te bezien en er bij de
behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken op
terug te komen. Ik had bij sommige van die punten echter de
indruk, dat zij niet zozeer initiatieven in de door mij bedoelde
zin waren, maar bijdragen in een bepaalde gunstige ontwikkeling van het werk van de Verenigde Naties.
Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot de kwestie
Vietnam wil ik eerst iets zeggen over de opmerkingen van de
heer Nederhorst. Hij is hier op het ogenblik niet, maar ik
hoop, dat hij dit hoort. Toen ik de heer Nederhorst beluisterde, dacht ik: Ja, nu wordt toch wel duidelijk, dat de verkiezingen naderbij komen. Wij zullen vanavond te weten komen
in welk tempo zij naderbij komen. Het is een merkwaardige
zaak, dat men, als men de visie van de P.S.P. op de buitenlandse politiek benadert — ik moet direct toegeven, dat
die visie zeer kritisch is ten opzichte van de buitenlandse politiek van Nederland en de internationale politiek van het
Westen — altijd begint met te zeggen: De P.S.P. zegt niets
over hetgeen er aan de andere kant gebeurt. Ook de heer Nederhorst zegt: Over de culturele revolutie in China, over wat
daar aan de hand is, zegt de P.S.P. niets.
Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht, dat toch heel duidelijk
was — wij hebben dit altijd uitgesproken; ik heb het hier ook
altijd gedaan —, dat wij elk geweld, elk militair geweld en elke
verheerlijking van geweld veroordelen. Moeten wij dit er nu
elk ogenblik weer bijslepen en moeten wij steeds weer zeggen
„Maar wij veroordelen dat ook"? Ik geloof, in de tweede
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plaats, dat het altijd heel duidelijk is geweest, dat wij zeer
sterke bewaren hebben tegen het communisme. Als ik hetgeen in China gebeurt zou toejuichen, zou ik — de heer Nederhorst kan van mij die ver/.ekering krijgen — geen
P.S.P.-er zijn, maar zou ik in de partij van de heer Bakker zithoewel ik niet weet, of de heer Bakker dat op prijs zou stellen, misschien zelfs niet. Een van mijn fractiegenoten interrumpeerde: Wat heeft China te maken met Vietnam? Wat
heeft de culturele revolutie in China op het ogenblik te maken
met Vietnam? De kwestie-Vietnam speelt al sinds 1956, terwijl de culturele revolutie in China misschien net een half jaar
bezig is. Ik vind dit niet op zijn plaats; het werpt een scheef
licht op wat wij bedoelen.
Met betrekking tot de andere kant — de landen achter het
IJzeren- en bamboegordijn wil ik zeggen, dat ik in de eerste
plaats te maken heb met de Nederlandse politiek, omdat ik
Nederlander ben. In de tweede plaats heb ik te maken met
de westelijke politiek, omdat die via de Nederlandse buitenlandse politiek ook enigszins binnen mijn bereik ligt; daarop
kan ik enige invloed uitoefenen. De andere zijde kan ik alleen
benaderen door mij af te vragen, wat wij in onze buitenlandse
politiek en wat wij in de westelijke politiek kunnen verbeteren, om de andere zijde meer vertrouwen te geven in ons, of
omgekeerd, wat er fout is in de buitenlandse politiek, waardoor de andere partij gefrustreerd wordt. Ik ben dan ook altijd geneigd te vragen, wat de diepere achtergrond van het
streven van het andere deel van de in tweeën gedeelde wereld
is.
Ik kom thans in verband met de kwestie-Vietnam bij het
plan-Goldberg. Allereerst meen ik, dat de hele handelwijze
van Amerika in Vietnam tot nu toe in strijd is geweest met
wat nu als plan naar voren wordt gebracht. Daardoor is zo
ontzettend veel verknoeid, dat het plan-Goldberg op het ogenblik niet meer wordt gewaardeerd aan de andere kant. Hier
kan ik begrip voor hebben. Nu wordt wel steeds zonder meer
beweerd, dat de andere zijde agressie pleegt, dat China,
agressie pleegt en dergelijke. Ik wil dan toch vragen, deze beweringen niet in het wilde weg te doen, maar ze te motiveren en vooral te documenteren. De P.S.P. heeft een poging
gedaan.
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Heeft u nooit van de inval
in India gehoord?
De heer Lankhorst (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Op
het oeenblik spreken wij over Vietnam en het ging over de
agressie....
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): U vroeg, of wij willen documenteren de agressie van China.
De heer Lankhorst (P.S.P.): Ik heb het over de agressie,
die hier ter sprake werd gebracht met betrekking tot de kwestie-Vietnam. Misschien wil de heer Nederhorst bedenken,
dat ik slechts een kwartier de tijd heb voor mijn repliek, zodat
ik dus niet de gehele buitenlandse politiek kan bespreken. De
P.S.P. heeft dus een poging gedaan — het resultaat is ook buiten onze kring in verschillende persorganen gunstig gewaardeerd — om ten aanzien van de hele kwestie-Vietnam met een
zo objectief mogelijke documentatie te komen. Ik zou daarop
nog niet eens behoeven terug te grijpen, want ik kreeg zojuist
een documentatie van de Federatie van jongerengroepen in
de P.v.d.A. in handen. Als de heer Nederhorst nu eens daaruit
de hele documentatie van het verloop van de gebeurtenissen
wil halen, dan zal hij zich ongetwijfeld heel wat genuanceerder uitlaten over de kwestie-Vietnam. Ik kan onmogelijk veel van deze documentatie aanhalen, maar ik wil enkele
punten noemen. In 1954, na de conferentie te Genève, heeft de
Vietcong zich teruggetrokken achter de demarcatielijn. Waaruit bestond de Vietcong echter? De leden ervan waren voor
een deel ook gehuisvest in of waren afkomstig uit Zuid-Vietnam, want de Vietcong was over geheel Vietnam verspreid.
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Toen de verkiezingen uitbleven, zijn verscheidene van deze lieden teruggekomen. Feitelijk kan echter de Noordvietnamese
infiltratie in Zuid-Vietnam pas geconstateerd en aangetoond
worden in eind 1965. Vervolgens was het wezen van de strijd
in Zuid-Vietnam aanvankelijk een sociale revolutie tegen het
bewind van de heer Diem. Amerika heeft van het begin af aan
de fout gemaakt zich achter het regime van Diem te plaatsen.
Terecht zei senator Fullbright, naar ik meen, dat men door die
politiek de progressieve krachten in Vietnam, die niet communistisch waren, als het ware naar de andere kant heeft gedreven. Voorts wil ik stellen, dat de hele escalatie door Amerika
vooral op gang is gebracht door de middelen die zij in de strijd
gebruikte en nog gebruikt. Terecht heeft ook de heer Nederhorst zich in zijn betoog in eerste termijn bezorgd getoond over
bepaalde middelen. Ik wil erop wijzen, dat op het ogenblik
stemmen zijn opgegaan, onder andere van Èisenhower, om
ook tactische atoomwapens te gebruiken. Voorlopig heeft de
Amerikaanse regering dat afgewezen. Ik maak mij er echter
zorgen over, hoelang de regering dat nog zal afwijzen, als de
zaak op deze wijze doorgaat.
Mijnheer de Voorzitter! Men zegt nu: Ja, Hanoi is hardnekkig, het houdt vast aan niet-onderhandelen. Ik wil erop wijzen,
dat de Franse Minister van Buitenlandse Zaken tijdens een
persconferentie op 30 september in Ottawa heeft gezegd,
dat de Verenigde Staten niet zijn ingegaan op een aanbod van
de Vietcong tot onderhandelen op 7 april. Dit feit wordt ook
nog eens bevestigd in de verklaring van de Quakers. Het is mijn
overtuiging, dat het de Verenigde Staten niet in de eerste plaats
gaat om het in vrijheid zelf beslissen door het Vietnamese volk
over zijn eigen staatkundige positie; het gaat om meer, maar
daar kom ik straks op terug.
Op het gevaar van de zuidoostaziatische politiek van de Verenigde Staten kan ik ook nog wijzen, wanneer ik teruggrijp op
een opmerking van senator Morse, waarin hij wijst op het feit,
dat Thailand op het ogenblik door de Amerikaanse politiek
een tweede Vietnam dreigt te worden. Ten aanzien van Thailand kan ik zeggen, dat de Amerikaanse regering in antwoord
op een vraag van senator Fullbright in mei van dit jaar heeft
gezegd, dat het helemaal niet waar is dat er B 52 bommenwerpers in Thailand zijn.
In de editie van 5 mei van „Wallstreet Journal" staat een
advertentie van een Amerikaanse zakencombinatie, Dillingham-Kaiser-Zachry, waarin personeel wordt gevraagd voor
werkzaamheden in Thailand. Ergens verder in deze advertentie
staat: Wij zijn bezig met de aanleg van een basis van B 52 bommenwerpers en een diepe zeehaven in Zuid-Thailand op ongeveer 100 mijl zuidoost van Bangkok. Dit is de gevaarlijke situatie die daar door de Verenigde Staten wordt geschapen, en
dit is de escalatie, die vooral door Amerika in Zuidoost-Azië
wordt bereikt.
Mijnheer de Voorzitter! Thans een enkele opmerking over
het terugtrekken van de troepen aan beide kanten. Naar aanleiding van een gesprek, dat Minister Gromyko met President
Johnson heeft gehad, werd de veronderstelling geuit — ik hoorde dit radiobericht via het A.N.P. — dat Hanoi waarschijnlijk
niet meer zo strak zal vasthouden aan de eis: eerst alle Amekaanse troepen terugtrekken. Wanneer dit het geval is, juich
ik dit natuurlijk toe; in eerste instantie heb ik dit ook gedaan.
Mijn stelling is, dat de Verenigde Staten het recht missen om
hun troepen daar op een of andere wijze te handhaven, omdat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen nergens op
steunt. Ook hiervoor verwijs ik weer naar de documentatie
van de Federatie van jongerengroepen in de P.v.d.A. Om welke
troepen gaat het daar? Aan de ene kant staan daar Zuid-Vietnamezen, maar voornamelijk zijn het Amerikaanse troepen.
Wat staat er nu aan de andere kant? Vietnamezen, NoordVietnamezen, de Vietcong. Er is echter nog niet een keer
aangetoond, dat er een Chinees militair aan de andere kant
meestrijdt.
Mijnheer de Voorzitter! Amerika is begonnen met 20 000
militaire adviseurs in Zuid-Vietnam; dat was heel wat. Op het
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ogenblik zijn er 320 000 Amerikaanse militairen en binnenkort zullen het er, als de ontwikkeling zo doorgaat, 420 000
zijn.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President heeft instemming betuigd met een opmerking van een der leden uit
deze Kamer, nl. dat eenzijdige terugtrekking van de troepen
uit Zuid-Vietnam ernstige gevolgen voor grote delen van Azië
zal hebben. Het gaat er dus om, dat het toch een ideologische
oorlog is, die wordt uitgevochten op het hoofd van de bevolking van Vietnam; het gaat dus niet alleen om de vrijheid van
de bevolking van Vietnam. En het gaat dus ook tegen de opvattingen van Oe Thant, die heeft gesteld: Wij moeten ophouden een ideologische oorlog uit te vechten over het hoofd van
deze bevolking.
Mijnheer de Voorzitter! Wat de motie van de P.v.d.A.
inzake Vietnam betreft, moet ik zeggen, dat daarin een aantal
goede opvattingen worden verpakt in een aantal kwalijke, waardoor deze motie voor ons onaanvaardbaar wordt gemaakt. Met
de eerste twee overwegingen van de motie hebben wij geen
moeite en dit geldt eveneens voor de eerste twee punten van
het gestelde in de motie. De derde en vierde overweging en
het derde en vierde punt van het gestelde stuiten bij ons
echter op zodanige bezwaren, dat wij niets voor deze motie
voelen. Wij zullen zeker niet in deze motie trappen, ondanks
het feit, dat men daaruit misschien zal concluderen, dat wij
tegen de juiste constateringen en wensen in de motie zijn. Men
moet dan maar niet met dergelijke gecompliceerde moties
komen. Ik zou de P.v.d.A. eigenlijk willen waarschuwen voor
deze motie. Waarschijnlijk zal men deze motie later net zo
betreuren als destijds het geval was met de motie-Ruygers.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet veel meer zeggen over
de N.A.V.O. Ik merk slechts op, dat het mij bijzonder heeft
teleurgesteld van de Minister-President te vernemen, dat
deze Regering voorziet, dat Nederland geen gebruik zal maken
van het recht van opzegging van dit verdrag. Dit betekent dus,
dat de Regering het eigenlijk helemaal niet belangrijk vindt
om op het ogenblik te overwegen, of de spanningen in Europa
zodanig zijn gewijzigd, dat dit verdrag minstens moet worden
gewijzigd, dat het een andere opzet moet krijgen en dat het
niet moet zijn gebaseerd op een verdeling van Europa in een
communistisch gedeelte en een niet-communistisch gedeelte.
Overigens, kan de Minister-President dit met zoveel zekerheid
zeggen? Heeft hij kennis genomen van het ontwerpprogram
van de P.v.d.A., waarin onder andere staat, dat men niets
voelt voor verlenging van het verdrag zolang Portugal tot de
verdragspartners behoort? Hoe wordt de situatie, als Portugal wel verdragspartner blijft?
Mijnheer de Voorzitter! Wat de woningwetwoningen en de
belasting voor bepaalde bewoners hiervan betreft, begrijp ik
het accent, dat de Regering hierop legt, heel goed. Ik begrijp,
dat het de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening in de eerste plaats gaat om de doorschuiving. Het
gaat mij er echter om, dat de hiervoor gekozen oplossing onbillijk werkt. Daarom heb ik gevraagd: Is er een andere oplossing mogelijk, waarmee de doorschuiving ook kan worden
bereikt en die minder onbillijk werkt?
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu aan het studietoelagenbeleid. De nu aangekondigde verzachtende maatregelen zijn
inderdaad een tegemoetkoming, maar ik acht deze toch zeker
niet voldoende. Ik ben van mening, dat men voor 1966 de
oude regeling moet handhaven. De nieuwe regeling werkt
natuurlijk nauwkeuriger, tenminste wanneer men uitgaat van
het standpunt, dat in eerste instantie de ouders de studie moeten
betalen. Wij menen echter, dat de gemeenschap in de eerste
plaats ervoor dient te zorgen, dat de jongere generatie in
haar geheel de kans op het volgen van hoger onderwijs krijgt.
Dit moet onafhankelijk zijn van de financ:ële positie van de
ouders. Met 2/3 gedeelte van de ouders van studenten, waarop
de Minister-President doelde, die de studie zelf financieren,
wordt toch weer een correctie aangebracht via de belastingen,
omdat, wanneer een vergoeding van de studiekosten ook voor
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deze studenten zou plaatsvinden, de ouders niet meer van
de aftrekbepalingen voor de inkomstenbelasting gebruik kunnen maken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik vind de mededeling, dat de Nederlandse Studenten Raad in elk geval zijn inbreng heeft mogen
leveren, zijn opinie heeft mogen laten horen aan de commissie-Sassen, onvoldoende. Het ging erom, dat de studentenorganisaties niet zijn gehoord over de wijze van invoering van
de nieuwe maatregelen.
Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte heeft de Minister-President
met betrekking tot het gehele begrotingsbeleid voor het komende jaar gezegd: Aan het Nederlandse volk wordt niet gevraagd
gebrek te gaan lijden. Er wordt gevraagd de welvaart iets
minder snel te laten toenemen. Wij hebben daar geen enkel
bezwaar tegen, als daardoor een evenwicht zou worden bereikt, de totale positie voor ons land gunstiger zou maken.
Ons bezwaar richt zich echter tegen het feit, dat er geen
wijziging wordt gebracht in de verdeling van die welvaart.
Wij hadden van dit kabinet bepaalde verwachtingen in die
zin, dat het zou trachten dit met zijn beleid te bewerkstelligen.
Wij zijn daarin teleurgesteld. Ik wil echter wel vast zeggen —
ik zal niet over alle moties hier al ons standpunt mededelen,
dat kan bij de stemverklaringen gebeuren —, dat onze teleurstelling in geen geval een uitlaat zal vinden in steun aan de motie
van de heer Toxopeus. Ik geloof, dat het alternatief, dat
wordt geboden, wanneer dit kabinet op de motie-Toxopeus ten
val wordt gebracht, in elk geval zeker niet gunstiger, maar
eerder veel ongunstiger zal zijn.
De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Het zij
mij vergund in wat op het ogenblik vooral een gezellig familiesamenzijn van K.V.P., A.R. en P.v.d.A. begint te worden,
namens mijn fractie een enkel bescheiden woord te spreken.
Voor zover het debat over de rekensommen gaat, is het naar
onze mening schijn in de dubbele zin van het woord. In de
eerste plaats is dat debat voornamelijk gebaseerd op veronderstellingen van twee kanten, waarbij de posities ongeveer
zo zijn, dat de Minister van Financiën — hoewel hij dat niet
zo duidelijk uitspreekt — een optimistische kijk heeft op de
ontwikkeling van de Nederlandse economie en daarop een aantal cijfers voor komende jaren baseert, terwijl de heren Witteveen, Van der Mei en Notenboom, die men misschien zou
kunnen betitelen als habitus-weners, de gebruikelijke narigheid
voorspellen. Dat is niet voor het eerst, dat is wat de verschillende heren betreft een vast toneel, dat ieder jaar wordt opgevoerd, hoe de conjunctuur ook is. Dat is één kant van de
schijn. De andere kant van de schijn is, dat het niet gaat om
cijfers, maar om politiek. Het alternatief van de K.V.P. en
van de V.V.D. is: minder uitgeven voor een aantal noodzakelijke doeleinden of meer halen uit de directe belastingen.
Dat is de kwestie, waar het om gaat.
De heer Nederhorst heeft begrijpelijkerwijze nog behoefte
aan verduidelijking van het standpunt van de heer Schmelzer.
Ik meen toch, dat het echt wel duidelijk genoeg is. Dit is wat
de heer Schmelzer in eerste en ook in tweede instantie heeft gezegd: óf minder uitgeven voor een aantal noodzakelijke
doeleinden óf nog meer halen uit de directe belastingen.
Wat dat betreft is men kennelijk nog niet tevreden met de
zeer drastische ingreep, die deze miljoenennota al doet in het
bestaan en in het leven van zeer velen in Nederland. Waar
dat op zal uitlopen, is naar mijn mening ook wel duidelijk. De
heer Schmelzer heeft wel zeer duidelijk één vraag gesteld, nl.
hoe wil de Regering die loonpolitiek met haar 31 pet. waar
maken? Het antwoord daarop is duidelijk: dat kan ook niet.
Dat zal ook niet gebeuren. Die loonpolitiek kan de Regering
nooit waar maken. Er is nu eenmaal in dit land een sterke
arbeidersbeweging, een grote massa van loon- en s-'laristrekkenden. die in de afgelopen jaren hebben geleerd hoe zij voor
hun zaakjes moeten opkomen, en dat hebben zij tijdens de behandeling van deze miljoenennota niet verleerd.
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Over die mensen, over hun verlangens en over hun positie
is met name in de vele woorden van de Minister-President al
bitter weinig tot uitdrukking gekomen. Laten wij één vraagstuk
nemen. Ik heb in eerste instantie gesproken over de situatie
bij Werkspoor en over de ontslagen die daar plaatsvinden. Ik
heb de Regering een aantal vragen gesteld, namelijk of het
waar is, dat de positie van de Nederlandse Spoorwegen en de
orders van de Nederlandse Spoorwegen daarvan de schuld
zijn, ja dan neen, of de materieelpositie van de Spoorwegen
dat rechtvaardigt en wat de Regering denkt te doen om te
verhinderen, dat die mensen daar op straat kwamen. Het trieste
lot was, dat ik de enige was, die daarover sprak. Dus ant
woordde de Minister-President niet. Wij hebben misschien van
avond die mogelijkheid wel, nu ook verschillende andere af
gevaardigden erover zijn begonnen, afgevaardigden van par
tijen, die meer in tel schijnen te zijn bij de Regering. Het zal
ons een genoegen zijn. De realiteit is echter, dat het inder
daad niet door conjuncturele ontwikkelingen maar door de
financieringspolitiek van de overheid in de richting van een
aantal ontslagen en zelfs van een aantal sluitingen van be
drijven gaat. Daarbij is dan de heilige defensie natuurlijk buiten
bespreking gebleven van achter de regeringstafel, behalve nog
weer in de bekende sommenmakerij. Wij weten nu in ieder ge
val dat volgens de schatting van een, laten wij zeggen, conser
vatieve woordvoerder van een bijna zekere regeringspartij in
het komende jaar de Defensiebegroting in 1968 met minstens
330 min. omhoog zal gaan. Zie de annotaties des heren Noten
boom. Dat is een duidelijke uiteenzetting; het is ook een duide
lijk politiek perspectief. Wij hadden een ander perspectief,
namelijk om haar te verlagen, maar dat schijnt niet de moeite
van het bespreken waard te zijn.
Ik wil voorts, mijnheer de Voorzitter, nog een enkel punt
speciaal aanroeren, namelijk de kwestie van het hoger onder
wijs. De Minister-President heeft daar een bepaalde toezegging
gedaan op één van de punten, die vanuit de onderwijscom
missie aan de Minister van Onderwijs zijn gesuggereerd, niet
op dè suggestie van de gehele onderwijscommissie aan de
Minister van Onderwijs, maar op één van de suggesties, want
er waren nog andere suggesties. De toezegging, die de MinisterPresident heeft gedaan, betreft nog altijd een deel van wat er
is geschrapt. Nu is het van belang, dat er toezeggingen worden
gedaan: het onderstreept het nut van demonstraties van de
studenten. Men kan de studenten alleen maar geiuk wensen met
het feit, dat zij op zo'n krachtige manier voor hun verlangens
zijn opgekomen; dat blijkt in ieder geval wat te helpen. Het
helpt echter niet voldoende, want wat heeft de Minister-Presi
dent, als ik goed heb geluisterd, gezegd? Hij heeft verwezen
naar de eerste overgangsregeling en gezegd, dat in het kader
van deze overgangsregeling nu een nieuwe stap wordt gedaan
met betrekking tot die 5 pet. Dat wil zeggen: datgene, wat de
Minister-President heeft aangekondigd, geldt niet voor de eer
stejaarsstudenten. Voor hen geldt de nieuwe norm, die de
Minister van Onderwijs heeft overgenomen uit het rapportSassen. Ik zie tot mijn genoegen, dat in het zwijgende onder
houd tussen de Minister-President en de Minister van Onder
wijs mijn stelling bevestigd wordt door het knikken met het
hoofd door de Minister van Onderwijs. De Minister-President
heeft gezegd, dat de Kamer immers voor een betere normering
van de studietoelage is. Ik geloof dat iedereen daar inder
daad wel voor was. In de oude wijze van toepassing van de
studietoelage komt het bij voorbeeld voor —■ laat ik nu eens
even een voorbeeldje noemen —, dat een zoon van een bur
gemeester uit standsoverwegingen een extra toelage krijgt in
vergelijking tot een zoon van een niet-burgemeester. Dat zijn
natuurlijk archaïsche verschijnselen, die nodig uitgebannen die
nen te worden. Als de Kamer echter tegen dat soort van ver
schijnselen en een aantal andere vergelijkbare verschijnselen en
vóór een normering was, wil dat nog niet zeggen, dat de Ka
mer of de kamercommissie voor deze normen is geweest, noch
wat de getallen poch wat de principes betreft.
