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Ombuigingen via werkgeversdeel in
pensioenpremie
1. Het arbeidsvoorwaardenpakket 1985 voor de ambtenaren
bevat onder meer:
a, het volledig verwerken van de AOW/AWW-uitkermgen in de ABP-pensioenen
b. het aanpassen van de premie in verband met de
rendementsontwikkelmg van het ABP.
Dit moet een ombuiging opleveren van circa 900 miljoen
op jaarbasis.
2.

Vanwege het uitgangspunt van doorwerking van deze
maatregelen naar de werknemers in de gesubsidieerde
en gepremieerde sector wil het kabinet een vergelijk
bare operatie uitvoeren voor deze werknemers in de
collectieve sector. Deze operatie moet een bezuiniging
van circa 270 miljoen op jaarbasis opleveren.

3. Omdat de tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden Collectieve
Sector (TWACS) niet uitdrukkelijk beoogt de bevoegd
heid te scheppen tot inhoudelijke regeling van de pen
sioenrechten, stelt het kabinet met het onderhavige wets
voorstel een daartoe strekkende wijziging van de TWACS
voor.
4. De pensioenfondsen waarom het gaat, zijn:
- PGGM (veruit het grootste)
- pensioenfonds bibliotheken
- pensioenfonds openbaar vervoer (SPOV)
- spoorwegpensioenfonds
- pensioenfonds TNO
- pensioenfonds apothekers hulppersoneel.
5. Het kabinet laat het in de uitwerking aan werkgevers en
werknemers in de g. en g. sector over hoe de parallellie
met de ambtenaren wordt bereikt. Dat gaat via:
o f wijziging werkgeversdeel premies pensioenfondsen in
de g. en g. sector
o f algemene loonsverlaging voor de werknemers in de g.
en g. sector
o f verhoging werknemersdeel van de premies pensioen
fondsen in de g. en g. sector
o f mengvormen.
6. Oordeel VVD-fractie over deze uitwerking:
de eerste mogelijkheid ligt het meest voor de hand, maar
werknemers en werkgevers moeten uiteindelijk zelf
kiezen. Wordt de tweede mogelijkheid gekozen, dan mag
aan de algemene loonsverlaging voor de werknemers in
de g. en g. sector geen terugwerkende kracht gegeven
worden. Daartegen verzet zich het beginsel van rechtsze
kerheid.
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7. Oordeel VVD-fractie over het wetsvoorstel:
evenals bij de ambtenaren is het bij de werknemers in de
g. en g. sector verantwoord de pensioenpremie als ele
ment bij de matiging van de kosten van de arbeidsvoor
waarden te betrekken. Pensioenvoorzieningen vormen
een belangrijk onderdeel van het geheel van arbeids
voorwaarden. Door besparingen in de pensioensfeer
wordt de koopkracht van de werknemers in de collec
tieve sector zo min mogelijk aangetast. Daarom stemt de
VVD-fractie in met het wetsvoorstel.
(V o o r n a d e re in fo rm a tie : d r. R .W . d e K o rte , tel. 070-614911,
tst. 2650.)