Ik heb, mijnheer de Voorzitter, het genoegen gehad, de
laatste weken nogal eens op een forum voor studenten te
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spreken met „vertegenwoordigers" — zo mag ik het in dit
verband wel zeggen — van een zeer aanzienlijk aantal par
tijen in de Tweede Kamer en ik heb er niet één bij gehoord,
die de normen, welke nu worden toegepast, heeft verdedigd
voor de studenten; maar ze worden in de praktijk doorgevoerd
met alleen een overgangsregeling voor een aantal ouderejaars.
Minister Cals: Ik heb het hier dezer dagen wel gehoord.
De heer Bakker (C.P.N.): Zo ziet u, mijnheer de Voorzitter,
welk een verschillend geluid er kan klinken. Bij die 10 of 15
sprekers, waarmee ik aan die forums heb deelgenomen, was
er niet één, die ze heeft verdedigd.
Minister Cals: Ik heb te maken met de Staten-Generaal,
mijnheer de Voorzitter.
De heer Bakker (C.P.N.): Ik heb te maken met de leden
van de Staten-Generaal.
De heer Nederhorst heeft hier ook zijn bedenkingen uit
gesproken. Dit zijn er al zo 43, die er niet vóór zijn.
De heer Nederhorst heeft ook wel de wens uitgesproken,
dat het systeem toch eigenlijk wel veranderd wordt. Ik dacht,
dat indien dit zou moeten gebeuren, dat nu zou moeten ge
beuren. Het kan niet wachten tot de behandeling van de begroting
van Onderwijs. Een beter systeem kan alleen tot stand wor
den gebracht, als dit systeem niet de kans krijgt, in te groeien.
Met dit doel voor ogen, mijnheer de Voorzitter, heb ik de
eer, een motie op uw bureau te deponeren.
De Voorzitter: Door de heer Bakker, mevrouw Van Ommeren-Averink, de heren Jager en Hoekstra wordt de vol
gende motie voorgesteld:
,,De Kamer,
gehoord de beraadslagingen,
dringt er bij de Regering op aan, het beleid ten aanzien
van de Rijksstudietoelagen voor het studiejaar 1966—1967
alsnog te baseren op de regeling, die over het afgelopen
studiejaar heeft gegolden,
en gaat over tot de orde van de dag.".
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze algemene
politieke en financiële beschouwingen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: De heer Bakker heeft nog vier minuten
spreektijd en hij acht dit blijkbaar voldoende.
De heer Bakker (C.P.N.): Wanneer het precies zulke mi
nuten zijn als sommige andere leden hebben gekregen, mijn
heer de Voorzitter, kan ik ruim uitpraten!
De Voorzitter: Ik heb voor u bijna de 20 pet. overschrijding
daarbij inbegrepen, op één minuut na, maar deze heb ik in
reserve gehouden voor het geval u misschien nog iets aan het
adres van de heer Roolvink zou willen zeggen.
De heer Bakker (C.P.N.): Ik kan hiermee dan rekening
houden, maar ik denk, dat ik het wel binnen de vier minuten
red, inclusief de heer Roolvink.
Een enkele opmerking zou ik allereerst nog willen maken
over het buitenland.
Het verhaal van de heer Cals over Vietnam is in werkelijk
heid een hopeloos en triest verhaal geweest. Het waren heel
veel woorden, maar het kwam in werkelijkheid neer op een min
of meer moedeloos aansukkelen achter de Amerikaanse poli
tiek. Immers, alles gaat intussen door. De agressie gaat door,
de chemische wapens gaan door en de bommen gaan door en
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de moord gaat door. Dit is dan blijkbaar de „visie op de toe- die cijfers ook zijn, die cijfers toch met een zekere mate van
komst", die wij moeten hebben. Hier zou dan inderdaad wel voorzichtigheid moeten worden benaderd. Dat heb ik bepaald
eens een beetje visie nodig zijn. Wij mogen dan tegen vernie- niet zonder reden gezegd. In de eerste plaats maakt het Cenlingen hier zijn, maar over de vernielingen daar mochten wij traal Planbureau zelf verschillende voorbehouden en in de
tweede plaats — ik zei het reeds — heeft de ervaring van het
wel eens duidelijke taal spreken.
Vervolgens zou ik een zeer pertinente vraag aan de Minister- afgelopen jaar ons wel geleerd, dat men toch wat voorzichtiPresident willen stellen. Krijgen wij hier nu een N.A.V.O.- ger moet zijn met deze cijfers. Wanneer men bij voorbeeld de
hoofdkwartier met mijnheer Von Kielmansegg als chef, ja kerngegevens, die verleden jaar zijn verstrekt, vergelijkt met
of neen? Dit is een heel duidelijke vraag. Ik meen, dat deze die welke thans zijn verstrekt, dan ziet men toch, dacht ik,
duidelijk wat ik bedoel.
vraag heel duidelijk moet worden beantwoord.
Vervolgens, mijnheer de Voorzitter, zou ik erop willen
Mijnheer de Voorzitter! Van Von Kiehnannsegg kom ik
natuurlijk zo op de westerse democratie en van de westerse wijzen, dat ik ook gisteren een aantal onzekerheden heb gedemocratie kom ik bij de heer Roolvink terecht. De heer Rool- noemd en ik ben bepaald niet de enige die dat heeft gedaan.
vink heeft in zijn betoog geprobeerd over Kattenburg de Dam Ik heb gesproken over de uitvoerontwikkeling, die op 10 pet.
te bereiken, iets wat Amsterdammers bijzonder moeilijk vin- werd geraamd, en gezegd dat men op die 10 pet. wel een en
den. Hij heeft getracht zijn stelling over de C.P.N, te bouwen ander kan afdingen. Ik heb daar noch in het antwoord van de
op informaties, die hij uit boeken heeft, die in Oost-Berlijn zijn I linister-President noch in dat van de Minister van Financiën
verschenen. Wat dit betreft is de zaak heel simpel. De heer iets aan weerlegging over gehoord. In de tweede plaats heb ik
Roolvink is met het aanhoren van mijn toelichting over de auto- gewezen op de loonontwikkeling en, als gevolg daarvan, op de
nomie van onze partij volgens zijn zeggen niet verder ge- ontwikkeling van de consumptie. Wat de loonontwikkeling bekomen dan vorige week. Indien hij eergisteravond had geluis- treft, heeft de Minister-President — als ik hem goed heb beterd, had hij kunnen begrijpen dat die autonomie van onze grepen — gezegd: Wij hebben die 3,5 pet. aan het Centraal
parten ook betrekking heeft op leerboekjes die in Oost-Berlijn Planbureau verzocht, omdat dit cijfer het meest neutrale kaworden uitgegeven. Ik vind het jammer, dat de heer Roolvink, rakter heeft en niet als een soort van minimum zal gaan werdie naar ik dacht de handen al vol heeft in zijn eigen fractie, ken, zoals dit volgens de Minister-President in de afgelopen
zoveel moeite heeft moeten doen om over de inzichten van de jaren herhaaldelijk het geval is geweest. Maar, mijnheer de
C.P.N. Oost-Duitsland werken te laten vertalen in het Neder- Voorzitter, anderzijds staat toch in de Troonrede, dat de loonlands, die op hun beurt weer waren vertaald uit het Russisch, stijging niet uitsluitend wordt bepaald door de groei van de arbeidsproduktiviteit, dus door die 3,5 pet. Daaruit heb ik de
als ik de heer Roolvink goed heb begrepen.
conclusie
getrokken, dat de Regering wat haar standpunt ten
De programma's van de afgelopen tientallen jaren en de inzichten van de Communistische Partij van Nederland staan aanzien van het loonontwikkeling betreft op twee gedachallemaal hierboven in de kamerbibliotheek. Waarvoor dan al ten hinkt. Na hetgeen ik ook van de mij voorafgegane spredie moeite? Ik denk echter dat het daarover helemaal niet kers heb gehoord, ben ik nog altijd de mening toegedaan, dat
ging. Ik geloof, dat de heer Roolvink in zijn betoog een klein de Regering op dit punt hinkende is. Ik zou mij dus willen aanslippertje heeft gemaakt, want hij heeft nog eens zeer nadruk- sluiten bij de vragen, die door de verschillende geachte afgekelijk gezegd, dat wij niet moesten vergeten „dat wij hier alle- vaardigden zijn gesteld en die hierop neerkomen: Hoe denkt
maal met elkaar tegen de communisten waren". Daarop de Regering nu die 3,5 pet. te realiseren? Gisteren heb ik er
kwam de zaak neer. De heer Roolvink heeft laten blijken, dat ook op gewezen, van hoeveel betekenis dit eveneens is voor
hij eergisteravond geschrokken is van één van de interrupties het effect van de begrotingspolitiek voor 1967.
van de heer Harmsen, die zei dat nu iedereen samen met
Vervolgens heeft de Minister-President, sprekende over de
de communisten tegen zijn partij was. Het lijkt er dus op dat verbeteringen die in 1967 zouden optreden, nog iets gezegd
de heer Roolvink geschrokken is van de kameruitspraak die over dat saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans.
hier gistermiddag heeft plaats gevonden. Dit is de kern van Mijnheer de Voorzitter! Dat is gisteren met zoveel woorden
de kwestie. Het is bijzonder jammer voor hem, maar dit is door de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer genoemd
precies de ontwikkeling die binnen het Nederlandse volk aan een irreële verwachting. Ook dat heb ik, althans in de woorde gang is en waarover wij ons verheugen.
den van de Minister-President, niet weerlegd gehoord. Mijn
conclusie is dus, dat die onzekerheden niet betrekking tot de
De heer Van der Mei (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik economische ontwikkeling in 1967 bepa'ld aanwezig zijn en
wil graag een aantal opmerkingen maken naar aanleiding van dat men het stellen van die onzekerheden niet kan afdoen met
hetgeen zowel de Minister-President als de Minister van Fi- te zeggen: Pessimisme. De argumenten die van verschillende
nanciën ons heeft voorgehouden. Allereerst iets over de econo- zijden zijn aangedragen voor het aanwezig zijn van die onzemische vooruitzichten voor 1967. Evenals het vorige jaar heeft kerheden zijn niet weerlegd.
Minister Vondeling mij verweten een pessimist te zijn. De
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom op de conjuncturele beMinister had er het vorige jaar nog een aantal wijze lessen bij, tekenis van de begroting. Ik heb gisteren gezegd, dat gezien
die hij deze keer maar voor zich heeft gehouden, maar het die onzekerheden met betrekking tot de economische ontwikwoord „pessimisme" moest er bij de Minister toch bepaald uit. keling men op zijn minst aan de begroting de voorwaarde moet
Wanneer ik nog eens terugdenk aar het vorige jaar, meen stellen, dat men daarmee een zeer voorzichtige koers moet
ik — ik zou dit zeker niet hebben gezegd, als de Minister er varen: zo heb ik het ongeveer uitgedrukt. Ik heb ook gezegd,
vanmiddag niet weer over begonnen was — dat de ervarin- dat de huidige begroting niet aan die voorwaarde voldoet. Nu
gen in 1966 ons toch hebben geleerd dat ik, en niet ik alleen, heb ik begrepen uit hetgeen de Minister van Financiën in
voor een groot gedeelte gelijk heb gekregen. In 1965 zag de zaak antwoord daarop heeft gezegd, dat bij hem de indruk was geer bepaald niet zo rooskleurig uit als de Minister ons trachtte vestigd, dat ik eigenlijk de enige was, die kritiek zou hebben
voor te houden. Over de cijfers van de macro-economische op de conjuncturele betekenis van de begroting, zoals die in
verkenning 1967 zegt de Minister, dat er geen beter middel de miljoenennota wordt voorgesteld. Tk dacht, dat dit niet
is om de koers op uit te zetten dan die cijfers van het Cen- het geval was. Tk heb gehoord, dat een van de afgevaardigden
traal Planbureau en dat hem betere cijfers moeten worden heeft gezegd: Deze begroting lijkt degelijk, maar ze is het
gegeven, als dit niet het geval zou zijn. Hierover wil ik een niet. Tk heb ook uit hetgeen hij vanavond heeft gesteld begreaantal opmerkingen maken. Ik accepteer, dat de Minister zegt pen, dat hij van die visie nog niet is teruggekomen.
dat er geen beter middel is om de koers uit te zetten; ik heb
De Minister van Financiën heeft tevens gezegd: Wanneer ik
bepaald niet gesteld dat er betere cijfers zouden zijn. Ik heb de commentaren in Economisch-Statistische Berichten lees,
echter wel gezegd, zowel nu als het vorige jaar, dat, hoe goed dan geven die mij gelijk. Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof
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toch, dat de Minister hier een beetje te zeer van zijn gelijk
was overtuigd om zo zonder meer het gestelde in het laatste
nummer van E.S.B, in het kielzog van zijn gelijk te laten meevaren. Ik zal niet uit dat nummer gaan citeren, maar de Minister kan de betrokken passages vinden op de bladzijden:
1023, 1033 en 1022. Wanneer ik lees wat daar staat, dan heb
ik toch de indruk, dat het gelijk van de Minister — althans
voor die auteurs — niet zo vast staat als de Minister trachtte
ons vanmiddag aan te praten.
De cijfers, zoals deze in de miljoenennota zijn vermeld,
kloppen wel. Op de cijfers op zichzelf is weinig aan te merken. Ik heb er gisteren wel een aantal opmerkingen over gemaakt; de Minister is er niet op ingegaan; ik laat dit op het
ogenblik liggen. De vraag was echter, of die cijfers zo gerealiseerd worden, of zij worden gerealiseerd op de wijze als in
de miljoenennota tot uitdrukking komt. Ik heb die vraag gesteld. Ik dacht dat het een reële vraag was, gezien de ervaringen en gezien datgene, waarop met name een van de auteurs van E.S.B, in die artikelenreeks wijst. Hij heeft gezegd,
hoe men jarenlang heeft gesteld, dat de begroting alleszins
aanvaardbaar was en hoe dan uiteindelijk blek dat de zaak
toch nog wel enigszins anders uitkwam.
Ik wil ten slotte nog een opmerking over de berekening
van de ruimte maken. Ik zal hier niet te veel cijfers noemen,
mijnheer de Voorzitter, ook al ben ik bepaald niet onder de
indruk gekomen van de argumenten van de geachte afgevaardigde de heer Bakker tegen het noemen van cijfers. Ik beperk
mij tot een opmerking die ik er gisteren over heb gemaakt.
Ik heb toen gezegd: de Minister gaat bij de berekening van de
ruimte voor 1967 uit van een groei van 4,8 pet. Dit baseert
hij op de ramingen van het Centraal Planbureau voor de jaren 1965—1970, waarin ook 4,8 pet. is aangenomen. Het
Centraal Planbureau zegt daarbij — ik citeer wat ik gisteren
heb gezegd — dat het
„bij zijn raming van 4,8 pet. trendmatige groei uitgaat
van een belastingdruk van 26,7 pet. Dat wil dus zeggen:
van een lagere belastingdruk dan thans het geval is. Het
planbureau merkt daarbij — volkomen terecht — op,
dat die 26,7 pet. belastingdruk een zekere ombuiging
van het bestaande beleid impliceert".
Naar mijn mening in neerwaartse richting daar waar het
de hoogte van de belastingdruk betreft.
Het heeft mij verwonderd, dat de minister daarover niets
heeft gezegd. Het heeft mij bovendien verwonderd, dat hij in
antwoord op opmerkingen inzake een aantal berekeningen
van de heer Notenboom — namelijk die op bladzijde 4, punt
6 — opgemerkt, dat de ruimte voor 1968 in verband met
verdere groei en prijsontwikkeling wat hoger kan worden bijcijferd dan voor 1967. Hieruit concludeer ik, dat die groei nog
groter moet worden genomen dan die 4,8 pet. waarvan de
Minister reeds in dit jaar voor 1967 uitging. Wat dit punt betreft ontvang ik gaarne een nadere verduidelijking.
De heer Peschar (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! In de
allereerste plaats wil ik de Minister-President en de Minister
van Financiën danken voor het uitvoerige en mij op tal van
punten bijzonder aansprekende antwoord, dat zij hebben willen geven. Ik heb het gevoel, dat ik tot nu toe de enige ben, die
een dergelijke formulering met betrekking tot het door de
Regering gegeven antwoord heeft gebruikt.
Het antwoord geeft mij dan ook nauwelijks aanleiding tot
het stellen van concrete vragen. Wat betreft het antwoord van
de zijde van de regeringstafel wil ik mij beperken tot het punt,
waar de heer Minister-President enige aandacht aan heeft geschonken — terecht zei hij, dat de zaak misschien later bij het
betreffende w.o. kan worden bediscussieerd — maar waarop
hij me toch niet geheel heeft overtuigd: de kwestie van de huurbelasting. Hij zal zich herinneren, dat onzerzijds nogal ernstige
bezwaren zijn aangevoerd tegen de mogelijkheid, dat er een
vorm van uitvoering zou worden gevonden, waarbij in een nog-
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al aanzienlijke mate een verschil in behandeling zou kunnen
ontstaan tussen enerzijds huurders van woningen, van verenigingen en gemeente, en anderzijds bewoners van, ook gesubsidieerde, particuliere woningen. De geachte heer MinisterPresident heeft gezegd, dat, wanneer men beide groepen van
woningen met elkaar vergelijkt, er wat het subsidie betreft toch
wel van een geheel andere dimensie sprake is. Dit wil ik aannemen, maar het is nog niet erg concreet. Het heeft mij niet
bijzonder aangesproken en daarom is het misschien goed, dat
ik er in tweede termijn nog op wijs, dat het voor ons bepaaldelijk een moeilijk en belangrijk punt is. Wij hopen, dat het niet
zal worden uitgewerkt in de vorm, waartegen wij, op grond
van de overigens nog schaarse informaties, de genoemde ernstige bezwaren hebben.
Van de zijde van de V.V.D. is een drietal moties ingediend,
waarover ik thans een enkel woord zal zeggen. Zij heeft een
motie ingediend, waarin de Kamer wordt verzocht uit te spreken, dat met betrekking tot de versnelde inning van de inkomtenbelasting de uiterste soepelheid zal worden betracht, hetgeen men vastgelegd wil zien bij voorkeur — het kan dus ook
anders — door een algemene aanschrijving van de Staatssecretaris van Financiën aan de ontvangers.
Nu meen ik, dat van de zijde van de Regering met betrekking tot de inning, voor zover deze tot ernstige liquiditeitsmoeilijkheden aanleiding zou geven, de noodzakelijke souplesse uitdrukkelijk is toegezegd. Ik meen mij zelfs te herinneren, dat
de heer Minister van Financiën zich nog heeft begeven in beschouwingen, waarin hij duidelijk maakte, dat het ook wat de
financiële kant betreft zeer wel mogelijk was, die souplesse te
effectueren. Ik geloof dus, dat de bereidheid om tegemoet te
komen aan hetgeen wordt verlangd zeer duidelijk is gebleken.
Aan de motie heb ik dan ook geen behoefte, omdat ik niet inzie, dat iets van de Regering moet wordt verlangd, waartoe zij
zich bij voorbaat reeds bereid heeft verklaard.
Over de motie inzake de opvoering van de efficiency in het
ambtenarenkorps heb ik mij enigszins verbaasd in het licht van
de argumentatie van de woordvoerders van de fractie van de
V.V.D., toen zij hun wat andere procedure en werkwijze hebben toegelicht, vergeleken met die van verleden jaar.
Men heeft er nu, mijns inziens terecht, de voorkeur aan gegeven, de concrete uitwerking van de verschillende mogelijkheden, die men ziet om tot een beperking van de uitgaven te
komen, preciezer te bekijken, nader toe te lichten en nader te
motiveren, ook te luisteren naar de tegenargunientatie van de
zijde van de Regering, ten einde op die wijze, ook via de nieuw
geschapen kamercommissie, deze zaken zorgvuldig te behandelen. Nu wordt plotseling .toch een motie ingediend, waarin
over de personeelssterkte wordt geoordeeld en wordt gezegd,
dat deze moet worden teruggebracht tot de werkelijke sterkte
per 30 juni 1966. Ik beschik niet ovd gegevens om dit goed
te kunnen beoordelen. Ik weet alleen, dat van de zijde van de
Regering nog eens erop is gewezen, dat de zeer beperkt groei,
die dit jaar tot de mogelijkheden zal behoren — ik dacht, dat
hij iets meer dan 1 pet. bedroeg — hoofdzakelijk nodig zal
zijn voor de onvermijdelijk optredende groei in de onderwijssector. Ik zie dus niet in, dat ik erg enthousiast voor deze motie kan worden.
Het geldt nog minder voor de motie, die zeer nadrukkelijk
een motie is, die het regeringbeleid in zijn totaliteit afwijst.
Het uitgavenbeleid, het belastingbeleid, dit alles zou moeten
worden herzien. Men wil een totaal andere aanpak. Ik zie niet,
dat het uitgavenbeleid voor 1967 wezenlijk te veranderen zou
zijn, als men ten minste de doelstellingen, die dit kabinet met
onze steun probeert te verwezenlijken, niet wil prijsgeven.
Er is voorts een motie van de geachte afgevaardigde de
heer Roolvink, waarbij ik met uw goedvinden, mijnheer de
Voorzitter, graag een ogenblik wil stilstaan, ook al omdat ik
er erg veel behoefte aan heb, met betrekking tot die motie,
voor mijzelf wat meer duidelijkheid te krijgen. Ik geloof dat
de kwestie, die de geachte afgevaardigde aansnijdt, namelijk
de kwestie van de loonontwikkeling, inderdaad bijzonder be-
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langrijk is. De geachte afgevaardigde zal zich herinneren, dat
ook onzerzijds, toen wij het hadden over de conjuncturele werking van de begroting en de beoordeling van het conjuncturele
effect, dat van het hele beleid zou kunnen en moeten uitgaan, is
gezegd, dat één ding heel duidelijk en belangrijk is, namelijk
dat, wil het evenwicht in het komende jaar tot stand komen,
bij de loonontwikkeling een bijzondere mate van behoedzaamheid of voorzichtigheid — althans woorden van die strekking
— moet worden betracht. Ik geloof dat het niet verstandig zou
zijn, op dit moment bepaalde percentages te noemen of af te
wijzen, maar deze gedachte is in brede kring wel gezien. Nu
heb ik de motie van de geachte afgevaardigde nog eens
aandachtig gelezen. Ik kom daarin behalve het punt van
de loonontwikkeling ook tegen de kwestie van de werkgelegenheid. Ik kan mij dat voorstellen, al had ik mij beter kunnen voorstellen — ook als ik de cijfers zie; het hangt
er ook wel eens vanaf, welk laatste bulletin van het C.B.S.
men in handen krijgt — dat met name de werkgelegenheid zorgen zou kunnen gaan baren, als men het regionaal bekijkt. Ik kan mij indenken dat, wanneer een zeker beperkend beleid wordt gevoerd, de werkgelegenheid in bepaalde delen van het land of in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven — in de bouwsector is dat een aanwijsbaar punt — een
onderwerp van eerste zorg is.
Nu moet men anderzijds natuurlijk het hoofddoel dat men
op het ogenblik probeert te bereiken, namelijk de ontspanning,
ook niet uit het oog verliezen. Het is dus een moeilijk dilemma: enerzijds moet men proberen de hoofdtaak van het beleid
uit te voeren, anderzijds moet men als het ware daar onderdoor ook rekening houden met de effecten, die als gevolg
daarvan zouden kunnen optreden. Ik zie het iets meer regionaal en per sector dan de geachte afgevaardigde misschien
doet. Ik probeer mij dit dus voor te stellen en lees dan in de
motie onder a: „verdere terugdringing van de voortgaande inflatie". Ik meen dat maatregelen om nu de inflatie sterk te
bestrijden tot gevolg kunnen hebben een vergroting van de
kans, dat de werkgelegenheid in gevaar komt, dat er dus op
korte termijn een invloed van kan uitgaan, die de teruggang
in de werkgelegenheid nog wat meer zou kunnen stimuleren.
Ik wil deze kwestie graag aan de geachte afgevaardigde voorleggen, want het is mij niet helemaal duidelijk.
In de motie lees ik voorts:
„. . de Regering zich onverwijld met het bedrijfsleven in verbinding stelt ten einde haar visie omtrent de
meest gewenste loonontwikkeling kenbaar te maken".
Ik dacht — maar de geachte afgevaardigde weet dat zelf
beter dan ik — dat het de bedoeling was, dat in een dergelijke
situatie het bedrijfsleven, de werkgevers en werknemers met elkaar in onderhandeling zouden treden. Dat zou primair moeten gebeuren. Ik zou dit in elk geval logisch en goed vinden,
ook omdat ik altijd nog het gevoel heb, dat men in beide groepen van georganiseerden op het ogenblik heel goed ziet, wat
het enorme belang is van de beslissingen, waarvoor men staat.
Ik kom een beetje in moeilijkheden, wanneer ik goed wil
begrijpen wat de geachte afgevaardigde bedoelt, -ils ik in het
tweede punt b lees, dat de Regering met een aan ae genoemde
omstandigheden aangepast dekkingsplan voor 1967 zou moeten komen.
Ik heb mij eerst afgevraagd, of de geachte afgevaardigde misschien dacht aan de gevolgen van de loonontwikkeling voor
het overheidsbudget; dat zou kunnen. Ik dacht echter, dat
stijging van de ambtenarensalarissen, die in het algemeen
daarmee parallel zou lopen, toch wel ongeveer zou worden opgevangen door daar tegenover staande hogere belastingontvangsten.
Het zou ook kunnen, dat de geachte afgevaardigde wil
dat de loonontwikkeling via het overheidsbudget — via het
dekkingsplan-1967, zo zegt hij het concreet — zal worden gecorrigeerd, zal worden „afgedempt". Dan zal de geachte afgevaardigde in het algemeen waarschijnlijk niet denken aan
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voorstellen om de inkomstenbelasting te verhogen — dit vermoed ik zo — en dan denkt hij waarschijnlijk aan voorstellen om de indirecte belastingen te verhogen. Betekent dit dan
niet — wanneer hij in zijn gedachten die kant opgaat — dat de
kosten van levensonderhoud worden opgestuwd en dat het
proces, dat hij wil keren, door zijn eigen maatregelen opnieuw
zal worden gestimuleerd?
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb zo duidelijk mogelijk getracht uiteen te zetten, waar ik onduidelijkheden zie, die het
voor mij moeilijk maken om op dit moment te zeggen, wat
ik van de motie van de geachte afgevaardigde vind.
Ik heb geconstateerd, mijnheer de Voorzitter, dat de Minister van Financiën en de heer Notenboom met hun cijferopstellingen tegenover elkaar staan. De heer Notenboom handhaaft zijn cijfers. De Minister heeft de zijne ertegenover gezet, met een hele reeks van argumenten. De afstand is van
698 min. tot 26 min. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik geen kans
zie om die twee op dit moment bij elkaar te praten. Dat is
een opgave waarvan ik moet toegeven, dat zij boven mijn
macht gaat.
Nu heeft ook de heer Roolvink een becijfering gemaakt. Hij
is gekomen — als ik het zo mag zeggen — tot een overlopende last van ruim 300 min. Ik zal die becijfering niet aantasten. Dat behoef ik ook niet te proberen, want de cijfers staan
allemaal keurig netjes in de miljoenennota en de Regering
heeft er met betrekking tot deze posten ook geen twijfel over
laten bestaan, dat die vatbaar zijn voor de redenering zoals
de geachte afgevaardigde die gehouden heeft.
De geachte afgevaardigde heeft eigenlijk weggegooid een
overweging, die ik gisteren in de discussie bracht toen ik
zei: Als je die 115 min., die dus 230 min. wordt — de geachte
afgevaardigde begrijpt wat ik bedoel — op deze manier meetelt, dan ga je er — bij wijze van vooronderstelling — natuurlijk wel van uit, dat er volgend jaar een defensieplafond is dat
ten minste zo hoog is als dit jaar, en je gaat er ook van uit, dat
die 115 min. volgend jaar ineens worden ingehaald. Die twee
vooronderstellingen mag je maken, maar ik heb van mijn kant
alleen willen zeggen: Het zou best kunnen zijn dat blijkt, dat
ze ten onrechte zijn gemaakt. Dit zou het cijfer van de geachte
afgevaardigde misschien iets kunnen corrigeren, maar ik wil
het liever laten waar het staat. Ik zou aan de geachte afgevaardigde dit willen vragen: Als men aan het eind van een kabinetsperiode — waar wij nu in zitten — met alle taken die men
te verrichten heeft, met de hoge fiscale lasten die men de bevolking moet opleggen (en ik weet niet of de heer MinisterPresident of de Minister van Financiën straks nog duidelijk
maakt, dat die 300 min. misschien lager moet zijn, die mogelijkheid laat ik open, ik ga uit van die 300 min.) corstatéert,
dat men een heel stuk van die ontwikkeling heeft kunnen doorvoeren, dat men in redelijkheid de belastingdruk', hoe bezwaarlijk ook, tot stand heeft zien komen (dat die offers zijn gevraagd), maar dat men nog niet alles voor elkaar heeft kunnen
krijgen — men heeft niet èn de uitgaven èn de belastingen
perfect, nee, het is op een stukje na niet gelukt —, is dat dan
werkelijk een factor van een zodanig grote zwaarte, dat hij
doorslaggevend zou worden voor het standpunt, dat men als
politieke fractie inneemt? Ik heb de neiging een vrij grote mate
van bereidheid te hebben dan het betrekkelijke van al deze
dingen te erkennen en ook te erkennen, dat het onmogelijk is
prestaties van 100 pet. te leveren, ook voor een Regering.
Ik zou denken, dat ik dan bereid zou zijn met dit onvolmaakte toch genoegen te nemen.
De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou
graag eerst iets aan het adres van de Minister van Financiën,
de heer Vondeling, willen zeggen. De Minister-President moge
uit deze prioriteitenkeuze van mijn kant niet afleiden, dat ik
zijn sporadische opmerkingen aan mijn adres van minder belang
zou vinden. Integendeel, ik laat het beste nog even onder in
het vat zitten.
Ik heb gisteren iets gezegd over de inflatie en over de noodzaak te komen tot constant geld, tot een waardevaste munt-
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eenheid en ook over de wijze, waarop dat mijns inziens alleen
is te bereiken. Nu zegt de heer Minister: Ja, maar de heer
Jongeling weet toch ook wel, dat als het buitenland doorgaat
met inflatiepolitiek te bedrijven, wij dan die inflatie automatisch ook gaan importeren en dat wij er dus toch niet aan ontkomen? Dan worden wij de slachtoffers van het buitenland.
Dat weet ik inderdaad. Ik weet zelfs nog iets meer. Ik weet,
dat dit verhaal voor de concrete situatie van vandaag in elk
geval niet opgaat, omdat Nederland allang selfsupporting is
geworden op het gebied van de inflatie en misschien zelfs wel
inflatie exporteert. Ik meen immers, dat Nederland en WestDuitsland wel zo ongeveer de koplopers in de inflatieronde
zijn geworden. Daardoor staat dit ministeriële verhaal natuurlijk een weinig los van wat nu concreet aan de orde is.
Het gaat mij echter om een andere zaak. Indien dat denkbeeld, dat ik gisteren summier heb uiteengezet, maar dat de
Minister natuurlijk heel goed kent, want er zijn economen van
naam, die hierover hebben geschreven, werkelijk gezond is
— ik meen, dat dit het geval is —, indien het ook in principe
uitvoerbaar is, al zal het het nodige kosten — ik meen, dat
het uitvoerbaar is —, indien het dan een goede zaak is, welnu, wat zou beter zijn dan dat Nederland nu eens het initiatief nam voor internationaal overleg en zeer krachtige internationale aandrang—om dit te verwezenlijken? Nederland
zou daarmede toch prachtig werk kunnen doen. Ik meen,
dat wij wel voor slechtere zaken initiatieven hebben genomen. Laat men daarmede dan alvast eens beginnen.
De heer Minister-President heeft in het slot van zijn rede
— het was ongeveer de apotheose — herinnerd aan een woord
van Prins Willem I. Hij heeft dat gedaan in zoetvloeiend
Frans, maar ik meen, dat het in gespierd Nederlands ongeveer
betekent: Het is niet nodig te hopen om te beginnen, noch te
slagen om te volharden. Laat men dat woord nu eens op deze
zaak toepassen en een begin maken. Tussen haakjes: het is
vrijwel zeker, dat Prins Willem I dat woord nooit heeft gezegd.
Ik meen haast, dat Motley de eerste is geweest, die het hem in
de mond heeft gelegd. Latere onderzoekers hebben nooit in de
bronnen kunnen vinden, dat de Prins het wérkelijk heeft gezegd. Ik ben het evenwel met de Minister-President eens, dat
het volkomen naar de géést van Prins Willem I van Oranje
is, wat natuurlijk belangrijker is.
Welnu, laat men het nu dan eens toepassen op déze zaak.
Als dan ten slotte mocht blijken, dat het buitenland dit op
geen enkele wijze zou willen, zou er inderdaad een situatie
kunnen ontstaan, waarin Nederland zou moeten zeggen: Ter
wille van de rechtmatigheid, ter wille van de vastheid van de
munt doen wij het dan alléén. Wij zouden dan inderdaad, wanneer het buitenland doorging met de ontwaarding van zijn
geldeenheden en daardoor inflatiewinsten op kosten van ons
volk zou maken, de wisselkoersen regelmatig moeten herzien.
Dit zijn echter de hoofdstukken 2 en 3. Men zou in elk geval
met hoofdstuk 1 kunnen beginnen; een initiatief tot internationaal overleg voor deze goede zaak.
Voorts de kwestie Nieuw-Guinea, waarover de Troonrede
in alle talen zwijgt. Ik heb gesproken over de armoede, de
ellende en de verdrukking van het volk van het voormalige
Nederlands Nieuw-Guinea. De Minister-President heeft een kort
antwoord gegeven, dat ongeveer als volgt luidt: De Regering
erkent de morele plicht om de Verenigde Naties aan te sporen
haar verplichtingen na te komen.
Minister Cals: Dat heb ik niet gezegd.
De heer Jongeling (G.P.V.): Dan heb ik u niet goed verstaan.
Minister Cals: Ik heb de Verenigde Naties uiteraard ook wel
bedoeld. Ik meen echter dat ik in het antwoord alleen de Indonesische regering heb genoemd.
De heer Jongeling (G.P.V.): Ik ben dankbaar voor deze
aanvulling, die mij inderdaad was ontgaan. Desondanks moet
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ik zeggen, dat ik het antwoord, gezien de gehele situatie, mager vind. Als wij op het ogenblik in de buitenlucht vergaderden,
zou ik de paraplu opsteken en zeggen: Ik vertrouw het weer
niet. Dit slaat niet op de goede bedoelingen van de Regering;
het zou mij niet passen die te wantrouwen, maar ik weet dat
met goede voornemens een heel slechte weg is geplaveid. Als
ik de situatie zie, zoals deze zich tot nu toe heeft ontwikkeld,
ben ik er bang voor, dat er weer zo bitter weinig van terecht
zal komen. Er hadden al lang waarnemers in Nieuw-Guinea
moeten komen.
Minister Luns: Dat is gebeurd.
De heer Jongeling (G.P.V.): Wat is er in de praktijk van terecht gekomen? Wat is er van de rechten, opgenomen in het verdrag, terecht gekomen? Ik heb het verdrag nog eens gelezen.
Dat garandeert uitdrukkelijk vrijheid van meningsuiting voor
het volk.vrijheid van politieke organisaties, enz. Tot nu toe is
daarvan niets gekomen, hetgeen juist de moeilijkheid vormt.
Als wij dit nu weten, vind ik het teleurstellend, dat de Troonrede absoluut over deze dingen zwijgt en alleen maar zegt met
betrekking tot Indonesië, dat nu de weg vrij is voor een gunstige ontwikkeling van de betrekkingen. Ik vind dan ook een
antwoord, in zo'n kort zinnetje dat niet in de Troonrede
staat, een likje mosterd na de maaltijd.
Deze te late mosterd heb ik ook op een ander punt van de
beantwoording aangetroffen.
Ik heb gisteren, evenals enkele anderen, kritiek geoefend
op de formulering van de alinea over de jeugdproblematiek.
De Minister-President heeft nu gezegd: U moet goed onderscheiden, wij zijn wel voor vernieuwingsdrang, die wij gaarne
honoreren, maar dat is geen vernielingsdrang. Had dit alvast
maar in de Troonrede gestaan, want de vernielingsdrang
heeft zich juist zeer sterk geopenbaard! Hij is op een provocerende wijze naar voren gesprongen in een hele reeks van gebeurtenissen in de afgelopen maanden. Vernieling van particulier eigendom, vernieling van de openbare orde, vernieling van
het gezag, pogingen tot vernieling, met zeer laakbare middelen, van de monarchie. Ik zou nog meer kunnen noemen,
ook op het gebied van de goede zeden. Al deze dingen zijn
manifest en daarover zwéég de Troonrede, terwijl zij alleen
kwam met een woordje over vernieuwingsdrang, die toch
wel gehonoreerd zou moeten worden. Het bezwaar is, dat wij
nu, achteraf, na deze op dit punt zouteloze maaltijd van de
Troonrede, een schepje zout krijgen toegediend, hetgeen ik onbevredigend vind.
Ik heb er gisteren op gewezen, dat wij ruim twintig jaar
na de Tweede Wereldoorlog voor een generatiewisseling staan,
dat het er veel van heeft, dat wij op de kentering van twee
tijdvakken zijn gekomen en dat dit grote kansen, maar ook
grote gevaren met zich brengt. Ik heb daarover een aantal opmerkingen gemaakt, waarop de Minister-President niet is ingegaan. Het zij mij vergund, nu de Regering en ons volk te
herinneren aan een woord, dat Prins Willem I ongetwijfeld
wèl heeft geuit. Dit staat vast, omdat hij het heeft neergeschreven in een brief, in 1573 gericht aan Sonov, die toen de
stadhouder van de Prins was in het Noorderkwartier. In dat
woord herinnerde de Prins in het donkerste uur van onze
historie aan de Potentaat aller potentaten. Hij beleed, dat het
vast verbond met Hem zijn plechtanker was en dat hij alleen
daarop zijn vertrouwen had, gelovend dat God volkomen zou
uithelpen. Als overheid en volk tot dat verbond terugkeren,
is er hoop voor de natie, want dit kan ook nu nog zijn de zenuw van onze nationale kracht.
De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! De Minister-President zowel als de Minister van Financiën heeft tijd noch
moeite gespaard om de bezwaren tegen het door hen te voeren
beleid, die gisteren en eergisteren in deze Kamer naar voren zijn
gekomen, weg te nemen. Daarbij is het opgevallen — dit
spreekt ook wel vanzelf —, dat men zich die moeite niet heeft
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getroost en de tijd niet heeft besteed aan de oppositiepartijen,
in elk geval niet aan de Boerenpartij, omdat men wel zeker
wist dat de Boerenpartij met dit beleid niet verder akkoord
zou gaan en geen steun zou geven. Men heeft dus wel tijd en
moeite besteed aan de regeringspartijen, omdat het erom
gaat, wat de regeringspartijen doen. Het heeft mij verheugd,
dat er nu althans nog één regeringspartij is, waarvan wij in
tweede instantie hebben kunnen horen, dat zij niet tevreden is.
Ik hoop, dat zij vanavond of vannacht ook niet tevreden
wordt, zodat uiteindelijk de Boerenpartij daardoor nog wel eens
gelijk kon krijgen.
Vooral de Minister-President heeft verschillende duidelijke
uitspraken gedaan, omdat hier zowel gisteren als eergisteren
regelmatig om duidelijkheid is gevraagd, zowel van de kant
van de partijen in de Kamer als van de kant van de Regering.
De Minister-President heeft gezegd, dat het allemaal goed duidelijk moet zijn. Het is mij nog niet duidelijk geworden. De
Minister heeft in de eerste plaats gezegd: dit kabinet is een
hechte groep, maakt u zich maar geen zorgen, want er zijn
geen moeilijkheden in het kabinet, al zijn er veel geruchten.
Wij kunnen daarover als kamerleden natuurlijk niet oordelen,
vooral niet als kamerleden uit een oppositiepartij. De kamerleden uit de regeringspartijen zullen daarvan hoogst waarschijnlijk wat meer weten. De Minister-President heeft ook gezegd:
dit kabinet is in strijd met de uitslag van de Statenverkiezingen. Dit is wel waar; dat kunnen wij allen controleren, of wij
nu regeringspartij zijn of oppositiepartij. Het is gemakkelijk genoeg. Het kabinet is echter nog meer in strijd met de
uitslag van de raadsverkiezingen, die daarna zijn gehouden,
maar dat is helemaal geen bijzonderheid, want het vorige
kabinet was ook al in strijd met de uitslag van de verkiezingen.
Toen heeft men er direct al een partij als de V.V.D. ingezet,
die bij de verkiezingen had verloren. Later bij de kabinetswisseling heeft men er een partij ingezet, de P.v.d.A., die bij
de verkiezingen van 1963 ook had verloren. Dan moet het niets
verwonderen, dat ik hier als mijn mening duidelijk uitspreek,
dat men hier ondemocratisch te werk gegaan is. In een democratisch land heeft men ondemocratisch gehandeld door direct
al kabinetten te vormen, die in strijd zijn met de uitslag van de
verkiezingen, maar erger is het nog, dat men zich van de latere
verkiezingen niets heeft aangetrokken, dat men gewoon is
doorgegaan en dat men nu nog van plan is gewoon door te
gaan, terwijl de Minister-President heeft toegegeven — als
ik hem goed heb begrepen —, dat er onrust is in brede kringen.
Daarover zijn wij het wel eens. Dat merken wij ook elke dag.
Die onrust neemt met de dag toe. Ik heb gisteren gezegd: wanneer het kabinet aanblijft, zal die onrust groter worden. Het is
opvallend dat geen van beide Ministers over de werkelijke problemen en over de werkelijke oorzaken van deze onrust hebben
gesproken. Wat zijn dan die oorzaken? Die zijn ons alle bekend, het kabinet ook. Denk bij voorbeeld maar even aan de
woningnood. Er zijn nog 170 000 a 200 000 woningzoekenden.
Het beleid ten aanzien daarvan is zodanig geweest, dat nog
altijd ongeveer 4000 woningen in Nederland leeg staan. Daarover is helemaal niet gesproken. Oplossingen heeft het kabinet
dezer dagen niet aan de hand gedaan. Er is wel gesproken
over de toekomst en er is gezegd, dat dit of dat zou gebeuren,
maar men is er niet uitgekomen, althans ik niet, hoe dat moet
gebeuren. De huurbelasting zou één punt zijn, maar dat is een
noodgreep zoals prof. Witteveen er drie heeft genoemd. Er zijn
er echter veel meer. Het huidige kabinet heeft altijd noodgrepen toegepast. Wanneer de Minister-President zegt dat het kabinet niet alle problemen heeft opgelost, is dat volkomen duidelijk. Het is niet duidelijk welke problemen het wel heeft opgelost. Nu de Minister-President dit punt zelf aan de orde heeft
gesteld, zou ik hem willen vragen wat dan wel is opgelost. Dat
is in ieder geval niet gebeurd met de woningnood en ook niet
met het probleem van de vrijheid van omroep. Wat dit laatste
betreft hoeft men slechts te denken aan het recht op wederwoord. Iedereen erkent dat ook. De Regering en de regeringsZitting 1966-1967
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partijen erkennen dat. Anderhalf jaar geleden heeft de Minister toegezegd, dat het recht op wederwoord er zal komen.
Nu, anderhalf jaar later, is het er nog niet. Thans hebben
wij van de Regering gehoord dat er openheid is. Men kan het
zien aan de T.R.O.S., die zendtijd heeft gekregen. De heer
Toxopeus zegt, dat wij ons daarvoor op de borst kunnen
kloppen. Ik zie het echter niet anders dan dat er een nieuwe
zuil bij is gekomen. Het vrije woord is er wel, namelijk
voor een zekere groep, maar niet voor het hele volk. Vooral
kleine groepen vallen er helemaal buiten.
De ontwikkeling in de E.E.G. heeft tot gevolg, dat het aantal legbedrijven in de pluimveeteelt reeds tot de helft is verminderd. Daarover wordt echter helemaal niet gesproken.
Het is met de pluimveeteelt al enige jaren zo. Daar is niets aan
gedaan. Ik herinner mij, dat de Minister van Landbouw in
een discussie, die ik daarover met hem had, zonder meer zei:
Daar kunnen wij niets aan doen. Dat was ten minste nog een
eerlijk antwoord van die Minister. Door de ontwikkeling in
de E.E.G. is ook de tuinbouw in Nederland in financiële moeilijkheden gekomen. Daaruit vloeit de ongerustheid voort, die
door de Minister-President is erkend. Die ongerustheid kan
door dit kabinet niet worden weggenomen.
Er is de laatste tijd nog iets heel ergs bijgekomen, namelijk
de werkloosheid. Dat is veel erger. De werkloosheid is een gevolg van de geleide economie in Nederland. Die economie is
door dit kabinet zo geleid, dat de bedrijven en de fabrieken
niet meer economisch kunnen werken. Zij geven uiteindelijk de
moed op en moeten de mensen, die daar werken, ontslaan. Zo
zou men allerlei voorbeelden kunnen noemen, waaruit het zeer
duidelijk wordt, zowel voor het kabinet als voor de regeringspartijen, dat het geen wonder is, dat de ongerustheid in Nederland steeds groeit. Ik heb van geen van beide Ministers gehoord, dat het in de toekomst beter zal gaan. Er wordt wel
gezegd, dat de eerste taak het herstel van het evenwicht is en
dat de overbesteding moet worden teruggedrongen. Daaraan
wordt toegevoegd, dat in ons land geen armoede zal worden
geleden. Er wordt echter in Nederland al lang armoede geleden. Er zijn grote groepen, die een te laag inkomen hebben.
Zij moeten alles en alles doen om de eindjes aan elkaar te
knopen. Desondanks komt dit kabinet met een plan, waardoor het Nederlandse volk nog meer zal moeten opbrengen.
Dat zal straks in nog grotere mate het geval zijn. Het
kabinet moet zich er dan ook niet over verwonderen, dat het
vertrouwen van Kamer en volk — zoals de Minister-President
dat stelde — wel nodig is, maar dat het dit niet heeft. Het
is mogelijk, dat het er tot nu toe op lijkt, dat de meerderheid
van deze Kamer achter de Regering staat, maar de samenstelling van deze Kamer berust nog op de verkiezingsuitslag
van 1963. Tot nu toe werden alle plannen, die door de Regering werden voorgesteld, of zij nu wel of niet in het belang
van het Nederlandse volk, van de kiezers waren, toch door de
drie regeringspartijen goedgekeurd. De ervaring heeft ons echter geleerd, dat in deze Regering niet langer vertrouwen kan
worden gesteld. Wij hebben gisteren duidelijk ons standpunt
bepaald en wij zullen van hetgeen ik gisteren heb gezegd geen
woord inslikken. Ik hoop echter, dat ook de K.V.P. dit niet zal
doen. Laat de K.V.P. de bezwaren, die zij heeft, handhaven.
Dan zal het Nederlandse volk zo snel mogelijk op democratische wijze de gelegenheid krijgen een nieuwe Kamer en
een daaruit nieuw gevormd kabinet te kiezen.
De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Hetgeen
door de Minister-President en de Minister van Financiën ter
verdediging van het door de Regering gevoerde beleid werd
aangevoerd, heeft ons, helaas, op tal van punten niet kunnen
bevredigen. Te dezer zake wensen wij andermaal onze ongerustheid en onze ernstige materiële en principiële bezwaren
naar voren te brengen. Die materiële bezwaren betreffen allereerst de hooggeklommen uitgaven van het Rijk. Wij achten
die, ook na de uiteenzetting van de Regering, niet verantwoord.
TWEEDE KAMER