Prijsbeleid (algemeen, benzineprijzen,
campingprijzen)
Jarenlang heeft de overheid zich met de prijzen be
moeid door middel van prijsbeschikkingen. En dus ging het
mis.
De prijsstijgingen waren enorm en de inflatie was met name tijdens het kabinet Den Uyl - torenhoog, met alle
nadelige gevolgen van dien. Momenteel heeft Nederland
samen met West-Duitsland de laagste prijsstijgingen ter
wereld. Het vrije prijsbeleid van dit kabinet werkt dus
uitstekend.
En desalniettemin blijft de PvdA supporter van de
allesregelende overheid. Tijdens het mondeling overleg (20
maart jl.) bracht de heer Toussamt zelfs de prijs van mayo
naise ter sprake. De PvdA kan het lonken naar prijsbeschik
kingen niet laten. De vraag is dan natuurlijk wel of de
consument daar beter van wordt. De geschiedenis leert van
niet! De consument is het beste gediend met een vrije en
gezonde concurrentie.
De afgelopen maanden zijn de benzineprijzen sterk
gestegen door een samenspel van ongelukkige factoren
waardoor de vrije marktprijs sterker steeg dan de dollar.
Heel begrijpelijk dat de consumentenorganisaties zich
bezorgd maakten en aan de bel trokken.
Ook de politieke partijen deden dat. Inmiddels zijn de
prijzen gelukkig weer aan het dalen. Desondanks blijft de
heer Toussaint (PvdA) vragen om ingrijpen van de overheid,
om een prijsbeschikkmg.
De vraag is wat de benzineprijs dan zal worden. Het
antwoord luidt: hoger. Een door de overheid vastgestelde
prijs zal om en nabij de huidige adviesprijzen liggen. Zelfs na
aftrek van de 5 cent van Toussaint komt deze prijs dan
enkele centen hoger uit dan de gemiddelde pompprijs.
Dus komt er een opwaartse druk op de prijzen en dus
moeten we het niet doen. Al is dit natuurlijk wel datgene wat
de PvdA altijd bepleit bij de begrotingsbehandelingen van
Verkeer en Waterstaat. Onze woordvoerder beschuldigde
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de PvdA dan ook van een schijnheilige opstelling. Ze pleitten
immers altijd voor een lastenverzwaring van de autokosten
om de mensen het openbaar vervoer m te jagen.
De benzineprijzen bij de pompen langs de rijkssnel
wegen zijn hoger dan elders. Er mag geen reclame gemaakt
worden en er mag van de overheid (!) niet echt geconcur
reerd worden. Ons inziens komt deze belemmeringstoestand voor deregulering in aanmerking.
De benzineprijzen zijn hoog, maar onze LPG-prijs is
de laagste in Europa - zelfs 50 cent lager dan in WestDuitsland. Dit is buitengewoon belangrijk vanwege de strijd
tegen de zure regen!!
Onze woordvoerder verweet de PvdA nog wel dat zij
zich selectief opstelde omdat, toen de consumentenorganisa
ties aan de bel trokken vanwege de hoge overheidstarieven
op gemeentelijk niveau, de PvdA niet thuis gaf. Begrijpelijk
omdat in de meeste gemeentebesturen de PvdA ruim verte
genwoordigd blijkt te zijn. Maar dan blijken hoge tarieven
plotseling niet meer belangrijk genoeg voor een kamer
debat.
(Voor nadere informatie: mr. G.B. Nijhuis, tel. 070-614911,
tst. 2854.)

Combinatiebanenplan
Ook in de agrarische sector is sprake van een te hoge
(jeugd) werkloosheid. Het landbouwschap heeft in antwoord
hierop een zogenaamd combinatiebanenplan ontwikkeld.
In veel agrarische bedrijven is behoefte aan extra
arbeidskracht, maar vaak niet zodanig, dat daarvoor een
volledige werknemer kan worden aangetrokken. Het combi
natiebanenplan leidt ertoe dat verschillende bedrijven part
time de beschikking krijgen over een medewerker. Die
verschillende bedrijven leiden gezamenlijk tot een volledige
werkweek voor-de betrokken werkloze medewerker. Het
betreft hier een zeer marktgericht plan dat na korte tijd
zonder overheidssteun kostendekkend moet functioneren
(de werkgevers gaan het zelf betalen).
In de beginperiode moest er vanuit de bestaande
jeugdwerkloosheids-bestrijdingsgelden ruimte beschikbaar
komen. Die ruimte kwam helaas niet of onvoldoende
beschikbaar omdat de binnen de verschillende regelingen
geformuleerde criteria onvoldoende aansloten bij de prakti
sche situatie binnen de agrarische sector.
De VVD heeft een motie ingediend (aangenomen
door de Kamer op 29 mei) teneinde die ontbrekende ruimte
wel beschikbaar te laten komen.
(Voor nadere informatie: R.L. O. Linschoten, tel. 070-614911,
tst. 2658.)

Sport en minderheden
De regering heeft een nota uitgebracht, waarin zij
wijst op het belang van sport in het algemeen en het belang
van deelname van etnische groepen aan de sport in het
bijzonder. De nota is een uitvloeisel van de Minderheden
nota.
Terecht wijst de regering op de soms zeer hoge
drempels om aan sport deel te nemen. De VVD-fractie
onderstreept het belang van grotere deelname aan sport
door leden van etnische groeperingen.
De vraag is echter op welke wijze dat het beste kan
gebeuren. De sociaal-culturele achtergronden zijn vaak een