250

7de vergadering - 13 oktober '66

Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1967

Van Dis
Die hoge uitgaven hebben immers in niet geringe mate de inflatie bevorderd en zullen dit, naar te vrezen valt, blijven doen.
Het is juist de inflatie, de waardevermindering van de gulden,
die het leven voor zeer velen van ons volk zo uitermate moeilijk maakt. Wij denken hierbij inzonderheid aan de zogenaamde vergeten groepen, aan de kleine zelfstandigen, de kleine renteniers, de kleine pensioentrekkers en anderen, die van een
bescheiden inkomen moeten rondkomen en die nooit enige
compensatie krijgen zoals met de loontrekkenden wel het geval
is. Wij misgunnen dit de loontrekkenden niet, maar het ligt
toch voor de hand, dat het door andere groepen, die steeds
van compensatie verstoken blijven, als een discriminatie en
grote onbillijkheid wordt aangemerkt, dat anderen wèl en zij
geen compensatie krijgen. In het belang van de gehele bevolking, maar in het bijzonder in dat van de vergeten groepen,
behoort de Regering dan ook de inflatie krachtig tegen te gaan.
Een van de belangrijkste methoden daartoe is ervoor te zorgen,
dat de uitgaven niet hoger worden opgedreven dan de middelen toelaten. Wij betreuren het daarom ten zeerste, dat de
Regering bij haar optreden de richtlijn heeft verlaten, die vorige kabinetten zich hadden gesteld, namelijk dat de stijging
van de uitgaven niet mag gaan boven de stijging van het nationale inkomen. Door die richtlijn los te laten heeft de Regering zich op een zeer gevaarlijk pad begeven, met het gevolg
dat de belastingen voor het bedrijfsleven nu weer moeten worden verhoogd. Ook de bevolking zal echter zwaarder worden
belast doordat op 1 januari 1967 de vrijstelling van omzetbelasting op textiel en schoeisel zal worden afgeschaft. Deze
maatregel werd verleden jaar reeds genomen, maar de uitvoering werd toen een jaar uitgesteld. De prijzen van deze artikelen zullen daarom na 1 januari gaan stijgen, waardoor het huishoudbudget weer extra zwaar wordt belast. Het had dan ook
veel meer van een verantwoord financieel beheer getuigd, wanneer de Regering op haar ingenomen standpunt was teruggekomen door het roer om te gooien en de staatsuitgaven krachtig te verlagen. Zij zou daarmede ook hebben gehandeld naar
de aanwijzingen van de Euromarkt-commissaris, de heer Marjolin, die onlangs, voor een vergadering van de Ministers van
Financiën te Luxemburg, heeft verklaard, dat de inflatoire
tendensen in de landen van de E.E.G. op de meest rigoreuze
wijze dienden te worden bestreden.
Ja, hij eiste uitdrukkelijk, dat de inflatie niet door monetaire
maatregelen moest worden bestreden, maar door een rigoureuze
controle op de overheidsuitgaven.
De Minister van Financiën zei hedenmiddag in zijn rede,
dat hij collega's van hem, nl. buitenlandse ministers van financiën, over de Nederlandse begroting had gesproken. Van welk
land zij waren, zei de Minister niet. Volgens „Het Limburgs
Dagblad" van 22 september echter zou door de Minister zijn
gesuggereerd, dat zijn mening, nl. dat de begroting die wij
thans behandelen, geen inflatoire werking op de economie zal
hebben, door de heer Marjolin werd gedeeld. De redactie van
genoemd dagblad vertrouwde dit echter niet erg en terecht.
Al heeft de heer Vondeling met de heer Marjolin over deze
begroting gesproken, dat wil nog niet zeggen, dat deze de Nederlandse begroting onder ogen heeft gehad en haar grondig
heeft kunnen onderzoeken.
De redactie van „Het Limburgs Dagblad" heeft dan ook in
Brussel eens een onderzoek ingesteld om, zoals de redactie
schreef, de vage suggestie van Minister Vondeling te controleren. Bij dit onderzoek nu bleek, dat de heer Marjolin inderdaad een gesprek met de heer Vondeling heeft gehad. Voorts
kwam naar voren, dat tijdens dit gesprek de heer Vondeling
de heer Marjolin in algemene termen op de hoogte heeft
gebracht van de inhoud der begroting 1967. Op grond van
deze mededeling heeft de heer Marjolin toen te kennen
gegeven, dat zijn eerste indruk was, dat van deze begroting
geen inflatoire werking uitgaat.
Naar aanleiding nu hiervan merkte „Het Limburgs Dagblad"
zeer terecht op, dat de heer Marjolin de volledige Nederlandse
begroting voor 1967 nog niet had bestudeerd, zelfs nog niet
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eens had gezien, waaruit volgt, dat de heer Marjolin zijn oordeel over deze begroting niet heeft kunnen geven op basis van een behoorlijke studie of zelfs maar na kennisneming
van de volledige begroting.
Niet minder ad rem was de conclusie van voornoemd dagblad, dat de voorlopige verklaring van de heer Marjolin voorde
parlementaire behandeling van de begroting van nul en generlei waarde was.
Het is dan ook een ernstige leemte in de toelichting op de
begroting, dat de Minister daarin niet heeft vermeld, wat de
heer Marjolin te Luxemburg in de vergadering van de Ministerraad heeft gezegd, wat ik zoeven reeds heb weergegeven,
nl. dat ervoor moet worden gezorgd, dat de inflatie door een
sterke controle op de staatsuitgaven wordt bestreden.
Had Minister Vondeling deze wijze les van de heer Marjolin
ter harte genomen, dan zouden wij thans niet staan voor een
stijging der uitgaven van 2 mld., vergeleken met verleden jaar.
Het „Limburgse Dagblad", dat er al eerder blijk van heeft
gegeven er niet voor terug te deinzen, de waarheid ongezouten te zeggen, schroomde dan ook niet om het „schandelijk"
te noemen, dat de heer Vondeling van dergelijke trucjes gebruik moest maken om zijn begroting gezag te geven.
Voorts heeft de Minister in zijn rede gewezen op de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, die per 1 januari
1967 ingaat. Deze zal dan volgens hem verlichting brengen.
In de kringen van het midden- en kleinbedrijf is men te dezer
zake echter niet zo optimistisch gestemd. Men wijst er in die
kringen terecht op, dat men die belastingverlaging al zo lang
tegoed had en dat het effect ervan vrijwel teniet is gegaan
door geldontwaarding en progressie. Door de Minister wordt
dan ook in zijn begroting alleen door de progressie op een
meerdere belastingopbrengst van ca. 300 min. gerekend. De
belastingverlaging is dus al een grotendeels achterhaalde zaak,
maar desondanks wordt zij door de Minister gehanteerd om
een aantal verzwaringen meer aanvaardbaar te maken, verzwaringen, die in 1967 vooral op het bedrijfsleven zullen drukken.
Het zal de Regering wel duidelijk zijn, dat ook wij met voorafgaande sprekers van oordeel zijn, dat het evenwicht op de
door de Regering voorgestelde wijze niet zal kunnen worden
bereikt. In de moties van de heren Toxopeus en Witteveen vinden wij dan ook de uitdrukking van onze bezwaren vertolkt.
Hierbij zal ik het, wat onze materiële bezwaren betreft, laten
om nog nader even stil te staan bij onze principiële bezwaren.
Ik wil niet in herhaling vervallen van hetgeen ik gisteren
aangaande de grondslagen van het regeringsbeleid reeds zeide;
ik kan echter niet nalaten namens mijn fractie nog eens onze
ernstige bezwaren in te brengen tegen de materialistische
inslag van het door de Regering gevoerde beleid. Dit beleid
is het gevolg van het ontbreken van het enig juiste richtsnoer,
nl. Gods Woord en Wet. Het kan vanwege de verdraagzaamheid en lankmoedigheid Gods een tijd lang schijnbaar goed
gaan, maar eens komt hieraan een einde en aan kunnen de
oordelen Gods niet uitblijven, zoals onder andere in de beide
wereldoorlogen werd ervaren.
Wij betreuren het voorts, mijnheer de Voorzitter, dat de
Regering met geen woord is ingegaan op hetgeen door mij is
gezegd met betrekking tot de republiek der Zuid-Molukken.
De Minister-President heeft alleen inzake West-Nieuw-Guinea
een verklaring gegeven, nl. dat de Regering onveranderd blijft
vasthouden aan het nakomen van het verdrag van 1962. Wij
aanvaarden wat de Regering te dezei zake heeft gezegd. Uit
de rede van de Minister-President blijkt echter niet, dat er
tijdens de regeling van de schulden met Indonesië is gesproken
over het nakomen van de belofte aan West Nieuw-Guinea en
evenmin over de erkenning van de republiek der Zuid-Molukken. Het zij nogmaals gezegd, dat wij dit als een ernstige nalatigheid beschouwen. Voorts heeft de Minister-President ons er
niet van kunnen overtuigen, dat het onjuist is in de uitslagen
van de verkiezingen voor de provinciale staten en de gemeenteraden van dit jaar, welke verkiezingen zulke grote verliezen
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voor de P.v.d.A. en de K.V.P. brachten, een scherpe afkeuring
door de kiezers over het optreden van dit overwegend roomsrode kabinet te zien, evenmin dat het onjuist is, hierin een afkeuring te zien van de ingrijpende koersverandering, welke
hierdoor in het regeringsbeleid werd aangebracht.
Wij zien geen andere reden, welke het grote verlies van
de P.v.d.A. en de K.V.P. anders zou kunnen verklaren.
Met betrekking tot de ontwikkelingshulp handhaven wij
ons standpunt, dat een deugdelijke controle op de bestedingen
van de verstrekte gelden, goederen en voedsel een eerste vereiste is. Kort geleden is nog gebleken, welk een corruptie
wordt bedreven met voedsel. Het ging hier om levensmiddelen, die waren gekocht van door Nederlandse schoolkinderen
ingezameld geld, in dit geval een bedrag van ruim 20 min.
Er is geconstateerd, dat van deze levensmiddelen in India hoeveelheden op de zwarte markt tegen woekerprijzen werden verkocht, terwijl deze bestemd waren om gratis aan de
hongerende bevolking te worden uitgedeeld. Hetzelfde is in
het verleden ook in Afrikaanse landen waargenomen. Een doeltreffende controle is dus beslist noodzakelijk. Dit kan onzes
inziens bij bilaterale hulpverlening beter geschieden dan bij
multilaterale hulpverlening. Wij blijven er dan ook bij de
Regering op aandringen de bilaterale hulpverlening voorrang
te geven.
Ten slotte zij vermeld, dat ons inziens Suriname en de
Nederlandse Antillen, als delen van het Koninkrijk, bij de
hulpverlening boven alles behoren te gaan.
Wij kunnen ons met de motie van de heer Nederhorst c.s.
verenigen; aangezien hetgeen in de motie staat overeenstemt
met wat onzerzijds in eerste instantie met betrekking tot de
kwestie Zuid-Vietnam is gezegd.
De algemene politieke en financiële beschouwingen worden
geschorst.
De Voorzitter: Ik wil, alvorens de vergadering te schorsen,
gaarne even de aandacht van de Kamer vragen voor een bijzonder geval.
De geachte afgevaardigde de heer De Kort heeft nl. met
ingang van 14 oktober 1966 ontslag genomen als lid van de
Kamer. Het zal over ongeveer tien minuten 14 oktober 1966
zijn. De heer De Kort is ter vergadering aanwezig en hij heeft
de presentielijst getekend. Volgens het Reglement van Orde
kan een vergadering des avonds worden voortgezet dan wel
een avondvergadering worden gehouden; bovendien kan elk
van deze vergaderingen na middernacht worden voortgezet.
Aangezien de heer De Kort de presentielijst van 13 oktober
1966 heeft getekend en de vergadering na middernacht een
voortzetting van de vergadering van 13 oktober 1966 is, stel ik
voor, de heer De Kort op het tijdstip van sluiting van deze vergadering van zijn functie ontheven te achten, zodat hij na twaalf
uur nog als lid in de Kamer zitting heeft en aan de stemmingen
kan deelnemen. Ik neem aan, dat geen van de leden tegen
deze interpretatie van het Reglement van Orde en tegen deze
exegese bezwaar heeft.
Overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter wordt
besloten.
De Voorzitter: Wanneer de heer De Kort nu niet langer lid
van deze Kamer zou zijn, zou ik een afscheidswoord tot hem
richten. Op dit ogenblik kan ik dat eigenlijk niet doen. Ik wil
hem echter, omdat het late uur in de nacht, waarop hij niet
langer lid van deze Kamer zal zijn, misschien niet meer de
gelegenheid biedt voor een afscheidswoord, in dit zeer exceptionele geval reeds nu zeggen, dat hij deze Kamer en haar
werk en daarmee ons volk op zeer bijzondere wijze heeft gediend. Ik vertrouw namens de Kamer te spreken als ik hem
alle mogelijke goeds toewens.
De vergadering wordt te 23.54 uur geschorst
en te 1.06 uur hervat.
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Aan de orde is de voortzetting van de algemene politieke
en financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor het
dienstjaar 1967 (8800).
Hierbij zijn tevens aan de orde de volgende moties:
een, van de heer Lankhorst c.s., betreffende de huisvesting
N.A.V.O organen in Nederland (8851, nr. 1);
een, van de heer Toxopeus c.s., betreffende het uitgaven- en
belastingbeleid (8860);
een, van de heer Wittevcen c.s., betreffende de versnelde
inning der inkomstenbelasting (8861);
een, van de heer Witteveen c.s., betreffende de personeelssterkte van het overheidsapparaat (8862);
een, van de heer Nederhorst c.s., betreffende de oorlog in
Vietnam (8863):
een, van de heer Roolvink c.s., betreffende de loonontwikkeling (8864);
een, van de heer Bakker c.s., betreffende de rijksstudietoelagen voor het studiejaar 1966—1967 (8865).
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Toxopeus heeft medegedeeld, dat het
hem bekend was, dat bij de kabinetsformaties, bij die in 1963
in het bijzonder, wel gegevens en nota's aanwezig waren, waaruit degenen, die bü de formatie waren betrokken, een inzicht
konden krijgen in de omvang van de uitgaven, waarvoor men
in die komende jaren zou staan. Ik heb van de geachte afgevaardigde begrepen, dat hij wat 1963 betreft doelde op een
nota, die vlak voor de verkiezingen was gepubliceerd door
het Centraal Planbureau. Hierin waren inderdaad een aantal gedachten ontwikkeld over de gevolgen voor de rijksuitgaven van een aantal zaken, die in de komende periode zouden
moeten worden behartigd. Het is mij niet bekend, dat in 1963
bij de kabinetsformatie ook interne nota's waren, hoewel ik
daarover wel eens heb horen verluiden. Ik meen echter — dit
staat ook in het befaamde boek van de heer Duynstee over de
kabinetsformaties van na de oorlog — dat die nota's in ieder
geval niet zijn overgelegd aan degenen, die toen zeer intens
aan die formatie hebben meegewerkt. Misschien is dit wel
gebeurd in het allerlaatste stadium — dat kan de geachte afgevaardigde zich uiteraard beter herinneren dan ik — maar
niet in het stadium, waarbij ik betrokken ben geweest.
De geachte afgevaardigde heeft voorts gezegd, dat dit kabinet zelf geen prioriteiten aangeeft. Over dit punt hebben
wij ook verleden jaar al gediscussieerd. Ik moet dit toch wel
ten krachtigste tegenspreken. Er is direct al bij de kabinetsformatie aandacht gevraagd voor een aantal zaken, die naar de
mening van degenen, die bij die formatie waren betrokken,
nog te weinig de aandacht hadden gehad in de afgelopen
periode. Er zijn toen zelfs exacte bedragen voor een aantal
gevallen genoemd en er is, zoals ik al eens uiteengezet heb,
bij de voorbereiding van de begroting voor 1967 ook van te
voren door de Minister van Financiën aan zijn collega's
een zeer omstandig schema voorgelegd, dat een onderwerp
van langdurige en intense studie is geweest en waarbij ook
toen een kader is aangegeven, waarbinnen naar het oordeel
van de Minister van Financiën de besprekingen met zijn collega's over hun begrotingen zich zouden moeten bewegen. Het
resultaat hiervan is geweest, dat het overleg zich ook heeft
bewogen in het kader, dat van te voren door de Minister van
Financiën was aangegeven.
De heer Witteveen heeft gevraagd of ook nog eens het
oordeel zou kunnen worden gegeven van de E.E.G.-commissie
over onze begroting.
De heer Witteveen (V.V.D.): Over onze uitvoerontwikkeling!
Minister Vondeling: Als ik goed ben ingelicht, is het wat de
uitvoerramingen betreft als volgt. Wanneer de E.E.G. via haar
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commissies — of de E.E.G.-commissie zelf — een oordeel gaf
over de verwachtingen in de verschillende landen, was dit vrijwel steeds gebaseerd op de ramingen, die door de lid-staten aan
de E.E.G.-commissie waren verstrekt. Het is best mogelijk,
dat men op een bepaald punt nog iets heeft bijgesteld. Het is
mij niet bekend, dat de E.E.G.-commissie de volgende week
hierover zal rapporteren. Ik ben echter gaarne bereid nog eens
te informeren of het haar mogelijk is daarover een oordeel te
geven. In dit stadium is er echt geen aanleiding — ook niet op
grond van wat ons uit Brussel bekend is — om te veronderstellen, dat met betrekking tot de toeneming van de export
voor 1967 een verkeerd cijfer zou zijn aangehouden, met alle
voorbehouden — ik kom hierop straks nog terug — die het
Centraal Planbureau juist op dit punt heeft gemaakt.
De geachte afgevaardigde heeft verder gezegd, dat de opstelling in de miljoenennota een beetje de indruk wekt dat datgene, wat het beste uitkomt, gekozen is. Ik zeg dit nu maar met
mijn woorden. Ik moet dit ten sterkste ontkennen. De geachte
afgevaardigde heeft een aantal verplichtingen geraamd, die in
1968 tot extra uitgaven zouden leiden; hij heeft dit gedaan
met betrekking tot het geld, dat wij aan de gemeenten beschikbaar zouden stellen voor verbetering van het verkeer en met
betrekking tot de uitgaven van het Ontwikkelingsfonds. Ik wil
nog eens herhalen dat datgene, wat door de geachte afgevaardigde is opgemerkt, zeer sterk is overdreven. Ik ben er vast
van overtuigd, dat het technisch op zo korte termijn niet mogelijk zal zijn een dergelijk bedrag te verwerken. Ook de ervaringen met het Ontwikkelingsfonds in de landbouw hebben
dat geleerd; overigens weet de geachte afgevaardigde ook wel
dat daarvoor een zekere aanloopperiode nodig is en dat het
gewoon uitgesloten is om een zo sterke toeneming te forceren,
als men tenminste op een eff'c'ënte. goede, beheerste en verantwoorde manier dit geld wil besteden.
De heer Witteveen (V.V.D.): Het betreft investeringen,
die de gemeenten al doen, waarmede zij bezig zijn, en waarin
het Rijk zal bijdragen.
Minister Vondeling: Zeker, daarvoor zijn ook al gedachten
ontwikkeld. Ik hoop dat de geachte afgevaardigde van mij wil
aannemen, dat op dit punt zijn verwachtingen beslist te hoog
zijn gesteld en dat het uitgesloten lijkt, dat de bedragen, die
de geachte afgevaardigde daarvoor heeft genoemd, in 1968
zouden opkomen als een soort verplichting, die men dan in
1968 zou moeten realiseren.
Over de motie van heer Toxopeus inzake het niet voldoen
aan de eisen van het evenwichtsherstcl van de begroting en
de verschuiving van zware lasten naar 1968 kom ik direct nog
te spreken. Ik ben de overtuiging toegedaan, dat dat een onjuiste mening van de geachte afgevaardigde is. Het lig* dus voor
de hand, dat datgene, wat in de?e motie wordt gesteld, niet
door de Regering kan worden aanvaard.
De geachte afgevaardigde heeft gezegd, dat er bij deze begroting een aantal kunstgrepen is toegepast. Neen, mijnheer
de Voorzitter; er is een bewuste keuze geweest — ik heb dit
ook al gezegd — om in 1967 langs de weg van de begroting en
van de dekking ervoor te zorgen, dat de prijsontwikkeling, die
toch al verontrustend is, nog niet meer zal worden aangemoedigd; omgekeerd: dat de bestedingen niet door een te grote
toevoer van middelen evenzeer zouden uitrijzen boven datgene, wat wenselijk is. Het is een zeer bewuste keuze geweest. Wij hebben niet een aantal kunstgrepen toegepast. Dit
is beslist niet juist.
De heer Witteveen (V.V.D.): Het probleem èn van de bestedingen èn v-^n de prij-en wordt dan in 1968 zoveel te groter, zowel door de huurverschuiving als door de sociale verzekeringen.
Minister Vondeling: Het gaat er juist om te trachten een matiging te brengen in het proces, dat gaande is. Wanneer wij
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willen proberen een evenwicht te bereiken, zal dit mijns inziens niet op een geforceerde wijze lukken. Wij moeten al heel
tevreden zijn, als wij langs deze weg het proces, dat gaande is,
tot een zekere geleidelijke stilstand brengen. Wij moeten dit
stap voor stap doen. Wij moeten het proces niet plotseling opvoeren, hetgeen zou gebeuren, wanneer de voorstellen van
de geachte afgevaardigde de heer Witteveen zouden worden
aanvaard.
De heer Witteveen (V.V.D.): Ik zie dit juist niet gebeuren.
Ik zie bovendien de problemen in 1968 nog klaar liggen.
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Stel je voor,
dat er in 1968 geen problemen waren. Als je een aantal zaken
uitsmeert over een wat langere periode, dan komt natuurlijk
ook een stukje in 1968 terecht.
De heer Witteveen (V.V.D.): U gaat de problemen in 1968
extra belasten met iets, dat eigenlijk hier hoort en dat u in
dat jaar wegschuift. Daardoor wordt het probleem in 1968
dubbel moeilijk, terwijl wij in de Macro-economische verkenning zien dat, als wij rekenen met de waarschijnlijk sterkere
stijging van de lonen en een aantal andere factoren, het evenwicht niet naderbij komt.
Minister Vondeling: De geachte afgevaardigde meent, mijnheer de Voorzitter, dat het effect van de maatregelen, die hij
denkt te nemen, meer invloed zal hebben op de prijzen in 1967.
Dit zal ten gevolge hebben, dat het nog moeilijker zal zijn om
tot een matiging en een beheersing van de lonen te komen dan
nu al het geval is.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
Witteveen heeft gesproken over de versnelde inning. Hij heeft
gezegd, dat deze voor een belangrijk gedeelte binnen de kapitaalsfeer zou komen. Ik zal niet ontkennen, dat, wanneer men
belasting gaat heffen van een categorie mensen, die vrij hoge
inkomsten heeft, de kans groter is dat daardoor de bestedingen
in die sector minder worden aangetast dan wanneer men hetzelfde toepast in een categorie, die heel weinig te besteden heeft.
Men kan dit vergelijken met de vermogensbelasting. Het is zeer
wel mogelijk, dat belastingen als deze voor een niet onbelangrijk gedeelte uit de besparingen worden betaald. Toch hebben
wij deze altijd ten volle meegerekend. Overigens ben ik van
mening — dit blijkt mijns inziens ook uit de motie — dat het
hier een maatregel betreft, die bijt, die pijn doet en die hoogst
waarschijnlijk door het schokkarakter wel degelijk invloed zal
hebben op de bestedingen in die categorie. Als bijverschijnsel
i: dit helemaal niet erg; integendeel.
De heer Witteveen (V.V.D.): Het gaat niet om het feit, dat
het hier hogere inkomens betreft boven een bepaalde grens.
Het gaat om hetgeen u heel juist en terecht heeft gezegd: Door
schuld te betalen word je niet armer. Dit is een groot verschil
met belastingverhoging. Dan weet men, dat men regelmatig
uit het inkomen meer moet afstaan, zodat het beschikbare inkomen kleiner wordt. Hier is het zo — zoals u zelf zegt — dat
men een schuld dus eerder betaalt.
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben op
dat punt geen grote ervaring, maar hebben ons wel verdiept in
de vraag wat het economisch effect zal zijn. Ik kan op grond
daarvan zeggen, dat een eenmalige maatregel als deze zonder
enige twijfel ook effect zal hebben op de bestedingen in die
categorie. Door de aard van de maatregel zal dit zeker het geval zijn en zal de extra-opbrengst slechts ten dele uit besparingen worden betaald.
Wat de procedure betreft, zou ik het volgende willen opmerken. Wanneer zich ergens pijn zou voordoen, zich moeilijkheden voordoen en de continuïteit van het bedrijf niet is
verzekerd, is het vaste praktijk, dat de ontvanger bereid is om
tot een regeling te komen. Ik kan dat des te eerder zeggen, om-
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dat het hier uitsluitend mensen betreft, die de behartiging van
hun belangen, waar het de belastingaangifte betreft, hebben
toevertrouwd aan de belastingconsulent. Het zijn uitsluitend die
groepen. Als er zich moeilijkheden zouden voordoen, zullen zij
daarbij ook gebruik maken van de consulenten. Die weten de
weg naar de ontvanger wel te vinden, en kunnen de redelijkheid, op zakelijke gronden, van het verzoek, dat wordt gedaan,
aantonen. Wanneer een ontvanger bij uitzondering onredelijk
zou zijn, is het altijd mogelijk zich te wenden tot een hogere
instantie, de directeur van de belastingen of eventueel tot de
Minister van Financiën zelf, zoals de geachte afgevaardigde
weet.
De heer Witteveen (V.V.D.): In het antwoord op de vragen
van mijn fractiegenoot de heer Portheine hebben de Minister
en de Staatssecretaris juist medegedeeld, dat zij geen aanleiding zien voor een versoepeling; dat uiteraard op de gebruikkelijke wijze verzoeken om uitstel van betaling worden beoordeeld, maar dat zij daarvoor geen bepaalde regeling willen treffen, zoals in de vragen was voorgesteld. Daarom gaat het ons
in de motie.
Minister Vondeling: Dat is helemaal niet nodig. Ik heb al
gezegd, dat er een vaste praktijk is. Er bereiken mij op dat
punt weinig klachten. Ik zou dat aan de heer Witteveen zelf
wel kunnen vragen. Ik ben ervan overtuigd, dat, wanneer zich
op dat punt in de praktijk werkelijk ernstige klachten zouden
voordoen, men ten slotte ook wel de weg naar het Ministerie
van Financiën zal weten te vinden. De ontvanger zal er zeker
een eer in stellen om te voorkomen, dat zich hier moeilijkheden
voordoen, die de voortzetting van een bedrijf of van een beroep
in gevaar zouden brengen. Wij hebben op dat punt zoveel
ervaring, dat men daarover geen zorgen behoeft te hebben.
Het is voldoende bekend. Ik heb het hier nog eens medegedeeld. Het is in het antwoord op de vragen van de heer Portheine medegedeeld. Ik deel het vandaag voor de tweede maal
mede. Het zal zijn weg wel vinden. De belastingconsulenten zijn
ervan op de hoogte. Het zal stellig worden medegedeeld in de
vakbladen, die de belastingconsulenten lezen. Er behoeft op
dit punt beslist geen ongerustheid te bestaan. Ik hoop, dat de
geachte afgevaardigde mij op dit punt op mijn woord wil geloven in die zin, dat de nodige soepelheid zal worden toegepast in die gevallen, waarin zich werkelijk moeilijkheden voordoen. Dit betekent, dat wat in de motie wordt gevraagd volstrekt overbodig is, omdat, zoals gezegd, de ontvangers in
dit opzicht voldoende diligent zijn.
De heer Witteveen (V.V.D.): Dan blijft toch het feit bestaan, dat de Minister heeft medegedeeld, dat hij geen aanleiding ziet voor een versoepeling. Wij vragen die versoepeling
nu juist wel.
Minister Vondeling: Als nu de houding soepel is, mijnheer de
Voorzitter, is er dan reden voor een versoepeling var een soepele houding?
De heer Witteveen (V.V.D.): De Minister zal wel weten,
dat er ook bij soepelheid altijd verschillende graden kunnen bestaan en dat het een groot verschil kan maken of dat individueel wordt bezien dan wel een bepaalde regeling, zoals wij
die vragen, een aanschrijving aan de ontvangers, daarvoor wordt
getroffen.
De heer Roemers (P.v.d.A.): De heer Witteveen bedoelt:
soepeler dan de Minister. Wat dat ook betekent.
Minister Vondeling: Ik moge er nu nog eens op wijzen, dat
het hier in de eerste plaats gaat om een redelijke zaak. Daarvan was iedereen overtuigd. Het gaat hier om mensen, die
ten opzichte van andere belastingbetalers in het voordeel zijn.
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Dat hebben zij niet verlangd, maar de omstandigheden hebben
daartoe geleid. Zij zijn in het voordeel. In de tweede plaats
zal er per 1 januari a.s. een belangrijke belastingverlaging ingaan, ook voor die groep; er vindt daar dus al een zekere
compensatie plaats. In de derde plaats zal ook die groep hoogstwaarschijnlijk, wat wij verwachten en ook hopen, een zekere
inkomstenverhoging zien. Daarmee kan zij dus ook rekening
houden. De geachte afgevaardigde moet nu op dit punt niet
al te veel medelijden opwekken. Het is naar mijn mening voldoende, wanneer er nog eens van mijn kant wordt bevestigd,
dat in alle gevallen, waarin iemand in moeilijkheden, liquiditeitsmoeilijkheden, dreigt te komen en zijn bedrijf of beroep
niet op een goede wijze kan voortzetten, de ontvanger zonder
enige twijfel een regeling zal treffen met betrekking tot de
delging van deze achterstallige schulden.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan aan de opmerkingen
van de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer. Hij heeft
nog eens mijn aandacht gevraagd voor het uitgavenpeil van
het Rijk en heeft mij gevraagd op welke wijze nu de begroting
voor 1967 bijdraagt tot het zozeer gewenste evenwicht in onze
economie. Ik kan dat niet exact in cijfers geven. Ik wilde,
dat ik het precies kon en zou kunnen zeggen: in procenten uitgedrukt is het zo en zoveel. Ik zou dat heel graag doen, maar
ik heb die mogelijkheid niet. Ik kan wel zeggen, en dat is ook
gemakkelijk te controleren, dat het tekort op de begroting
voor 1967 aanzienlijk kleiner zal zijn dan het tekort, dat —
helaas — de begroting voor 1966 feitelijk oplevert. Vergeleken
dus bij die realisering van 1966 zal er een aanzienlijke verbetering optreden. Ik kan ook wijzen op een verbetering, die in de
orde van grootte van 1 mld. is. Ik kan er voorts op wijzen —
ik zou daar graag nog eens de aandacht van de vergadering
op willen vestigen —, dat in de inleiding van de Macro-Economische Verkenning heel in het kort nog eens wordt aangegeven — wat hierin staat, is de mening van het Centraal
Planbureau —, hoe nu die ontwikkeling in 1967 zal zijn. Ik
doe, geloof ik. goed dat nog eens voor te lezen:
,.De periode" — zo zegt het Centraal Planbureau —
,,van overbesteding die sinds 1963/1964 was ontstaan
door forse loonstijgingen en een sterke expansie van de
woningbouw, bij een gelijktijdige sterke vergroting van
cxpo't, investeringen en overheidsbestedingen, vindt in
1966 waarschijnlijk haar climax en keerpunt. Aldus is het
beeld dat in deze Macro-Economische Verkenning wordt
opgeroepen. Het keerpunt vindt vooral zijn oorsprong
in een monetaire verkrapping en in een op beperking gericht beleid, waardoor de stijging der investeringen een
balt wordt toegeroepen en meer in het algemeen de
ontwikkeling der nationale bestedingen wordt afgeremd.".
Fven verderop lees ik:
..Deze gestileerde samenvatting van de verwachte ontwikkeling in de komende tijd berust op berekeningen
waarvan, zoals hekend, de uitkomsten in dit stadium nog
zeer onzeker zijn. Dit hangt vooral samen met het feit,
dat een aantal uitgangspunten voor de ramingen nog
steunt op voorlopige aanwijzingen, zoals de verwachtingen
t.a.v. de economische ontwikkeling in het buitenland, de
binnenlandse loonstijging en de reactie van de investeringen op de monetaire verkrapping in haar huidige omvang.".
Mijnheer de Voorzitter! Er is dus niet volkomen exact aan
te geven, wat het effect zal zijn van deze begroting, maar er is
van verschillende kanten al op gewezen. Een van de meest
markante, maar ook een beetje wrange kanten was het aantal
woningen, dat het volgend jaar is gepland en dat dus kleiner is
dan hetgeen in 1966 zal worden gebouwd. Hieruit blijkt al.
dat het Rijk werkelijk ook in die punten, waar het pijn doet.
de noodzaak inziet om tot een terughoudendheid te komen, direct en indirect.
TWEEDE KAMER

7de vergadering - 13 oktober '66

Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1967

Minister Vondeling
De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
weet niet, of de Minister dit als het antwoord op mijn eerste
vraag beschou
Minister Vondeling: Nog niet helemaal volledig
De heer Schmelzer (K.V.P.): Dan wacht ik nog even.
Minister Vondeling: Het is wel het belangrijkste gedeelte uit
het antwoord, mijnheer de Voorzitter.
Ik mag in dit verband ook wijzen op hetgeen in de slotregel
van deze inleiding staat. Die regel luidt aldus:
„Indien de ontwikkeling zich inderdaad zo zal realiseren
als thans wordt verwacht, dient er in het verdergaande
beleid voor te worden gewaakt, dat in 1968 niet door het
evenwicht wordt heengeschoten.".
Het Centraal Planbureau wijst hierop nog eens; het zou alleen maar zin hebben, als het Planbureau niet van mening was,
dat in 1967 een zeer belangrijk evenwichtsherstel zal plaatsvinden.
De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou
de Minister eraan willen herinneren, dat mijn vraag niet alleen
betrekking had op het effect van het uitgavenpeil voor het
evenwichtsherstel en voor een evenwichtige ontwikkeling in de
toekomst, maar dat ik daarmee vast verbonden heb mijn
opmerking over het o.i. onvoldoende structurele dekkingsniveau in dat verband. U kunt dus niet het betoog van de heer
Notenboom in dat opzicht losmaken van mijn eerste vraag.
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Ik was van
plan, omdat de geachte afgevaardigde de heer Notenboom
ook nog cijfermatig is ingegaan op het betoog over de dekking
daaraan mede aandacht te schenken.
Ik ben nog een antwoord schuldig op de vraag, hoe de
ontwikkeling van de betalingsbalans zal zijn in 1966. De cijfers
over het eerste half jaar zijn nog heel erg jong — zij zijn van
ongeveer een maand geleden — en het enige, wat ik daarover
aanvullend nog kan zeggen, is, dat inmiddels iets meer
bekend is geworden over een stuk van het dienstenverkeer,
namelijk het toeristische verkeer. Wij menen te kunnen zeggen,
dat in grotere mate, althans in de maand juli van dit jaar, dan
in de maand augustus van het vorige jaar, Nederlanders naar
het buitenland zijn gegaan en daar bestedingen hebben gedaan,
hetgeen een zekere ongunstige invloed op het dienstenverkeer
heeft gehad. Het effect daarvan durf ik niet te taxeren.
Een tweede belangrijke vraag, die de heer Schmelzer" nog
opnieuw heeft gesteld, betreft de studie, die het kabinet verricht over de begrotingsuitgaven in de komende jaren. Hij heeft
gevraagd: neemt het kabinet nu zekere initiatieven om een dreigende te ver gaande stijging van de overheidsuitgaven te
keren'?
Mijnheer de Voorzitter! Het is de bedoeling om alle kanten
van die begrotingsuitgaven per departement stuk voor stuk
te bekijken op hun autonome stijging, dus de automatische
stijging, wanneer daarin geen wijziging wordt gebracht. Wanneer dit een volkomen onaanvaardbare stijging zou blijken te
zijn zal ook dit kabinet zich zonder enige twijfel beraden over
de wijze, waarop het maatregelen kan voorstellen en bepaalde
initiatieven kan ontwikkelen om ervoor te zorgen, dat dit nieti
in de richting gaat, die door de geachte afgevaardigde wordi'
gevreesd.
Dit kabinet zal alle voorbereidingen moeten treffen voor
de begroting voor 1968. Ik heb reeds gezegd, dat het :n de
laatste jaren regel is geworden, dat in het begin van het jaar
een z.g. streefcijfernota wordt gemaakt betreffende het nabijliggende jaar. Ik kan op dit ogenblik niet zeggen wat dit zal
opleveren. Wij hebben daarvoor nog niet voldoende materiaal en er heeft nog niet voldoende afweging plaats gehad. Op
dit ogenblik kan ik dus nog niet zeggen of het nodig is, dat dit
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kabinet initiatieven neemt om een te ver doorschieten van bepaalde uitgaven, die de komende jaren te zwaar zullen belasten, zo tijdig mogelijk te kunnen ombuigen. Wij hebben
daarvoor nog niet al het benodigde materiaal binnen.
Ik wil nog eens herhalen, dat ook in de miljoenennota
reeds een blik naar 1968 is geworpen. Het zou een koud kunstje
zijn geweest om dit niet te doen. Ik meen dat in voorgaande
jaren geen bepaalde paragraaf in de miljoenennota gewijd is
geweest aan het jaar, dat achter het begrotingsjaar ligt, dat
wordt besproken.
De heer Notenboom (K.V.P.): Er is in een begroting nog
nooit zo naar achteren geschoven. Het was wel eerlijk, maar
u moest dat deze keer wel doen.
Minister Vondeling: Neen, mijnheer de Voorzitter, los daarvan. In de andere paragrafen is al aandacht geschonken aan
dat feit. Wij hebben apart een blik teruggeworpen, waarin wij
hebben aangegeven hoe het stond met de groei van de uitgaven en ook een blik vooruit. Ik dacht nu dat wij in die zin
een realistisch beeld hebben gegeven, dat wij ook de Kamer
niet hebben onthouden dat ook 1968 zonder enige twijfel een
moeilijk jaar zal zijn. Het zou onjuist zijn, als ik de indruk zou
wekken, dat ik daarover een lichtvaardig optimisme tentoonspreidde. Dit is heel beslist niet het geval. Er is het voorbeeld van de memorie van toelichting bij Onderwijs. Ik heb
op dit bepaalde terrein al medegedeeld, dat een werkgroep de
komende maanden zal bestuderen op welke wijze door rationalisatie en eventueel door verschuiving van lasten. . . .
De heer Toxopeus (V.V.D.): Het simpele feit, dat de verhoging van de omzetbelasting op 1 januari 1968 moest ingaan,
dwong toch ook tot een blik daarheen.
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Die omzetbelasting was een noodzaak van dekking op jaarbasis ook voor
1967. Ik geloof dus niet dat het om die reden per se nodig was
ons erin te verdiepen hoe het jaar 1968 precies zou zijn.
Voorts heeft de geachte afgevaardigde de heer Roolvink
mij, naar ik meen, misverstaan toen ik op een gegeven moment
iets citeerde en daarbij ook prof. Zijlstra ten tonele voerde.
Het gaat erom dat door dit kabinet is bepleit en ook zal worden nagestreefd om binnen een bepaald kader, dat men tevoren stelt, tot een zekere afweging en programmering te komen.
Ik meen dat de geachte afgevaardigde mij op dit punt heeft
misverstaan.
Hij heeft gezegd: Is het mi eigenlijk niet zo, dat wij toch nog
een zekere erfenis nalaten aan onze opvolgers? Mijnheer de
Voorzitter! Dat is natuurlijk altijd het geval, want het is een
continu proces. Het is niet in jaarmoten verdeeld. Het is volkomen duidelijk — het blijkt ook uit de opstelling — dat dit
bij voorbeeld bij Defensie het geval is. Daar is bovendien duidelijk sprake van een bewuste verschuiving van uitgaven, die de
Minister van Defensie in dit geval ook niet onwelkom was. omdat dit hem met betrekking tot zijn bestellingen wel paste.
Bij dat punt van dit sociale verzekeringen, van die 240
min. is het heel anders. Dat is geen verschuiving. Hier is als
gevolg van de nieuwe sociale wetten sprake van een verhoging
in de toekomst van de uitgaven van het Rijk ten behoeve van
deze categorieën, waardoor dus een groter beslag op de overheidsmiddelen wordt gelegd. Nu gebeurt dit geregeld. Er worden door kabinetten steeds weer allerlei beslissingen genomen, die in de eerste twee of drie jaar daarna heel weinig uitgaven met zich brengen, maar die daaropvolgende jaren
belasten. Ik wil er wel een paar voorbeelden van geven. Ik
poem de kwestie van de Deltawerken. Die wet is hier aangenomen en er is een bepaald program voor uitgewerkt. Daar gaat
het om een hele keten van werken, die ook technisch aan elkaar zijn verbonden. Op een gegeven moment wordt daaromtrent de beslissing genomen, maar volgende kabinetten
zijn daardoor voor een belangrijk gedeelte gebonden. Een anTWEEDE KAMER
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Minister Vondeling
Minister Vondeling: Ik geloof, dat er een misverstand bij
der voorbeeld is de mammoetwet. De uitvoering van deze wet
zal in het begin betrekkelijk weinig stijging van uitgaven met de geachte afgevaardigde is, mijnheer de Voorzitter! Hierover
zich brengen, maar na een paar jaar zullen die uitgaven toe- hebben wij vanmiddag ook al gesproken. Het zou mij te ver
voeren, daarop nu in te gaan. Het is niet waar, dat in 1967
nemen en op die wijze belast men dus zijn opvolgers.
Ik kan misschien een veel sterker voorbeeld noemen, dat wat het tweede halfjaar betreft — als die wetten in werking
ook nog over een hele kabinetsperiode heengaat, nl. dat treden — de lasten als gevolg van deze sociale verzekering niet
van de Algemene Premiespaarwet. Het desbetreffende wets- ten dele op 1967 zouden drukken. Er zijn andere redenen,
ontwerp is al onder het kabinet-De Quay ingediend. De wet waarom de begroting voor 1967 wordt ontlast. Dit is een toekwam in oktober 1965 tot stand. In de begroting-1967 is hier- vallige omstandigheid.
voor voor het eerst een klein bedrag uitgetrokken, nl.
De heer Witteveen (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Door
f 100 000, maar deze wet zal na vier jaar, dus in 1971, tientallen miljoenen guldens gaan kosten. Dat is iets, waar op dit die verschuiving van een halfjaar wordt de begroting voor
moment misschien niet iedereen aan denkt, maar het is een 1967 nu net ontlast; de begroting voor 1968 wordt hierdoor
feit. Het is ook de bedoeling, omdat men langs die weg extra belast. Bij de defensieuitgaven is het volstrekt duidelijk.
probeert, de besparingen op te voeren, maar het is een be- Aan de ene kant gaat er 115 min. af, aan de andere kant komt
slissing die voorheen al is genomen en die automatisch ef- het er bij.
fect heeft op latere jaren, waaraan men op een gegeven moment vastzit.
Minister Veldkamp: Bij de sociale verzekering niet.
Nog een ander voorbeeld wil ik noemen. De kwestie van
Minister Vondeling: Ik heb duidelijk aangegeven, dat het
de ambtenarensalarissen. Onder het kabinet-De Quay is reeds
de beslissing tot denivellering genomen, maar deze denivelle- niets is, dat wij ontgaan, het is niet iels, dat wij aan de kennis
ring kwam in vier fasen tot stand, in de jaren 1962 tot en met van de Kamer onthouden. Het staat heel duidelijk in de cijfer1965. Door die maatregel werden de begrotingen van het ka- opstellingen die wij hebben gegeven naar aanleiding van de
binet-Marijnen in 1964 en 1965 sterk beïnvloed. Het werd wel- opmerkingen van de heer Notenboom en daarvoor is ook een
iswaar niet relevant verklaard, het werd buiten de ruimte om duidelijke dekking aangegeven.
gefinancierd, maar het heeft in ieder geval zijn werking gehad
over een periode na de beslissing.
De heer Witteveen (V.V.D.): Het staat er heel duidelijk,
Ik denk hierbij ook aan de kwestie van het opvoeren van dus waarom probeert U het nu weg te praten?
het woningbouwprogramma in de winter 1964/1965 en in
Minister Veldkamp: Er is geen enkel verschil in uitgaven bij
het voorjaar van 1965. Dit was een beslissing, die, wat de begroting betreft, op dat moment heel gemakkelijk kon worden ingangsdatum 1 januari 1967 of 1 juli 1967 voor het jaar 1968.
genomen, want voor 1965 had het heel weinig betekenis, maar U vindt dat ook in het antwoord op de vragen, dat de Minister
het heeft in hoge mate het budget voor 1966 beïnvloed en het van Financiën heeft gegeven. Dat weet u ook heel goed.
zal de begroting voor 1967 beïnvloeden. Ik heb er weleens
aan herinnerd, dat het hier ging om een beslissing, die voor een
De heer Witteveen (V.V.D.): Het gaat om het verschil
deel nog was genomen door een kabinet, dat al in liquidatie van 1967 op 1968.
was. Er worden dus voortdurend beslissingen genomen die
pas een, twee, drie jaar later tot belangrijke uitgaven leiden.
Minister Veldkamp: U zei, dat het extra belast werd. Dat is
Ik wil nog een laatste punt noemen, namelijk de verplichte niet juist.
bijdrage voor het E.E.G.-ontwikkelingsfonds in de begroting
1965. Later komt men pas tot bepaalde uitgaven daarvoor.
De heer Witteveen (V.V.D.): In 1967 op 1968 krijgen wij
Dit is een concreet voorbeeld van het verschuiven van laseen
groter accres en dat is het probleem, waarmede men in
ten naar de toekomst, omdat dit als een binnenlijnse verplich1968
komt te zitten. Dit is helemaal duidelijk en het staat ook
ting is opgenomen.
in
de
opstelling van de Minister. Laat het ook duidelijk voor
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen hiermede voldoende te de Kamer
blijven.
hebben aangetoond, dat men hiermee met een continu proces heeft te maken en dat men niet op een gegeven moment
Minister Vondeling: Mijnheer de Voorzitter, ik onthoud de
kan zeggen: u belast door een bepaalde beslissing volgende
jaren. Dit is op zich zelf wel juist, maar dit is een zaak, die de Kamer helemaal niets. Ik heb juist een opstelling gegeven,
Kamer heel goed weet. Wanneer beslissingen worden geno- waarin iedereen precies kan zien, wat gcoeurt. Daarbij heb ik
men, zoals die inzake de sociale verzekeringswetten, dan zul- aangegeven, op welke wijze het wordt gedekt. Ik dacht, mijnlen die beslissingen in 1967 nog niet leiden tot belangrijke heer de Voorzitter, dat er op dat punt helemaal geen prouitgaven — men weet dit —, maar in volgende jaren zal de blemen waren.
De geachte afgevaardigde de heer Notenboom heeft een deel
begroting hierdoor sterk worden belast. Het gebeur', echter
geregeld. Dan wordt op belangrijke wijze beslag geiegd op een van zijn bezwaren gehandhaafd.
Het spijt mij, dat ik hem niet volledig heb kunnen overtuigen.
stukje ruimte — soms op een belangrijk stuk ruimte — van volgende jaren. Daarmee is ook rekening gehouden in de op- Bij twee punten wil ik toch nog een kanttekening maken, mijnstelling naar aanleiding van de vragen van de heer Notenboom; heer de Voorzitter. De geachte afgevaardigde heeft bezwaren
daar is dit ook geschetst. Er was een ruimte berekend in de gemaakt tegen het achteraf bijstellen. Was de werkelijkheid
Het gaat
orde van grootte van 1200 min. Inderdaad wordt door de be- anders geweest, mijnheer de Voorzitter, ja dan
slissing die wij met betrekking tot de sociale verzekeringen ne- dus niet om het vooruitlopen op een verwachte, maar nog niet
vaststaande toekomst. Het gaat niet om het vooruitlopen op
men op de ruimte voor 1968 voor een deel beslag gelegd.
bepaalde ontwikkelingen, die wij nog niet met zekerheid kenDe heer Witteveen (V.V.D.): Ik zie toch wel een belang- nen. Het gaat om het baseren op hetgeen inmiddels zekerheid
rijk verschil tussen bepaalde nieuwe activiteiten, waarmee is geworden. In 1965 en in een belangrijk gedeelte van 1966 is
men op een gegeven ogenblik begint en gelijk bij de verschui- het werkelijkheid geworden. Het gaat niet meer om iets, ten
ving van defensieuitgaven gebeurt — en ook bij de sociale aanzien waarvan een bepaalde beïnvloeding is. Het is werkeverzekering — het ontlasten van de begroting voor 1967 met lijkheid geworden en er is geen enkele reden voor, waarom wij
dat bedrag, dat men daarvan aftrekt, waardoor men die be- ons niet op de bodem van die werkelijkheid kunnen baseren.
De geachte afgevaardigde heeft nog een tweede bezwaar
groting voor 1967 schijnbaar mooier maakt, terwijl men dat
bedrag er in 1968 moet gaan bijtellen. Dit vind ik iets heel geuit, dat betrof de jaarlijkse bijstelling van de ruimte. Het zou
onjuist zijn — dit ben ik met de geachte afgevaardigde eens
anders.
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Minister Vondeling
— als voor een reeks van jaren vooruit al was vastgesteld een
gemiddelde stijging van het nationale inkomen met een daarbij
passende ruimteberekening. In de jaren 1964, 1965 en 1966 is
er een ontstuimige ontwikkeling geweest bij de prijzen en de
lonen. Daardoor is een geweldig verschil ontstaan tussen datgene, wat oorspronkelijk reëel werd genoemd, maar wat niet
reëel was, omdat wij nu eenmaal als gevolg van de inflatie een
andere werkelijkheid hebben gekregen. Ik dacht dus, mijnheer
de Voorzitter, dat een dergelijke bijstelling vanzelfsprekend
was. Ik meen, dat ik het aldus misschien het duidelijkst kan
maken. Er zit een belangrijk stukje stijging van een stijging in.
Als wij 4,8 pet. rekenen van bij voorbeeld 21 mld., dan is dit
nu eenmaal meer dan 4,8 pet. van 20 mld. Is er nu op een bepaald moment een stijging geweest, dan mag men de ruimte, die
op deze wijze is ontstaan, op die wijze bijstellen. Anders verwijdert men zich van de werkelijkheid. Op dit punt moeten de
geachte afgevaardigde en ik het eens kunnen worden, naar het
mij voorkomt. Ik handhaaf dan ook om die reden ten volle de
berekening, die ik hedenmiddag aan de Kamer mocht voorleggen. Het is niet een soort van geheime rekening of een geheimtaal van de Minister van Financiën. Ik kan de leden van de
Kamer de verzekering geven, dat er op meer dan één departement mensen zijn, die heus heel sterk hebben meegerekend, die
over de berekeningen van de Minister van Financiën op dit
punt hun minister adviseren.
Wanneer de Minister van Financiën een opstelling aan zijn
collega's voorlegde, die op dit punt naar het oordeel van de
collega's, geadviseerd door zeer bekwame economen die ook op
andere departementen zitten, niet zou deugen, dan zouden de
collega's zich naar mijn vaste overtuiging verzetten tegen die
opstelling. Het is dus heel beslist zo, dat dit kabinetspolitiek is
en dat de collega's het niet goed zouden vinden, als deze zaak
niet op een waterdichte manier aan hen en aan de Kamer was
voorgelegd. Het is een zo centrale kwestie in de regeringspolitiek, dat men niet mag aannemen, dat dit een soort van
one-man-show zou zijn van de Minister van Financiën, die op
een gegeven moment dan maar uit de moeilijkheden zou moeten
komen. Het is toch volstrekt duidelijk dat in ieder kabinet het
juist de Minister van Financiën zal zijn, die van zijn kant probeert tot een zo solide en zo eng mogelijk keurslijf te komen
en dat het natuurlijk wel eens mogelijk is, dat andere ministers
proberen de naden ervan een beetje uit te leggen. Ik kan namens
het kabinet zeggen, dat dit een zaak is die naar de vaste overtuiging van alle leden van het kabinet waterdicht, verantwoord
en solide is.
De geachte afgevaardigde de heer Van der Mei is nog eens
teruggekomen op wat hij verleden jaar heeft gezegd, toen ik
meende dat hij te pessimistisch was. Ik heb geen moeite om
te zeggen, dat het gelijk in dit geval aan de kant van de geachte afgevaardigde is geweest. Hij heeft helaas gelijk gekregen en hij zal de eerste zijn om toe te geven, dat dit jammer
is. Ik ben er dan ook van overtuigd, dat wij er goed aan doen,
met de nodige voorzichtigheid opnieuw de berekeningen te bezien.
Dat geldt ook — ik wil het herhalen —voor de berekeningen van het Centraal Planbureau. Wij hebben geen betere gegevens dan die, welke het Centraal Planbureau berekent, maar
het Centraal Planbureau zelf heeft in de inleiding aangeduid,
dat er een aantal onzekerheden zijn. Daarmede houdt het Centraal Planbureau en houden ook wij in hoge mate rekening.
De geachte afgevaardigde heeft nog gezegd: Als de lonen
nu eens anders uitkomen dan de Regering heeft aangeduid,
wat gebeurt er dan b.v. met de betalingsbalans? Mijnheer de
Voorzitter! Dat kan gemakkelijk worden afgelezen. Als een
extra loonsverhoging van 1 pet. tot stand komt, zal dit een
verkeerde invloed hebben van 100 min. op de betalingsbalans.
De geachte afgevaardigde kan dus narekenen, wat de invloed
zou zijn op het evenwicht tussen middelen en bestedingen
in ons land.
Hij heeft ook nog gesproken over de impulsberekening. Ik
heb in eerste aanleg al gezegd, dat in wat daarover door een
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aantal geleerden is geschreven, ook een vraagteken wordt gezet bij het uiteindelijke resultaat van de begroting 1967. Dat