grote belemmering. Sommige groeperingen hebben nauwe
lijks een „sportcultuur", bij andere groeperingen spelen reli
gieuze aspecten een belangrijke rol. (Bijvoorbeeld Islamvrouwen en -meisjes). Waar de drempels hoog zijn, biedt de
invalshoek van recreatie en welzijnsbeleid de meeste moge
lijkheden. Dit zou dan met name op het lokale niveau moeten
gebeuren. In het andere geval ligt hier een taak voor de
Nederlandse Sport Federatie, de sportbonden en de sport
verenigingen zelf.
De regering voelt niet voor het ondersteunen van
categoriale voorzieningen en organisaties, behalve in het
geval, dat dit tijdelijk nodig is om in te kunnen groeien in de
bestaande structuren. De VVD is het daarmee eens.
Het voorstel van de regering om een landelijk steun
punt op te zetten steunt de VVD niet. De steunfunctie kan het
beste door bestaande organisaties uitgevoerd worden, hetzij
op het terrein van de sport, hetzij op het welzijnsterrein. Het
voorstel van de regering om een promotie-campagne te
voeren steunt de VVD van harte. Zij verwijst daarbij naar de
succesvolle campagne van de liberale minister Pieter Winsemius over het milieu.
Voorts wijst zij erop, dat de kracht van de sport altijd
het vrijwilligerswerk is geweest en dat dat ook voor de sport
voor en door minderheidsgroepen moet gelden.
Tenslotte waarschuwt de VVD ervoor de minderhe
den in Nederland als één groep te zien. Het gaat om vele
groepen met zeer eigen culturele achtergronden. Sommigen
hebben de weg naar de sport (of naar bepaalde sporten) al
lang gevonden, anderen moeten daarin desgewenst gehol
pen worden.
(Voor nadere informatie: Hans Dijkstal, tel. 070-614911,
tst. 2292.) .............

Rapport Commissie Onderzoek M ilitaire
Missie Suriname
Toen twee jaar geleden in de pers berichten naar
voren kwamen over de mogelijke betrokkenheid van de
Nederlandse militaire missie in Suriname bij de staatsgreep
in dat land in februari 1980, zei VVD-fractievoorzitter Ed
Nijpels in een eerste debat in de Kamer daarover dat
helderheid over deze zaak gewenst was en dat alle informa
tie boven tafel moest komen.
Er is toen een onderzoekcommissie ingesteld, die
ruim een jaar geleden met. een rapport kwam. Daarin werd
geconcludeerd dat het hoofd van de militaire missie, kolonel
Valk, en/of leden van de missie met betrokken waren bij de
Surinaamse staatsgreep. Wél werd kritiek geuit op het optre
den van kolonel Valk omdat hij m het conflict tussen de
Surinaamse legerleiding en de opstandige onderofficieren
onvoldoende distantie in acht had genomen en de opstan
dige Surinaamse militairen morele steun had gegeven. In het
Kamerdebat over dat rapport, in maart 1984, is door de VVD
gesteld dat over de mogelijke betrokkenheid van kolonel
Valk bij de staatsgreep nog te veel onduidelijkheid was
blijven bestaan. Op voorstel van de VVD is toen besloten
een vervolgonderzoek m te stellen.
Thans is in de Kamer gedebatteerd over dat inmid
dels verschenen vervolgonderzoek. De conclusies daarvan
wijken in essentie niet af van die van het eerste onderzoek:
met is vastgesteld dat kolonel Valk betrokken was bij de
Surinaamse staatsgreep, maar wel heeft hij de opstandige
militairen moreel gesteund.
Met de commissie en de regering constateerde VVDwoordvoerder Frans Weisglas dat thans wat betreft het
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onderzoek naar deze zaak de grens van het mogelijke was
bereikt. Daarom is het des te meer te betreuren dat het niet
mogelijk is gebleken een volledig beeld te krijgen van wat
zich in de periode eind 1979 tot en met de dag van de
staatsgreep in februari 1980 in Suriname heeft afgespeeld.
Dat komt vooral doordat de plegers van de staatsgreep Bouterse en de zijnen - niet bereid waren met de onder
zoekcommissie te spreken.
De eindconclusie moet dus zijn dat kolonel Valk on
zorgvuldig heeft gehandeld, maar dat van medewerking aan
de staatsgreep niets is gebleken.
Met de wat droevige constatering dat er dus waar
schijnlijk altijd enige vraagtekens zullen moeten blijven
bestaan bij de gebeurtenissen in het Suriname van begin
1980, zei Frans Weisglas wat betreft de VVD-fractie het boek
Valk te willen sluiten om het misschien maar het beste te
plaatsen naast W.F. Hermans „Laatste resten tropisch Neder
land",
(Voor nadere informatie: drs. F.W. Weisglas, tel 070-614911,
tst2933.)