is juist. Als het anders zou worden dan wij hebben geschetst,
zal ook de impulsberekening anders uitvallen, maar dan zal
hoogstwaarschijnlijk ook de berekening van het nationale inkomen iets anders uitvallen.
Ten slotte wil ik er nog eens op wijzen, dat het Centraal
Planbureau ook heeft nagecalculeerd, hoe de berekeningen in
hel verleden zijn geweest. In het algemeen gesproken mag men
wel zeggen, dat het werkelijkheidsgehalte van de berekeningen
van het Centraal Planbureau inzake een economie, die zo open
is als de onze, toch wel groot is en dat de afwijkingen niet zo
groot zijn als men misschien wel eens meent. Daarbij wil ik
herinneren aan wat de heer Peschar heeft gezegd. Deze heeft
de verschillende berekeningen nog eens gerelativeerd en heeft
erop gewezen, dat er toch ook een foutenmarge is. Ik heb daaraan ook al eens herinnerd. Het Centraal Planbureau heeft —
men kan het vinden in het halfjaarlijkse rapport van de S.E.R.
— zelf eraan herinnerd, dat een foutenmarge in de orde van
grootte van een 500 min. zeker in aanmerking moet worden
genomen bij de berekening van de betalingsbalanstekorten of
-overschotten. Dat geldt in het algemeen. Ik kan natuurlijk
voor de berekeningen die ik heb gegeven — bij de cijfers staat
niet „plm." of „circa", zodat zij wellicht de indruk van een
absolute geldigheid maken — niet met absolute zekerheid zeggen (ook niet voor de cijfers die ik tegenover de heer Notenboom heb genoemd) dat dat de allerlaatste waarheid is.
Ik heb al gezegd, mijnheer de Voorzitter, dat men deze zaak
van verschillende kanten kan benaderen, en dat dit op een gegeven moment wel eens tot verschillende uitkomsten leidt. Ik
meen, dat de benaderingswijze van de heer Notenboom op een
aantal punten wat verkeerd is. Ik kan niet mijn hand in het
vuur steken voor elk cijfer dat vermeld is, mijnheer de Voorzitter, omdat hier naar beste weten is gehandeld maar daar
kunnen natuurlijk foutenmarges inzitten.
De heer Jongeling heeft over Nederlandse initiatieven ten
aanzien van de inflatiebestrijding gesproken. Ik wil nog eens
zeggen, dat er ten minste drie groeperingen zijn, waar de Nederlandse vertegenwoordigers — de ministers, de hoge ambtenaren — een heel belangrijk aandeel hebben.
Dat zijn: de E.E.G. en de commissies hiervan, de O.E.S.O.
en haar commissies en het I.M.F., waar vanzelfsprekend grote
aandacht aan de bestrijding van de inflatie wordt geschonken.
Ten slotte de heer Van Dis, mijnheer de Voorzitter, die
kennis heeft opgedaan en hier met verve heeft voorgedragen
het het „Limburgs Dagblad". Hij heeft mij de vraag gesteld, of
ik een maand geleden in een contact met mijn collega's-ministers van Financiën van de zes landen van de E.E.G., in het bijzijn van enkele leden van de E.E.G.-commissie, mededeling
heb gedaan — naar zijn mening een ontijdige mededeling —
over de inhoud van onze begroting.
Dat is niet het geval geweest, mijnheer de Voorzitter. Er is
daarbij mededeling gedaan van bepaalde uitgangspunten en
bepaalde tendenties in de begroting voor het nieuwe jaar, en
daarover hebben de collega's met elkaar, ieder voor zijn land,
gesproken en gediscussieerd: een heel nuttige en informele bijeenkomst, die om de drie maanden wordt gehouden.
Ik wil daarbij nog eens wijzen op het punt — ik geloof dat
hierover bij de heer Van Dis een misverstand bestaat, een
misverstand dat misschien ook bij enkele andere leden van de
Kamer bestaat — als zou de Europese Commissie van mening zijn dat men het nu met die gemeenschapsvoorzieningen,
die voor een belangrijk gedeelte door de rijksoverheid moeten
worden betaald, maar eens wat kalmer aan zou moeten doen.
Mijnheer de Voorzitter! Dat is niet het geval geweest. Het
was de heer Marjolin, als woordvoerder van de commissie,
die er juist op heeft gewezen dat in een aantal landen van de
E.E.G. verschillende gemeenschapsvoorzieningen achterop
dreigden te geraken. Hij heeft dat niet in de allereerste plaats
gedaan vanuit een oogpunt van consumentenpolitiek, maar
heel in het bijzonder ook vanuit een oogpunt van producer.TWEEDE KAMER
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tenpolitiek, uit een oogpunt van bevordering van de produktie
en bevordering van de groei. Want als het zo is dat de PTT
een achterstand heeft, dan is het ook het bedrijfsleven dat
hiervan grote last heeft. Wij hebben vele, vele brieven gekregen — ik ben ervan overtuigd ook de Kamer — van
kamers van koophandel, die hierop wezen, die de noodzaak bepleitten dat hierin meer geïnvesteerd wordt en dat men de
achterstand moet inhalen. Dit was evenzeer ten aanzien van de
wegen het geval. In de periode dat ik zelf kamerlid was ging er
geen begrotingsvoorbereiding voorbij, of er kwam een aantal
brieven van kamers van koophandel, die erop wezen dat het
voor het bedrijfsleven zo nuttig was, dat men zijn kosten van
de produktie terug kon brengen, wanneer het wegennet werd
uitgebreid.
De laatste dagen heeft men in de kranten kunnen lezen,
naar aanleiding van de Zeehavennota, hoezeer van de zijde
van het bedrijfsleven erop wordt aangedrongen dat voor de
havens de nodige voorzieningen worden getroffen, voorzieningen die voor een zeer belangrijk gedeelte door de overheid
— rijksoverheid, gemeentelijke overheden — zullen worden
betaald.
Het is voldoende bekend, dat daarvoor ook buiten de
kring van de Nederlandse rijksoverheid aandacht is. Dat is
ook de reden waarom dit kabinet daaraan zoveel aandacht
heeft besteed in zijn program en dat gelukkig ook in deze
kabinetsperiode is blijven doen.
Minister-President Cals: Mijnheer de Voorzitter! Op deze
vroege vrijdagmorgen moet ik toch nog de aandacht van de
Kamer vragen voor een aantal punten, die in tweede instantie door verschillende geachte afgevaardigden naar voren zijn
gebracht. Ik zal het zo kort mogelijk doen, maar op verschillende punten is met nadruk om antwoord gevraagd of zijn
moties ingediend. Wij mogen dan het kabinet van de nota's
vormen, het is vandaag de Kamer van de moties. Daarover
moet natuurlijk iets worden gezegd.
In de eerste plaats de kwestie Vietnam. Ik kan daarover bijzonder kort zijn na hetgeen met name de geachte afgevaardigden de heren Beernink en Nederhorst hebben gezegd en
na de motie, die is ingediend door de geachte afgevaardigden
de heren Nederhorst, Schmelzer, Roolvink, Beernink en
Toxopeus.
Het kabinet ziet deze motie, ook in het licht van het betoog
dat ik in eerste instantie heb gehouden, als steun voor hei
regeringsbeleid en als zodanig zullen wij die motie uiteraard
gaarne aanvaarden.
De geachte afgevaardigde de heer Lankhorst heeft een opmerking gemaakt over Vietnam, die ik niet onweersproken
wil laten, Hij zei, dat de Minister-President in eerste instantie
heeft gezegd, dat het terugtrekken van Amerika nu uit ZuidVietnam ook van grote betekenis zou zijn voor andere volken
van Zuidoost-Azië.
De heer Lankhorst (P.S.P.): Het eenzijdig terugtrekken.
Minister-President Cals: Het eenzijdig terugtrekken. Ja natuurlijk, mijnheer de Voorzitter, want anders zijn wij er zonder meer voor. Dat weet de geachte afgevaardigde en het is
ook duidelijk gesteld. Ik dank hem voor die aanvulling.
Welnu, zegt de geachte afgevaardigde, het gaat dus eigenlijk niet om de vrijheid van het Zuidvietnamese volk of het
Vietnamese volk; men voert een ideologische oorlog over de
rug van het Vietnamese volk heen. Ik geloof, dat hier een vergissing wordt gemaakt. Het gaat bepaald wèl om de vrijheid
van het volk van Vietnam, maar het gaat niet alleen om de
vrijheid van het volk van Vietnam, maar inderdaad ook om . . .
De heer Lankhorst (P.S.P.): Niet in de eerste plaats.
Minister-President Cals: In de eerste plaats gaat het om de
vrijheid van het volk van Vietnam, welke vrijheid is aangetast. Daarom zijn de Amerikanen juist te hulp geroepen.
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De agressie is niet van de Amerikanen uitgegaan. Dit voorbeeld van aantasting van vrijheid zou naar wij vrezen ook in
andere landen van Zuidoost-Azië worden gevolgd. In zoverre
is het dus juist, dat het niet alléén gaat om de verdediging van
de vrijheid van Vietnam, maar dat wij, wanneer men die vrijheid niet zou verdedigen, gezien de agressiviteit van China —
dat is op het ogenblik toch wel duidelijk —, ook moeten vrezen, dat andere landen in hun vrijheid worden aangetast. Dat
hebben wij in Europa ook wel eens meegemaakt.
De heer Lankhorst (P.S.P.): Kan de Minister-President dan
zeggen, waarop de Amerikaanse aanwezigheid daar steunt,
als hij dit beziet in het licht van het akkoord van Genève?
Minister-President Cals: Er is een nadrukkelijk verdrag gesloten, op grond waarvan Zuid-Vietnam Amerika heeft verzocht te hulp te komen. Ach, mijnheer de Voorzitter, deze discussies zijn in deze Kamer — de geachte afgevaardigde heeft
het ook gezegd; hij sprak over het tradidioneel standpunt —
al keer op keer gevoerd. De feiten worden kennelijk door de
geachte afgevaardigde en door de Regering, en mèt de Regering door een grote meerderheid van deze Kamer, geheel verschillend beoordeeld.
Over de kwestie van de Chinese lastechnici heeft de heer
Beernink nog de concrete vraag gesteld, of er onzerzijds niet
om buitenlandse bemiddeling wordt gevraagd. Er zijn reeds
verschillende informele contacten geweest, met name ook door
de Minister van Buitenlandse Zaken persoonlijk met verschillende ambtgenoten, ook met ambtgenoten van achter het
IJzeren Gordijn, om te sonderen of er te dezen een mogelijkheid was. Tot nu toe ziet men in die landen echter geen kans
tot interventie, gezien de starre Chinese houding.
De geachte afgevaardigde de heer Lankhorst heeft nog
nader over de N.A.V.O. gesproken en hij betreurt het, dat
het kabinet niet heeft gezegd, dat men het N.A.V.O.-verdrag
zou opzeggen. Dus, aldus de geachte afgevaardigde, is het
kabinet niet tot wijzigingen bereid. Ik zou met nadruk willen
stellen en ik meen dat dit uit mijn betoog in eerste instantie wel
is gebleken, dat wij van mening zijn, dat wij ook in het kader
van de N.A.V.O., en juist in het kader van de N.A.V.O.,
elke verdere ontspanning tussen Oost en West moeten bevorderen en daaraan moeten bijdragen. Wij verschillen ook hier
van mening over de uitwerking daarvan. Naar onze vaste overtuiging heeft het bestaan van de N.A.V.O. juist in sterke mate
bijgedragen tot het ontstaan van die ontspanning; een duurzaam vergelijk met de Sovjet-Unie blijven wij nastreven. De
concrete vraag van de heer Bakker over de vestiging van AFCENT in Nederland beantwoord ik bevestigend.
De heer Bakker (C.P.N.): Dat houdt dus ook in Von Kielmannsegg.
Minister Cals: Deze vraag is al beantwoord bij de beantantwoording van de vragen van de heer Wilmans.
De heer Beernink heeft over de Benelux gesproken; hij
vraagt of het de bedoeling is bij het komende overleg in Beneluxverband op de regeringsconferentie, naast de uitwerking
van de economische samenwerking, ook de samenwerking
op het gebied van het buitenlands beleid en — als ik het goed
heb begrepen — op cultureel terrein te betrekken, te activeren en, naar ik meen, te formaliseren. De komende Benelux-regeringsconferentie zal inderdaad erop gericht zijn de
samenwerking tussen de drie landen in zo volledig mogelijke
omvang te activeren.
Wat betreft de buitenlandse politiek — ik meen, dat ik dit
in eerste instantie ook reeds heb gezegd — bestaat er zowel
op ministerieel als op ambtelijk niveau een zeer nauw, regelmatig overleg tussen de drie regeringen. Coördinatie van de
in te nemen standpunten heeft zoveel mogelijk plaats. Op cultureel gebied streven wij er nu ook naar de betrekkingen tussen de drie landen te activeren en te formaliseren. De geachte
afgevaardigde zal weten — ik weet dat nog uit hoofde van
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mijn vroegere functie — uit de discussie, in deze Kamer, dat
er een heel nauw cultureel contact is tussen Nederland en
België, dat uiteraard sterk is beïnvloed door hetzelfde taalgebied. Het culturele contact tussen Nederland, België en
Luxemburg heeft weinig méér speciaals te bieden dan de
contacten, die reeds tussen Nederland en België bestaan. Daardoor is dat ook nooit geformaliseerd, maar op het ogenblik
wordt hiernaar gestreefd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan een groot aantal punten van
vanochtend overslaan, of beter: Van gisteren, want het is
vandaag al morgen!
De heer Nederhorst heeft andermaal gesproken over het
gemeenschapsbouwbedrijf. Het was, zo zei hij, geen serieus
onderzoek; het betreft brieven van organisaties en daaraan
wordt dan verder niets gedaan. Maar, mijnheer de Voorzitter,
ik heb in eerste instantie gezegd, dat praktisch alle betrokkenen
hebben laten weten, dat in hun eigen kring de meningsvorming
ter zake nog niet is voltooid. De Regering meende te mogen
verwachten, dat, als deze meningsvorming wel zou zijn voltooid,
de organisaties daarvan mededeling zouden doen. Ik begrijp,
dat de heer Nederhorst graag ziet, dat de Regering wat meer
activiteit betoont. Mijn collega Bogaers heeft mij al gezegd,
dat hij bereid is bij de verschillende organisaties nog eens op
een nader antwoord aan te dringen.
De geachte afgevaardigde de heer Peschar heeft gesproken
over wat hij noemde de huurbelasting en wat wij noemden
een heffing voor een bepaalde categorie bewoners van
woningwetwoningen. De geachte afgevaardigde heeft gezegd,
dat deze zaak beter behandeld kan worden, wanneer het betrokken wetsontwerp in de Kamer aan de orde is. Ik ben het
hierin natuurlijk graag met de geachte afgevaardigde eens.
Ik kom nu tot de tweede motie; deze ligt op het terrein van
Onderwijs en Wetenschappen en betreft de rijksstudietoelagen.
Eerst moet ik echter antwoorden op de vragen van de geachte
afgevaardigden de heren Nederhorst en Lankhorst. Zij hebben, evenals de heer Bakker nadien, gezegd, dat de Regering
niet op alle suggesties die in de commissie naar voren waren
gekomen, is ingegaan. Zij hebben niet alleen bezwaar gemaakt
tegen de abrupte invoering — dit bezwaar is nu ondervangen
door de overgangsregeling —, maar ook tegen het gehele
nieuwe systeem. Zij vragen of de Regering het bestaande
systeem wil handhaven.
Ik heb in eerste instantie aangegeven, waarom de Regering
meent, dit niet te kunnen doen. Ik heb verschillende argumenten genoemd, maar ik wilde daarop nu niet nader ingaan,
omdat ik aanneem, dat de geachte afgevaardigden die dit
wensen, de gelegenheid hebben de discussie over deze kwestie
voort te zetten bij de behandeling van de begroting van Onderwijs en Wetenschappen in de openbare commissievergadering, waarbij het punt van de rijksstudietoelagen reeds op de
agenda is geplaatst. Wanneer ik dit zeg, i,.ogen de geachte
afgevaardigden daaruit allerminst afleiden, dat de Regering
het thans gekozen systeem alleen maar, zoals de heer Nederhorst hoopte, als voorlopig zou willen beschouwen. Wij zijn
inderdaad van oordeel, dat dit systeem, dat in verschillende opzichten ook rechtvaardiger is, zal moeten worden gehandhaafd.
De motie van de geachte afgevaardigde de heer Bakker,
die er bij de Regering op aandringt, het beleid ten aanzien van
de rijksstudietoelagen voor het studiejaar 1966—1967 alsnog
te baseren op de regeling die over het afgelopen studiejaar
heeft gegolden, zullen wij, mocht zij onverhoopt worden aangenomen, niet kunnen uitvoeren. Een bijkomend bezwaar is
dat de motie zoals zij thans luidt niet kan worden uitgevoerd.
Daarmee zouden namelijk de door nieuwe bursalen verkregen rechten — vele bursalen hebben gunstiger voorwaarden verkregen; ik heb er reeds in eerste instantie op gewezen
dat dit wel eens wordt vergeten — worden aangetast.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
Bakker had zoeven een mooie opmerking over het onderscheid
tussen „kamerleden" en „Kamer". Hij had volkomen gelijk
en ik vond het prettig dat hij die opmerking maakte nadat ik
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een interruptie had gemaakt. Hij zal het echter met mij eens
zijn dat ik niet heb te maken met wat individuele kamerleden
waar dan ook in den lande zeggen, maar dat ik heb te maken
met wat de Kamer hier beslist.
De heer Bakker (C.P.N.): Daarvoor heb ik ook die motie ingediend.
Minister Cals: Dat begrijp ik.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Nederhorst zou
ik willen antwoorden, dat de Minister van Onderwijs en Wetenschappen bereid is tot elk redelijk overleg met vertegenwoordigers van studenten. Hij heeft de Nederlandse Studenten
Raad steeds te verstaan gegeven dat vertegenwoordigers
daarvan op het departement welkom waren, indien zij behoefte gevoelden aan een onderhoud. Het is echter niet mogelijk, hen te betrekken in het interdepartementaal overleg. Dat
zal dan de reden zijn waarom de heer Nederhorst met zijn bezwaren naar voren is gekomen.
Ik ontmoet, komend op het terrein van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk, de geachte afgevaardigden de heren
Toxopeus en Roolvink. Zij hebben gevraagd wat het betekent
dat „binnenkort" de memorie van antwoord op de omroepwet
komt. De geachte afgevaardigde de heer Toxopeus is zó thuis
in de departementale geheimtaal, dat hij wel zal weten of hij
met maanden of met weken moet rekenen. Hij knikt reeds bevestigend, dus ik behoef geen verdere uitleg te geven.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Ik wilde het horen en de heer
Roolvink ook.
Minister Cals: Ondanks het feit dat de geachte afgevaardigde
het weet, wil hij het toch nog horen. De geachte afgevaardigde
stelt dus vragen waarop hij het antwoord al weet. Dat is ter
bevordering van de vlotte afwerking wel praktisch! Zouden
wij „eerlang" hebben gezegd, dan was het moeilijker. Dat is
over het algemeen eer iang dan kort. Maar van het begin af aan
is het de bedoeling van dit kabinet geweest — wij hebben het
ook duidelijk gesteld — om deze omroepwet zo snel mogelijk
te regelen. Ook nu is dat nog onze bedoeling. In het voorlopig
verslag zijn een aantal ingewikkelde problemen aangesneden.
Ik heb meer dan tien jaar met deze materie te maken gehad,
dus ik mag er wel iets over zeggen, mijnheer de Voorzitter!
Ik hoef slechts één punt te noemen: Het auteursrecht. Daarover moest uiteraard ook met het Departement van Justitie
uitvoerig overleg worden gepleegd. Dat is niet zo'n eenvoudige
kwestie. Ik kan het alleen maar pen bewijs van grote voortvarendheid van de betrokkenen vinden dat ik gisterochtend
kon mededelen dat nu de laatste hand aan de memorie wordt
gelegd. Binnen enkele weken zal zij in de Kamer zijn, wind en
weder dienende.
Ik kom thans tot de motie van de heren Witteveen, Joekes,
Toxopeus, Portheine en Geertsema, die:
„gezien de noodzaak van een verdere beperking van de
Rijksuitgaven en van opvoering van de efficiency in het
overheidsapparaat,"
als hun oordeel uitspreken:
„dat de voor 1967 geraamde personeelssterkte moet
worden teruggebracht, zodat slechts een zo klein mogelijke toeneming boven de werkelijke sterkte per 30 juni
1966 mogelijk wordt gemaakt,".
Ik neem aan, dat de geachte afgevaardigden van mening zijn,
dat nu niet een zo klein mogelijke toeneming boven die sterkte
in de begroting is opgenomen. In dat geval verschil ik met de
geachte afgevaardigden ernstig van mening. Ik heb in eerste
instantie al een enkel cijfer genoemd. In bijlage 10 op blz. 115
van de miljoenennota vindt men de gehele stand bij het burgerlijk rijkspersoneel verder uitgewerkt. Er zijn tegen de 140 000
TWEEDE KAMER

Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1967

7de vergadering - 13 oktober '66

259

Minister Cals
ambtenaren. Uit dat overzicht blijkt dat ten opzichte van 1966
de geraamde sterkte voor 1967 met 1442 man stijgt.

eerste instantie geen aandacht zou hebben geschonken aan de
bedrijfssluitingen. Dat is niet juist. Ik heb niet over Werkspoor
gesproken; daarin heeft de geachte afgevaardigde de heer Bak
De heer Witteveen (V.V.D.): Maar hoe groot is de stijging ker gelijk. Ik ben echter bepaald niet aan dit belangrijke punt
voorbijgegaan en ik heb erover gesproken ■— ik meende, dat
ten opzichte van de werkelijke sterkte op 30 juni 1966?
de Kamer toen weer fit was — terstond na de middagpauze.
Minister Cals: Dat kan de geachte afgevaardigde in diezelfde Ik heb dit punt besproken in het kader van de vraag, of niet
een nog stringenter beleid had moeten worden voorgesteld.
staat in bijlage 10 op blz. 115 zien.
Ik heb daarbij opgemerkt, dat zich reeds verschijnselen op
De heer Witteveen (V.V.D.): U hebt het vóór u. Ik meen de arbeidsmarkt voordoen, die aanduiden, dat zich verande
ringen aan het voltrekken zijn. Mede daarom hebben wij dat
dat de stijging wel 9000 bedraagt.
meer stringente beleid afgewezen.
Wanneer ons wordt aanbevolen, de uitgaven verder te tem
Minister Cals: Ik heb het niet vóór mij, mijnheer de Voor
zitter, maar het zullen er wel enkele duizenden zijn. Dit is ech poriseren, zo heb ik gezegd, dan moet men wel bedenken, dat
ter een heel normaal frictieverschijnsel — de geachte afgevaar dit ook zal inhouden: minder bestellingen, minder opdrachten
digde heeft dit ook van de Minister van Financiën kunnen van de overheid, terwijl de overheid uiteraard een der grootste
horen — dat overal bestaat. Er zijn allerlei redenen waarom opdrachtgeefsters is van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat
op een gegeven peildatum niet de volledige bezetting van de zou kunnen betekenen meer werkloosheid, meer bedrijfsslui
formatie aanwezig is. Dat is niet alleen bij de overheid zo — tingen, waarover men zich terecht bezorgd heeft getoond.
De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft zich
ik behoef dat de oud-minister van Financiën niet te gaan uit
leggen — maar ook in het bedrijfsleven. Dat is zelfs het geval speciaal zorgen gemaakt over het niet volgen van een juiste
bij het onderwijs waar toch een voorgeschreven aantal vaste procedure bij bedrijfssluitingen, nl. het kiezen voor ontslag
leerkrachten per zoveel leerlingen aanwezig moet zijn. Op een van de ouderen, die zoveel meer moeilijkheden hebben om el
peildatum zijn er echter zieken, mensen die juist ontslagen zijn. ders nog een plaats te vinden.
Over de speciale voorzieningen, die de Regering terzake zou
en vacatures, die om welke andere reden dan ook, ontstaan
zijn. Op een personeelsbestand van 140 000 is een frictie van kunnen treffen, vindt overleg plaats tussen mijn ambtgenoten
enkele duizenden heel normaal. Dikwijls is het ook nog zo dat van Justitie, van Economische Zaken en van Sociale Zaken en
er vacatures zijn die lang bestaan, bij voorbeeld bij wetenschap Volksgezondheid. Onder de maatregelen, die in dit verband
pelijke staven, omdat men een speciale deskundige gewoon niet worden genomen, kan ik in ieder geval noemen een voorstel
tot wijziging van ons Burgerlijk Wetboek, waarin een verster
kan krijgen.
Die stijging met 1442 man lijkt groot, ook al is het maar king van de positie van werknemers van vijftig jaar en ouder
één procent, terwijl vroeger de stijgingen per jaar zo'n drie zal worden vastgelegd. Een dergelijke wijziging is in voorbe
procent waren, ook in de tijd van de heer Witteveen. Daarbij reiding.
De geachte afgevaardigde de heer Bakker heeft nog speciaal
moet echter worden bedacht, dat deze stijging vrijwel geheel
ten goede komt aan Onderwijs en Wetenschappen. Dat zijn over Werkspoor gesproken en hij heeft opgemerkt, dat wel
namelijk 1308 personen. Verder zijn er 120 personen nodig eens wordt gezegd, dat dergelijke bedrijfssluitingen een ge
voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in verband met volg zijn van aanpassingen, maar hij vroeg zich af, of het hier
de uitvoering van de nieuwe pensioenwet. Dan blijven er nog niet een gevolg is van de financieringspolitiek van de over
14 over. Veertien ambtenaren meer dan het begrotingstotaal heid. De Nederlandse Spoorwegen geven immers geen nieuwe
van het vorige jaar. Dat betekent een bijzonder restrictief be opdrachten voor wagons en daarom moeten deze mensen wor
leid. Van een uitbreiding over de gehele linie is dus ook geen den ontslagen.
Mijnheer de Voorzitter! De verliespositie van de Nederland
sprake. Bovendien — de geachte afgevaardigde weet dit wel
■— zullen, afgezien van de verantwoordelijkheid van iedere se Spoorwegen, die inderdaad de aanleiding is tot een zekere
minister afzonderlijk voor de realisatie van het beleid van het inkrimping in de investeringen, onder andere met betrekking
kabinet op dit stuk, de Ministers van Binnenlandse Zaken, van tot wagons, heeft drie oorzaken. In de eerste plaats de stij
Financiën en de Minister-President bij de hantering van hun ging der loonkosten; deze wordt niet door de produktiviteitsvercentrale bevoegdheden ten aanzien van de bezetting van de betering van 4 a 5 pet. per jaar bijgehouden; in de tweede
rijksdienst zich zeer in het bijzonder laten leiden door de ook plaats het wegvallen van een aanzienlijk :tuk kolenvervoer en
door ons onderkende noodzaak — dat blijkt hier reeds uit —, in de derde plaats de consequentie van het toenemende parti
culiere personenautovervoer.
het ambtelijk apparaat zo beperkt mogelijk te houden.
Men kan bedrijven, waarin met tekorten moet worden ge
De personeelsstop was niet te handhaven zoals deze plaats
vond. Het zou op dit ogenblik veel te ver voeren, alle overzich werkt, niet blijven exploiteren; niemand, waar ter wereld,
ten ter staving daarvan te geven. Ik wil ze de geachte afgevaar heeft dit ooit gekund. Men moet óf saneren — dit doen de
digden de heren Witteveen en Toxopeus, die zich daarvoor wel Nederlandse Spoorwegen nu — óf de Staat moet extratekorten
zullen interesseren, gaarne eens laten zien. Op sommige depar bijpassen, wat ons van de ene moeilijkheid in de andere brengt.
tementen heersen, juist aan de top — ik overdrijf niet —,
De geachte afgevaardigde de heer Schmelzer heeft het kabi
onhoudbare toestanden. Bij het Departement van Onderwijs net de problemen van de ontwikkelingsgebieden nog eens warm
en Wetenschappen ziet men daarvan een heel duidelijk voor aanbevolen; hij heeft gezegd, dat hij geen antwoord op zijn op
beeld — ik denk. dat andere collega's hetzelfde zullen zeggen merkingen behoefde. De heer Toxopeus verlangde op eenzelfde
—, nl. dat de ene na de andere hoofdambtenaar overwerkt punt echter wel een antwoord; ik zal dus beide heren maar
raakt, doordat hij het door de veelheid van taken niet meer antwoorden.
aan kan. Daarom kon de absolute personeelsstop ook niet wor
Wat betreft Zuid-I.imburg heb ik in eerste instantie gezegd,
den gehandhaafd, mede omdat hij veel te grof werkte. Daarom dat de herindustrialisatie tot dusverre bevredigend is. De geach
is deze methode gekozen. Uit de aantallen, die ik heb genoemd, te afgevaardigden weten, dat over de voorstellen van de Mijn
blijkt echter al, dat een bijzonder restrictief personeelsbeleid Industrie Raad tot uitbreiding van de wederaanpassingsmaat
wordt gevoerd. Het is dus duidelijk, dat het kabinet meent, dat regelen overleg wordt gepleegd; hetzelfde is het geval — de
de motie van de geachte afgevaardigden volkomen misplaatst heer Toxopeus wilde dit speciaal weten — met de uitwerking
is en dat het de Kamer aanneming daarvan ten stelligste moet van de in de Mijnnota gestelde uitgangspunten met betrek
ontraden.
king tot de zogenaamde subjectieve steun aan de particuliere
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigden de heren mijnen. Definitieve voorstellen in deze belangrijke, maar ook
Beernink en Bakker hebben zich erover beklaagd, dat ik in gecompliceerde materie kunnen binnenkort — en binnenkort
Zitting 1966-1967

TWEEDE KAMER

260

7de vergadering - 13 oktober '66

Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1967

Minister Cals
kan hier op dezelfde wijze als zo straks worden uitgelegd —
worden verwacht.
Ten aanzien van het zuidwesten en het noorden van ons
land — de stimuleringsgebieden dus — kan ik mededelen, dat
het juist is, dat de conjuncturele ontwikkeling in ons land de
industrialisatie van deze gebieden niet vergemakkelijkt; er is
dan ook reden de werking van de bestaande faciliteiten met
betrekking tot de investeringen nauwkeurig te bezien.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans tot de voorlaatste
motie, nl. die van de geachte afgevaardigden de heren Roolvink, Boertien, Van Bennekom en Van der Sluis. De motie
mag dan een diepere achtergrond hebben, het loonbeleid is een
belangrijk punt ervan. De geachte afgevaardigde heeft deze
motie ook gesteld in het kader van de loonpolitiek en daar
om zal ik deze nu behandelen.
De loonpolitiek heeft in tweede instantie weer grote aan
dacht gehad in de Kamer; de geachte afgevaardigden de heren
Toxopeus, Schmelzer, Roolvink, Peschar, Bakker en Van der
Mei hebben hierover nog weer gesproken.
De geachte afgevaardigden de heren Toxopeus en Van der
Mei hebben — althans voor zover ik hen heb gevolgd — met
geen woord gereageerd op het grote bezwaar van een loonraming, waarvan een announcement-effect uitgaat.
Ik kreeg voorts de indruk, dat met name de liberale woord
voerder bepleitte, dat ook reeds gesloten meerjarige contracten
nu werden
..
De heer Toxopeus (V.V.D.): Ik heb gezegd, mijnheer de
Voorzitter: het cijfer is niet reëel, alleen al omdat die meer
jarige contracten er zijn.
Minister Veldkamp: U hebt veel meer gezegd.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Ik heb veel meer gezegd,
maar wat deze contracten betrof, heb ik gezegd: Wat gaat
u doen? Gaat u ze aantasten ja of nee? Ik zie u dat niet doen.
Minister Cals: Mijnheer de Voorzitter! Dat past ook niet in
het betoog van de geachte afgevaardigde, die wel een beroep
op de Regering deed om nu in te grijpen en er nu voor te
zorgen, dat de genoemde cijfers worden aangehouden. Dit zou
alleen maar kunnen, wanneer die meerjarige contracten wor
den verbroken.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Anders had u dat cijfer er niet
bij moeten zetten.
Minister Veldkamp: U heeft het kennelijk niet gelezen.
Minister Cals: Neen, maar dan begrijp ik u toch goed.
Voor het kabinet staat vast, dat het voort moet gaan met
deze nationale politiek. Voor die nationale loonpolitiek moe
ten wij ondanks alle moeilijkheden, waarmede wij op het
ogenblik te kampen hebben, dankbaar zijn, zeker als wij zien
naar het buitenland. Het is ook van het grootste belang, dat
een dergelijke loonpolitiek de steun van het bedrijfsleven,
georganiseerd in de Stichting van de Arbeid heeft. Dit is nood
zakelijk, wanneer deze loonpolitiek effect wil hebben voor de
feitelijke loonvorming. Ook staat voor ons vast, mijnheer de
Voorzitter, dat wij erop moeten vertrouwen, dat het bedrijfs
leven georganiseerd in de S.E.R. en de Stichting van de Arbeid
in een aantal punten een duidelijke aanwijzing vindt ten behoeve
van zijn overleg. Het vindt dit in de eerste plaats in de duide
lijke stellingname niet alleen van het kabinet, maar nu geluk
kig ook van de Kamer over de noodzakelijke matiging van de
loonstijging. Verder U er de loonraming, die geen announccmenteffect heeft. Hieromtrent heeft mijn collega Veldkamp
reeds bij interruptie opgemerkt, dat zij in vorige kabinetten niet
in de laatste plaats van liberale zijde is bepleit. Vervolgens heeft
het bedrijfsleven een duidelijke aanwijziging in de temporise
ring van verschillende factoren met loonbeslag, zoals de huur
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verhoging en de invoering der nieuwe sociale wetten. Ten
slotte ligt een aanwijzing besloten in de ontspanning op de ar
beidsmarkt of de teruggang in de werkgelegenheid, gelijk de
geachte afgevaardigde de heer Roolvink dat noemt, zoals deze
tot uitdrukking komt in de recente cijfers met betrekking tot
de arbeidsmarkt.
De kracht van de Nederlandse politiek — en dat zullen wij
toch moeten zien te handhaven — heeft steeds gelegen in een
soms heel moeizaam verworven eensgezindheid tussen bedrijfs
leven, kabinet en parlement. Ik merk, dat de volgorde die ik
nu noem nog goed is ook, mijnheer de Voorzitter! Dit neemt
overigens helemaal niet weg, dat èn kabinet èn parlement ook
eerder al een duidelijke mening naar voren kunnen brengen.
Mijnheer de Voorzitter! Meent de geachte afgevaardigde de
heer Toxopeus evenals de geachte afgevaardigde de heer
Bakker, die dit duidelijk heeft uitgesproken, dat het bedrijfs
leven geen verantwoordelijkheid wil aanvaarden voor de
eisen van onze economische situatie?
Het lijkt ons niet juist, dat het kabinet er bij voorbaat van
zou uitgaan, dat het bedrijfsleven die verantwoordelijkheid
niet wil aanvaarden.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Zou kunnen.
Minister-President Cals: Daarom zal het kabinet, precies
zoals is gevraagd in punt a van de motie van de geachte afge
vaardigde de heer Roolvink en de zijnen en overigens ook vol
gens de gebruikelijke procedure — de heer Peschar heeft er
naar ik meen nog op gewezen —, zodra het halfjaarlijkse rap
port van de S.E.R. is uitgebracht, zich onverwijld met het be
drijfsleven in verbinding stellen, ten einde zijn visie omtrent de
aanvaardbare loonontwikkeling duidelijk kenbaar te maken.
Ik voeg er nog iets aan toe, want ook daarin willen wij duide
lijk zijn en daarmede beantwoord ik tevens de derde vraag, die
de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer heeft gesteld. Het
kabinet zal, ten einde de loonstijging binnen de noodzakelijke
begrenzing te houden, er niet voor terugdeinzen zijn eigen ver
antwoordelijkheid te dragen, hetzij op basis van de beperkte
bestaande mogelijkheden, hetzij zo nodig en dan uiteraard al
leen met medewerking van de Kamer door nog aan de Kamer
voor te leggen aanvullende wettelijke bevoegdheden. Ik meen,
dat ik hiermee de vragen van de geachte afgevaardigden op
dit punt heb beantwoord. Ik wil nu verder ingaan op de motie
van de geachte afgevaardigde de heer Roolvink. ■
Wat punt a betreft moge de geachte afgevaardigde dus ge
bleken zijn, dat hij zoal geen open deur heeft ingetrapt dan
toch alleen nog maar eens onderstreept heeft, wat ook het be
leid van de Regering is en wat wij gaarne willen voortzetten..
Wat punt b betreft wil ik mijn oordeel nog even voorbehou
den. De heer Peschar heeft een nadere toelichting aan de heer
Roolvink gevraagd en daaraan heb ik zelf ook behoefte, om
dat mij de bedoeling van de geachte afgevaardigde niet geheel
duidelijk is. Ik wil tegelijkertijd een vraag aan de geachte af
gevaardigde stellen, die hij dan meteen kan beantwoorden.
Aanvankelijk vindt het kabinet dit punt b zeer griezelig. Wij
moeten met zijn allen — de Kamer heeft daarover ook een
duidelijke uitspraak gedaan — proberen, de loonontwikkeling
wèl te houden binnen de noodzakelijke grenzen. Als de Ka
mer nu al in een motie gaat uitspreken, wat er moet gebeuren,
wanneer dat niet het geval zou zijn, dan zou ook daarvan wel
een zeer ongewenst announcement-effect kunnen uitgaan. Ik
wacht echter de nadere uitleg van de geachte afgevaardigde af,
voordat het kabinet zijn definitief oordeel over deze motie
geeft.
Mijnheer de Voorzitter! Wij naderen nu, naar ik hoop, de
afsluiting van deze algemene politieke discussies. Terecht heeft
de geachte afgevaardigde de heer Toxopeus gezegd, dat er
een duidelijke uitspraak moet komen voor of tegen het beleid
van dit kabinet. Met het doel om zulk een duidelijke vertrouwensuitspraak te krijgen, aldus de geachte afgevaardigde, dien
de hij een motie in, die naar haar zakelijke inhoud reeds door
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de Minister van Financiën is bestreden. De indiener beschouwt
blijkens zijn motivering deze motie duidelijk als een motie van
wantrouwen. Wij hebben ons afgevraagd of het mogelijk is
haar anders te zien, maar wij kunnen haar moeilijk anders zien.
Wij zouden dan ook bij een onverhoopte aanvaarding van deze
motie alle consequenties daaraan moeten verbinden.
Even duidelijk als de heer Toxopeus waren de geachte afgevaardigden de heren Nederhorst en Peschar, die zich achter
het beleid van de Regering hebben geplaatst. Daarvoor zijn
wij hun uiteraard dankbaar. Datzelfde geldt voor de constructieve opstelling, die de geachte afgevaardigde de heer Roolvink
heeft gekozen.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Behalve bij b.
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Voorzitter e. a.
De Voorzitter: Ik heb er geen bezwaar tegen om nu het
woord aan de heer Roolvink te verlenen, maar wij moeten
dadelijk wel een beslissing nemen over het voorstel van orde,
dat de heer Schmelzer zojuist heeft gedaan, strekkende om de
vergadering thans voor ongeveer een uur te schorsen, welk
voorstel, naar mij blijkt, voldoende wordt ondersteund.
Ik geef thans het woord aan de heer Toxopeus, die het heeft
gevraagd over de orde.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Hoe
stelt u zich de procedure voor? De heer Roolvink zal nu punt b
van zijn motie toelichten. Wij weten dan meteen of dit wel of
niet constructief zal zijn. Begrijp ik het goed, dat wij daarna
nog ons zegje erover mogen doen in derde termijn?

Minister Cals: In de motie staat geen b.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Ja.
Minister Cals: De geachte afgevaardigde bedoelt nu de motie-Roolvink?
De heer Toxopeus (V.V.D.): U spreekt toch over de motieRoolvink?
Minister Cals: Mijnheer de Voorzitter! In de eerste plaats
sprak ik nu over vertrouwen in het beleid van de Regering en
over de motie van de geachte afgevaardigde de heer Toxopeus
en de zijnen, die kennelijk was bedoeld als een motie van wantrouwen. Vervolgens moet ik erop wijzen, dat de heer Roolvink een nadere uitleg zal geven van punt b van zijn motie. De
heer Toxopeus kent die blijkbaar ook al.
Nogmaals gezegd: Hetzelfde geldt voor de duidelijk constructieve opstelling — ik ben daarvan overtuigd; dit is ook
gebleken — van de heer Roolvink.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Daar wilde ik nu op wachten.
Minister Cals: Dat kunt u doen.
Ook ben ik erkentelijk voor het betoog in tweede instantie
van de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer. Hij heeft drie
nadere vragen gesteld en de hoop uitgesproken, dat wij daarop een vertrouwenwekkend antwoord zouden geven.
Mijnheer de Voorzitter! Zoeven was er enige verwarring
over de juistheid van die vragen. Nu wij zoveel over duidelijkheid praten, ben ik te meer van mening, dat elke geachte afgevaardigde het recht heeft om aan te dringen op duidelijkheid,
waar hij meent dat deze nog ontbreekt. Wij hebben het vertrouwen van de Kamer gevraagd, maar wij vragen geen blind
vertrouwen. De Kamer moet weten, waar zij aan toe is. Wij
hopen echter in eerste en in tweede instantie voldoende duidelijkheid te hebben gegeven. Wij hopen ook, dat wij de geachte
afgevaardigden zijn — en mijn — politieke vrienden voldoende
duidelijkheid hebben gegeven om hen in staat te stellen mede
te werken aan een beslissing, die de Regering en het parlement
in staat zal stellen zonder onderbreking dour te werken aan het
zo noodzakelijk vervullen van de zware taken, waarvoor wij
ons in ons land zien gesteld.
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat de Minister-President
het op prijs zal stellen, indien de heer Roolvink nog de gelegenheid krijgt in derde termijn punt b van zijn motie toe te lichten.
Aangezien echter de heer Schmelzer het woord heeft gevraagd
over de orde, verleen ik hem het eerst het woord.
De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou
u willen vragen 3e vergadering ongeveer een uur te schorsen
— indien de schorsing minder lang blijkt te behoeven te duren,
zal dit medegenomen zijn — zodat onze fractie zich over het
antwoord van de Regering en een aantal moties zal kunnen
beraden. De mogelijkheid bestaat, dat ik u daarna verzoek,
aan de Kamer voor te stellen, een derde termijn te doen houden.
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De Voorzitter: Ik meen, dat de heer Toxopeus nu al te veel
begrijpt. De Kamer kan alle leden toestaan het woord te voeren
in derde termijn. Dit betekent dus, indien men dit wenst, een
algemene derde termijn. Ik kan mij voorstellen, dat de toelichting van de heer Roolvink deze derde termijn noodzakelijk
zal maken.
Ik zou de volgende volgorde willen voorstellen. Ik zou de
Kamer eerst willen doen besluiten aan de heer Roolvink in
derde termijn het woord te verlenen; vervolgens degenen, die
willen spreken over het onderwerp, waarover de heer Roolvink
dan het woord heeft gevoerd, de gelegenheid willen geven in
derde termijn te spreken en ten slotte zou ik willen doen beslissen over het voorstel van orde van de heer Schmelzer. De
mogelijkheid bestaat namelijk — ik hoor geruchten, dat men
eerst wil schorsen — dat er anders twee schorsingen komen.
Ik heb daartegen op zich zelf geen bezwaar. De Kamer heeft
reeds besloten deze zaak vannacht af te doen. Ik blijf hier wel
zitten. Ik herhaal nog eens het woord van Gerbrandy: Wie
flauw wil vallen, valle flauw.
Ik hoor van de heer Roolvink, dat hij nu nog niet het woord
wenst te voeren. Ik zou daarom eerst het voorstel van orde
van de heer Schmelzer willen doen behandelen, om daarna
gelegenheid te geven tot het spreken in derde termijn, waarbij
ik erop wil aandringen, dat men niet weer over de gehele stof
zal spreken.
Ik geef de heer Nederhorst hierover het woord.
De heer Nederhorst (P.v.d.A.):Mijnheer de Voorzitter! Het
komt mij volstrekt logisch voor, dat in derde termijn over de
motie van de heer Roolvink c.s. en de toelichting daarop wordt
gesproken. Het lijkt mij, zoals u, mijnheer de Voorzitter, ook
al heeft opgemerkt, een beetje overdone i.. derde termijn de
gehele discussie te hervatten. Het komt mij voor, dat bij de
behandeling van de moties alle gelegenheid is om de opmerkingen, die men over het financiële beleid nog wilde maken,
dan te plaatsen. Ik zou derhalve in overweging willen geven,
de beraadslaging in derde termijn uitsluitend te beperken tot
het bespreken van de moties.
Het voorstel van orde van de heer Schmelzer c.s. wordt
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik zal de vergadering thans dus voor een uur
schorsen. Er doet zich echter een bijzondere moeilijkheid voor.
Ik heb nl. twintig tot dertig telefoontjes en telegrammen gekregen in verband met het feit. dat ik heb gezegd: ,.Ik schors
de vergadering tot kwart voor één" en dat het een schorsing
tot één uur is geworden. De televisiekijkers waren daarover
zeer ontstemd en zeer ongerust. Ik vraag dus nu reeds via de
microfoon aan de televisiekijkers, begrip te hebben voor onze
moeilijkheden.
De vergadering wordt te 2.13 uur geschorst
en te 3.32 uur hervat.'
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Voorzitter e. a.
De Voorzitter: Mij is ter ore gekomen, dat er misschien nog
meer moties zullen worden ingediend. Ik stel daarom aan de
Kamer voor te besluiten, dat de leden, die in derde termijn
een motie wensen in te dienen, eerst het woord zal worden
verleend, dat vervolgens de heer Rooivink in de gelegenheid
zal worden gesteld zijn verklaring af te leggen en dat ten slotte
de overige leden, in de volgorde, waarin zij in eerste ter
mijn hebben gesproken, het woord zullen voeren.
Daartoe wordt besloten.
De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! In de
beantwoording van de drie vragen, die ik namens mijn fractie
aan de Regering heb voorgelegd, vragen, die voortkwamen
uit de bij ons nog bestaande zorg voor een evenwichtige sociaaleconomische en financiële ontwikkeling, is van de kant van
de Regering over de problematiek van de loonpolitiek een
vertrouwenwekkend antwoord gekomen.
Voor wat betreft het probleem van de prioriteiten voor de
toekomst is een antwoord gekomen, dat ons nog onvoldoen
de houvast heeft gegeven voor de verwachting, dat 1968 en
latere jaren niet zo zwaar belast zouden worden, dat die even
wichtige ontwikkeling — evenwichtig tussen middelen en beste
dingen, maar ook tussen overheidssector en particuliere sector
—■ niet zou worden verstoord.
Voor wat betreft de eerste vraag, namelijk het door ons
gesignaleerde uitgavenpeil, dat in combinatie met de structurele
dekking naar onze mening onvoldoende waarborgen bevat om
die evenwichtige ontwikkeling in de toekomst te bevorderen en
onvoldoende waarborgen om geldontwaarding tegen te gaan en
werkloosheid te voorkomen, hebben wij de Regering niet
kunnen overtuigen van de juistheid van onze visie. De Regering
heeft ons niet kunnen overtuigen van de juistheid van haar
visie.
Het is, naar ik meen, onder deze omstandigheden niet
wenselijk, terug te keren in het debat betreffende de talrijke
cijfer-opstellingen en controversen daarover. Wij menen, dat
onze opvatting — althans een overgrote meerderheid van mijn
fractie is die mening toegedaan — minder risico's voor de toe
komst inhoudt. Wij menen, dat hier geen risico's mogen wor
den gelopen, omdat er voor ons volk te veel op het spel staat.
Ik zou de Kamer willen vragen, ons hierin te volgen, waarbij
ik opmerk, dat voor wat het uitgavenpeil 1967 betreft wij
wel begrip hebben voor de grote problemen, waarvoor de
Regering op korte termijn staat. In die uitspraak zou ik dan
ook niet onmiddellijk het uitgavenpeil 1967 willen betrekken,
maar dit ontslaat ons toch bepaald niet van de verantwoorde
lijkheid om het tekort aan structurele dekking, waarvan wij
menen dat het aanwezig is. te moeten opvullen.
Ik zal u een motie voorleggen, waarin deze gedachte is
neergelegd. Ik wil er alleen het volgende bij opmerken.
Deze motie mag bepaald niet worden opgevat — ik zeg dit in
alle oprechtheid — als een gebrek aan vertrouwen in het ge
hele regeringsbeleid. Ik keer terug tot mijn uitspraak dat veel
van dit Regeringsbeleid door ons positief wordt gewaardeerd.
In de tweede plaats ■— ook dit zeg ik in alle oprechtheid —
mag deze motie niet worden opgevat als een motie tegen de
politieke combinatie van dit ogenblik. Zij komt uitsluitend
voort uit de zorg. die wij hebben op het door mij aangegeven
punt van de financieel-economische ontwikkeling en uit de
verantwoordelijkheid, die wij daarvoor als kamerlid dragen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik bied U thans de motie aan. Ik wil
hierbij nog vermelden, dat deze motie door de overgrote
meerderheid van onze fractie wordt gesteund.
De Voorzitter: Door de heer Schmelzer wordt de volgende
motie voorgesteld:
..De Kamer.
Gehoord de Algemene Politieke en Financiële Beschouwin
gen over de Rijksbegroting 1967.
van mening, dat in het voorgenomen financieel- economisch

wichtige groei en tegen verdergaande geldontwaarding en werk
loosheid,
spreekt als haar overtuiging uit, dat mede met het oog op
de mogelijkheden voor 1968 naast een verbetering voor de
dekking 1967 maatregelen ter voorkoming van extra-uitgaven
stijging voor 1968 noodzakelijk zijn,
nodigt de Regering uit, daartoe voorstellen te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.".
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund,
zodat zij een onderwerp van beraadslaging kan uitmaken.
Ik stel voor, de motie te behandelen bij deze algemene poli
tieke en financiële beschouwingen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan de heer MinisterPresident, die het heeft gevraagd.
Minister-President Cals: Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag
het woord over de orde. Voordat de andere geachte afgevaar
digden hun mening over deze motie van orde naar voren bren
gen, zult u, naar ik hoop, het kabinet in de gelegenheid wil
len stellen een kort beraad te voeren. Ik verzeker u, dat wij
daarvoor geen uur nodig hebben. Ik wil deze motie gaarne
in de kring van het kabinet bezien, voordat de discussie in de
Kamer plaatsvindt.
De Voorzitter: Acht de heer Minister een schorsing tot 4 uur
voldoende?
Minister-President Cals: Tot 4 uur is voldoende, mijnheer
de Voorzitter!
De vergadering wordt geschorst te 3.42 uur
en te 4.10 uur hervat.
De Voorzitter: Ik stel, op verzoek van het kabinet, aan de
Kamer voor, thans eerst de motie van de heer Schmelzer c.s.
te behandelen en de beraadslaging over de andere moties te
laten rusten tot de behandeling van deze motie heeft plaats
gevonden.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Voorts stel ik voor, de volgorde van de
sprekers voorlopig vast te stellen overeenkomstig de sprekers
lijst, welke gold voor de algemene politieke en financiële be
schouwingen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! In
gevolge uw voorstel wil ik mijn mening — ik mag ook wel
zeggen: onze mening — over de motie van de heer Schmelzer
mededelen.
Deze motie brengt naar mijn gevoelen de zorg en de onge
rustheid die ook bij ons leeft tot uiting. Zij klopt ook, dacht ik
met de redevoeringen van de heren Schmelzer en Notenboom
in deze Kamer. Zij dringt erop aan, dat die bezorgdheid zal
kunnen worden weggenomen.
Dat is voor mij en mijn fractie aanleiding ons achter deze
motie te stellen.
De heer Beernink (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! De
motie van de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer spreekt
mij aan, omdat hierin wordt uitgesproken, dat in het voorge
nomen financieel-economische beleid meer waarborgen moe
ten worden gelegd voor een evenwichtige groei en tegen ver
der gaande geldontwaarding en werkloosheid; zowel in eerste
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als in tweede termijn heb ik voor een evenwichtige groei gepleit en heb ik mijn bezwaren tegen verdergaande geldontwaarding ontwikkeld, termijl ik eveneens heb gewezen op het
gevaar van werkloosheid. Het zal dan ook geen verbazing wekken, wanneer ik meedeel, dat mijn fractie haar stem aan deze
motie zal geven.
De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik
ben de heer Schmelzer er erkentelijk voor, dat in deze vroege
ochtend nu de duidelijkheid is gekomen. Wij weten nu, waar
de K.V.P.-fractie staat en het is duidelijk dat van de zijde van
de K.V.P.-fractie het vertrouwen in dit kabinet is opgezegd,
want de heer Schmelzer kan nu wel zeggen: Dat heb ik niet
zo bedoeld en dat moet u niet zo opvatten, maar een kind in
de politiek weet, dat zo'n motie voor een kabinet, dat zich zelf
respecteert, volstrekt onaanvaardbaar is. Er wordt hier twijfel uitgesproken aan de dekking voor 1967; er wordt twijfel
uitgesproken aan de financiële soliditeit van het beleid van
dit kabinet. Mijnheer de Voorzitter, dit kabinet zou geen knip
voor zijn neus waard zijn, als het deze twijfel op zich liet zitten en deze motie niet in haar ware betekenis zou onderkennen.
De motie vraagt bovendien voor 1967 nieuwe middelen.
Dat betekent in 1967 belastingverzwaring en het betekent —
laten wij er niet omheen draaien — in de geest van de indieners
van de motie een verhoging van de belastingen in de indirecte
sfeer. Mijn fractie heeft hiertegen onoverkomelijke bezwaren.
Wij zijn stellig van mening, dat wij alles moeten doen om de
inflatie in Nederland af te remmen en dat het gehele beleid erop gericht moet zijn om met name in 1967 zoveel mogelijk
rust op het loon- en prijsfront te bevorderen. Wanneer men
door verhoging van indirecte belastingen, die direct doorwerken in prijsverhogingen en dientengevolge in loonsverhogingen,
wanneer men niet inziet, dat dit tegelijkertijd met de andere
doelstelling, dat men de inflatie wil bestrijden, linea recta in
strijd is, dan geloof ik, dat men wat dit betreft de zaken toch
wel zeer luchthartig beoordeelt. Juist omdat wij ernst maken
met de kwestie van de inflatie, juist ook om deze reden zijn
wij zo tegen hetgeen in deze motie wordt voorgesteld.
Mijnheer de Voorzitter, ik mag hieraan nog het volgende
toevoegen: Wij zijn dus tegenstanders ervan, omdat wij nieuwe
belastingverhogingen in 1967 volstrekt onaanvaardbaar achten. Vooral zijn wij ertegen, omdat wij niet mee willen doen
met hen, die het vertrouwen in dit kabinet willen ondergraven.
De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Alvorens het standpunt van mijn fractie met oetrekking tot de
thans aan de orde zijnde motie te vertolken, stel ik het op hoge
prijs, eerst het standpunt van het kabinet te vernemen. Het
moge dan waar zijn, dat de heer Nederhorst nu al een zodanige
positie heeft ingenomen, dat het voor het kabinet bijna niet
meer mogelijk is om ook nog maar te discussiëren over deze
motie, ik distantieer mij in de meest volstrekte zin van hetgeen
de heer Nederhorst heeft gezegd. Alvorens het standpunt van
fractie te geven, wens ik echter eerst het inzicht van het kabinet
met betrekking tot deze motie te vernemen.
De heer Lankhorst (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Het
staat voor mij wel vast, dat deze motie niet anders kan betekenen dan een opzegging van het vertrouwen in het kabinet,
voornamelijk het vertrouwen in het sociaal-economische beleid van dit kabinet. Ik heb in mijn gehele betoog gezegd, dat
het beleid van dit kabinet, althans voor een aantal vraagstukken op het sociaal-economische vlak voor ons in elk geval
meer aantrekkelijk was dan dat der beide vorige kabinetten.
Ik zie niet in .dat, wanneer dit kabinet verdwijnt op grond
van deze motie, daarvoor in de plaats een kabinet zal komen
dat naar onze verwachtingen gunstiger zal zijn in een beleid
op sociaal-economisch terrein dan dit kabinet. Wij zullen hieraan dan ook niet meedoen en onze stem niet aan deze motie
geven.
De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Mijn
fractie kan onmogelijk begrijpen, waarom het kabinet zoveel
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moeite heeft met het formuleren van zijn mening over deze
motie. De Minister-President heeft de mening van het kabinet gegeven over de motie van de heer Toxopeus en gezegd.
dat dit een motie van wantrouwen was. De motie van de heer
Schmelzer gaat minstens zo ver als de motie van de heer Toxopeus, want ze spreekt ook over 1967 en komt bovendien van
de grootste regeringspartij.
Ik ben het volledig eens met wat de heer Nederhorst heeft
gezegd over de feitelijke inhoud van deze motie: die betekent
of een grotere belastingdruk óf verdere vermindering van noodzakelijke voorzieningen, zoals de heer Schmelzer tot tweemaal toe achter elkaar heel duidelijk heeft gemaakt. Ik zou
tot het kabinet willen zeggen: maakt het dan ook maar kort.
Dan maar verkiezingen en dan moeten diegenen, die zo graag
die kant op willen, meteen maar eens weten waaraan zij toe
zijn met het Nederlandse volk.
De heer Jongeling (G.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Gezien de kritiek, die ik deze week woensdag heb uitgeoefend
op het financieel-economische beleid van het kabinet, een kritiek die ook na het regeringsantwoord op de hoofdpunten bij
mij is blijven bestaan, kan het duidelijk zijn, dat ik mijn stem
aan deze motie zal geven.
De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de Voorzitter!. Het
doet ons goed, dat de heren Schmelzer en Notenboom hun
standpunt ten aanzien van het beleid van dit kabinet hebben
vastgehouden. Wij vinden in deze motie onze bezwaren, die
wij dezer dagen hebben geuit, terug, zodat ik kan mededelen
dat wij deze motie gaarne willen steunen.
De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Aangezien
de door de heer Schmelzer ingediende motie geheel ligt in
de lijn van hetgeen onzerzijds bij de algemene politieke en
financiële beschouwingen, zowel in eerste als in tweede termijn, naar voren is gebracht, zullen wij aan deze motie onze
stem geven.
Minister-President Cals: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal inderdaad kort kunnen zijn, maar ik moet toch even ingaan op
de motivering die de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer
heeft gegeven bij het indienen van de motie van hem en zijn
politieke vrienden.
De geachte afgevaardigde heeft gezegd — hij heeft eerst
over de drie vragen gesproken, die hij gesteld heeft — dat de
Regering op twee van die vragen geen antwoord had kunnen
geven, dat de geachte afgevaardigde en de overgrote meerderheid van zijn fractie had kunnen overtuigen. Hij heeft erbij gezegd, het niet wenselijk te achten terug te keren in een debat
over cijferopstellingen. Ik ben dat met hem eens, en ik zal dus
het voorbeeld van de geachte afgevaardigde volgen. Ik heb daar
ook een goede reden voor, zoals ik u ze direct zal mededelen.
Volgens de toelichting van de heer Schmelzer mag deze motie
niet worden opgevat als een gebrek aan vertrouwen in het gehele regeringsbeleid. Evenmin is zij, aldus de geachte afgevaardigde, gericht tegen de politieke combinatie van dit ogenblik.
De heer Schmelzer ziet deze motie als een zakelijk bezwaar
tegen het financieel-economisch beleid.
Als wij die motie zo zouden opvatten, dan zou ik hier moeten
verklaren, dat wij die bezwaren niet kunnen delen — ik begeef
mij nu ook niet in cijferopstellingen — op de gronden, door
de Minister van Financiën en door mij een en andermaal uiteengezet, en dat wij die motie bij aanvaarding derhalve naast
ons neer zouden leggen en haar niet zouden uitvoeren. Dat
zou o.m. geschieden op de grond, door de geachte afgevaardigde de heer Nederhorst naar voren gebracht, dat het niet
nodig is voor 1967 méér belasting aan ons volk op te leggen.
Waarom zouden wij het dan doen?
Mijnheer de Voorzitter! Wij menen echter, dat de toelichting die de geachte afgevaardigde de heer Schmelzer geeft,
in strijd is met de inhoud van de motie. Ik wil gaarne aanneTWEEDE KAMER
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men, dat hij eerlijk zijn mening en die van de overgrote
meerderheid van zijn fractie heeft gegeven. Hij zal zijnerzijds
aanvaarden, mijnheer de Voorzitter, dat wij in de motie eerlijk
iets anders zien. Wij kunnen er niets anders in zien — inderdaad — dan gebrek aan vertrouwen in het financieel-economisch beleid van het kabinet. Dat is nogal wat, mijnheer de
Voorzitter. Wij hebben met nadruk om duidelijkheid gevraagd.
Die zou, naar onze vaste overtuiging, niet gediend zijn met
het aanvaarden van de interpretatie, die de heer Schmelzer nu
zelf aan zijn motie geeft. Dat zou de onduidelijkheid in de politiek, waartegen wij allen bezwaren hebben, doen voortbestaan.
Dat achten wij in strijd met het landsbelang.
Mijnheer de Voorzitter! Het zal de Kamer duidelijk zijn, welke consequenties het gehele kabinet aan deze motie en aan de
aanvaarding ervan verbindt.
De heer Roolvink (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Uit de
redevoering, die ik dinsdag in uw midden mocht houden en
niet minder uit de toespraak, die ik hier gisteren heb mogen
houden, is wel overduidelijk de diepe zorg, die ons vervult
met betrekking tot de voortwoekerende inflatie gebleken. Wij
hebben deze week niet voor het eerst, maar wij hebben bij
herhaling op dit grote kwaad in onze samenleving de aandacht
gevestigd. Ik heb zoeven reeds medegedeeld, dat ik mij van
de motivering — dat geldt dan praktisch voor de motivering
over de gehele linie — van de Nederhorst heb gedistantieerd.
Anderzijds mag ik er ook op wijzen, dat in de gistermiddag
door mij ingediende motie een stuk van de zorg, die in deze
motie tot uitdrukking komt, daarvan ook een wezenlijk bestanddeel was en waarvan naar ik aanneem het niet meer
nodig zal zijn, dat ik hier een nadere toelichting zal geven. Daarin kwam duidelijk tot uitdrukking, dat ook onzerzijds bereidheid aanwezig was om desnoods — de vorm waarin, laat
ik in het midden — extra dekkingsmiddelen ter beschikking te
stellen, ten einde een tegendruk te geven tegen de sterk inflatoire ontwikkeling , die naar onze opvatting ook deze gegroting kenmerkt. Dat is één kant van de zaak.
De andere kant van de zaak is, dat ik in mijn toespraak van
dinsdag naar ik dacht op duidelijke wijze tot uitdrukking had
gebracht, dat wij met het uitgavenniveau voor het jaar
1967 akkoord konden gaan. Indien extra dekkingsmiddelen
nodig mochten zijn — daar kent men ons wel voor in deze Kamer —, dan zou daarover met ons een open en eerlijk gesprek zijn te voeren. In beginsel was bij ons de bereidheid en
is de bereidheid aanwezig dan ook — al weer laat ik de vorm
in het midden — die middelen op tafel te brengen.
Nu echter deze motie. Ik moet een enkele regel citeren:
„spreekt als haar overtuiging uit, dat mede met het
oog op de mogelijkheden voor 1968 naast een verbetering van de dekking 1967 maatregelen ter voorkoming
van extrauitgavenstijging voor 1968 noodzakelijk zijn."
Ik zie geen kans deze motie in mijn betoog van jongsleden
dinsdag te plaatsen, in welk betoog ik de Minister van Financiën
nog een veer op de hoed heb gestoken, omdat hij een uitgavenniveau had bereikt, waarvan wij wisten hoe moeilijk het was
geweest dat te bereiken. Ik lees deze motie aldus, dat, wanneer men een extra uitgavenstijging voor 1968 wil voorkomen, dat ook betrekking moet hebben op het uitgavenniveau voor het jaar 1967. In dat opzicht wenst mijn fractie
trcuw te blijven aan het woord, dat ik hier dinsdag heb gesproken en dat is dan ook de motivering, waarom wij onze
stem niet aan deze motie kunnen geven.
De heer Verdijk (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Namens een klein aantal leden van mijn fractie wil ik verklaren,
dat wij tegen de motie-Schmelzer zullen stemmen, omdat wij
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hebben geconstateerd dat de Regering deze motie onaanvaardbaar heeft verklaard en omdat wij het regeringsbeleid van thans
wensen te steunen.
De Voorzitter: Wenst de heer Minister-President nog het
woord?
Minister-President: Neen, dank u, mijnheer de Voorzitter.
De motie van de heer Schmelzer c.s. wordt aangenomen met
75 tegen 62 stemmen.
Vóór hebben gestemd de heren Van Rijckevorsel, Schmelzer,
Scholten, Schuring, Schuijt, mevrouw Van Someren-Downer,
de heer Van Son, mevrouw Stoffels-Van Haaften, de heren
Tilanus, Tolman, Toxopeus, Tuijnman, mejuffrouw De Vink,
de heren Visser, P. Voogd, De Vreeze, Westerterp, Weijters,
Witteveen, jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen, de heren
Zegering Hadders, Aaiberse, Abma, Assmann, Baeten, Van
Beek, Beernink, Berkhouwer, Blaisse, Bode, Bos, mejuffrouw
Ten Broecke Hoekstra, de heren Brouwer, Van Buel, Corver,
Couzy, Van Dis, Van Dongen, Droesen, Duynstee, Van Dijk,
Engclbertink, Engels, Fiévez, Geertsema, Van Gelder, Harmsen, Van den Heuvel, Horsmans, Joekes, Jongeling, Kammelaad, Kikkert. Kleisterlee, mejuffrouw Klompé, de heren
Koekoek, Van Koeverden, mejuffrouw Kok, de heren Kolfschoten, De Kort, Van Laak, Lardinois, Maenen, Van der
Mei, Mellema, Mieras, Moorman, Nelissen, Van de Noort,
Notenboom, Van der Peijl, Peijnenburg, C. J. van der Ploeg,
Portheine en de Voorzitter.
Tegen hebben gestemd de heer Roolvink, mejuffrouw Rutgers, de heren Ruygers, Schakel, Scheps, mejuffrouw Schilthuis, de heer Schuitemaker, mevrouw Smger-Dekker, de heren
Van der Sluis, Tans, Van den Tempel, Van Urk, Vellenga,
Verdijk, Vermooten, Vis, J. J. Voogd, Vredeling, Walburg,
Wieldraaijer, Wierda, Wilmans, Aantjes, Baart, Bakker, Van
Bennekom, Berg, Van den Bergh, Boersma, Boertien, Bommer,
Brandsma, mevrouw Brautigam, de heren Bruggeman, Burggraaf, Daams, Van Doorn, Engelsman, Franssen, Geelkerken,
Van der Gevel, Van der Goes van Naters, mevrouw HeromaMeilink, de heren Hoekstra, Jager, mejuffrouw Kessel, de
heren Kieft, Kleijwegt, R. Laan, Th. Laan, Lamberts, Lankhorst. Leibbrandt, Van Lier, Nederhorst, Oele, mevrouw Van
Ommeren-Averink, de heren Patijn, Peschar, S. .van der Ploeg,
Reehorst en Roemers.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat de heren
Andriesscn, Versteeg en Albering mij hebben medegedeeld,
dat zij niet aan de stemming konden deelnemen, aangezien
zij wegens persoonlijke omstandigheden uc vergadering vroeg
moesten verlaten.
Ik geef het woord aan de heer Minister-Presideni, uie het
heeft gevraagd.
Minister Cals: Mijnheer de Voorzitter! Ik moge u verzoeken, de beraadslaging over dit onderwerp te schorsen.
De Voorzitter: Ik stel voor, aan het verzoek van de Regering
om de beraadslaging te schorsen te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor. het voor de leden
ter inzage gelegde gedeelte van het officiële verslag der Handelingen van de vorige vergadering goed te keuren.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt te 4.40 gesloten.
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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN
met de door
de Voorzitter ter zake gedane voorstellen 1):
1°. twee Koninklijke Boodschappen, ten geleide van de
volgende wetsontwerpen:
Wijziging van de artikelen 125, eerste lid, onder k, en 126
der Ambtenarenwet 1929 (8853);
Naturalisatie van Leendert Maurits Engelen en 26 anderen
(8854).
Deze Koninklijke Boodschappen zullen met de daarbij
behorende stukken worden gedrukt en rondgedeeld;
2°. de volgende verzoekschriften:
een, van A. D. Ch. Pietersz, te Surabaja, houdende verzoek
te bevorderen, dat hem alsnog een visum voor Nederland wordt
verstrekt;
vier, met betrekking tot de Indonesische herstelbetalingen,
van:
mevrouw H. M. J. Goedhart-Schat, te Den Dolder;
H. W. van der Marel, te Ede;
Ch. E. J. Lobato, te Amsterdam;
M. Lachinsky, te Oisterwijk.
Deze adressen zullen worden gesteld in handen van de
Commissie voor de Verzoekschriften;
een, van de Nederlandse Studentenvakbeweging, vergezeld
van lijsten met pl.m. 10 000 handtekeningen, in verband met
het huidige rijksstudietoelagenbeleid.
Dit adres zal worden gesteld in handen van de vaste
Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen;
3°. een open brief van prof. dr. W. C. Mees, te Apeldoorn,
betreffende de 7 pet. staatslening groot 200 min. gulden.
Dit stuk zal worden nedergelegd ter griffie, ter inzage
van de leden;
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4. van het bestuur van de Stichting Nederlandsche Radio
Unie, het rapport „Radio en Cultuur".
Dit drukwerk zal worden geplaatst in de bibliotheek der
Kamer.
De verslagen zijn gereed van:
de vaste Commissie voor de Naturalisaties omtrent de wetsontwerpen:
Naturalisatie van Anthonio, Gottfried Richard en 30 anderen
(8815);
Naturalisatie van Abel, Janos en 24 anderen (8816);
Naturalisatie van Augustijn, Anton Adriaan en 27 anderen
(8817);
Naturalisatie van Anuszkiewicz, Rafal en 23 anderen (8818);
Naturalisatie van van Amersfoorth, Charles Emile en 35
anderen (8820);
Naturalisatie van Aprigliano, Giovanni en 21 anderen
(8821);
Naturalisatie van Duniec, Jozef en 22 anderen (8822);
Naturalisatie van Ahn, Michael Simon Joseph Hubert en
24 anderen (8829);
Naturalisatie van Aghten, Humphry William en 22 anderen
(8830);
de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat omtrent de
wetsontwerpen:
Wijziging van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en
Waterstaat) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1966 (Uitbreiding van de garanties ten behoeve van de n.v. Luchthaven
Schiphol voor de aflossing en rentebetalingen op door die
vennootschap aan te gane geldleningen) (8813);
Wijziging van de begroting van het Staatsvissershavenbedrijf
te Umuiden voor het dienstjaar 1965 (8825).
Deze verslagen zullen worden gedrukt en rondgedeeld,
voor zover zulks niet reeds is geschied.

i) Zie blz. 228.
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