Uitgebreide Commissie Vergadering Nota
Geestelijke Volksgezondheid
Het uitgangspunt waaraan wij de Nota getoetst heb
ben is de motie Terpstra, ingediend tijdens de Uitgebreide
Comissie Vergadering van 7 februari 1985. Deze motie was
gericht op het terug dringen van de intramurale capaciteit
dat wil zeggen zo min mogelijk opname in Algemene Psychi
atrische Ziekenhuizen (APZ) en de semi-murale en ambu
lante psychiatrische hulpverlening versterken om zolang
mogelijk mensen ambulant te behandelen.
Verzocht werd ook alle huisvestingsplannen in de
mtra-murale psychiatrie, daar waar dat mogelijk is, in hero
verweging te geven aan de provinciale besturen m de geest
van de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (WVG) en
zonodig gebruik makend van artikel 3 van de Wet Zieken
huisvoorzieningen (WZV). De WZV en WVG bieden de
provincies en de gemeenten een plannmgskader van voor
zieningen,
In de psychiatrische ziekenhuizen zijn thans
13.000 chronische patiënten. Elk jaar neemt dit aantal met
1000 toe. Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk
chronische patiënten in beschermende woonvormen te
plaatsen. Staatssecretaris Van der Reijden biedt voor de
komende 4 jaar 250 a 500 APZ-bedden per jaar ten gunste
van een even groot aantal plaatsen in beschermde woonvor
men. Wij hebben ingebracht dat dit geen zoden aan de dijk
zet. Bovendien komt de verschuiving van intra-muraal naar
ambulant veel te traag tot stand.
Het aantal opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
is tussen 1970 en 1980 gestegen van 12.000 tot meer dan
20.000 per jaar. Eind 1983 25.000.
De WZV functioneert, daarin is ondergebracht de
planning van de intra-murale geestelijke gezondheidszorg.
Tijdens het debat hebben wij naar voren gebracht dat
de WVG zo snel mogelijk ingevoerd moet worden omdat
deze wet voorziet in een betere afstemming tussen het intra
murale en extra-murale gebeuren, anders drijven WVZ en
WVG van elkaar af in plaats van m elkaar te grijpen.
De WVG moet zo snel mogelijk worden ingevoerd. Dit
kan ook op onderdelen, voor het onderdeel geestelijke
gezondheidszorg hebben wij de staatssecretaris gevraagd
via AMvB de provincies en gemeenten aanwijzingen te

geven te plannen voor de GGZ, zodat het beleid tevens
gericht wordt op decentralisatie, deregulering en samen
hang.
De VVD wenste een krachtig beleid niet alleen in
theorie maar ook wat betreft sturing en instrumenten, zoda
nig dat de condities geschapen worden dat binnen een
periode van 5 jaar een aanzienlijke en geconcretiseerde
verschuiving plaatsvindt van intra- naar extra-muraal.
Tijdens het debat in eerste termijn wilde de staatsse
cretaris niets weten over de invoering van de WVG. Hij
wilde wachten op de Wet Gezondheidszorg en Maatschap
pelijke Dienstverlening (WGM). Dit wetsontwerp heeft de
Tweede Kamer nog niet bereikt, zodat niemand weet hoe de
inhoud zal luiden. In tweede termijn hebben wij een motie
ingediend om de WVG voor het onderdeel GGZ in te
voeren.
In tweede termijn heeft de staatssecretaris zijn instem
ming over deze motie betuigd.
' Voorts merkten wij op dat met name de jeugdhulpver
lening en de ouderenzorg in deze Nota ontbreken.
Een paar jaar geleden zijn de Medisch Opvoedkundi
ge Bureaus en Jeugd Psychiatrische Diensten m de RIAGG’s
ondergebracht. Maar als de aangekondigde Wet op de
Jeugdhulpverlening doorgaat komt dat de integratie van de
GGZ noch van de jeugdhulpverlening ten goede.
Ook hebben wij onze verontrusting uitgesproken over
het toenemend aantal zelfdodingen bij jongeren en om
beleidsvoornemens in het kader van de preventie gevraagd.
Dit is toegezegd.
Als het Regionaal Instituut Geestelijke Gezondheids
zorg RIGG er al moet komen dan zal dat in onze visie een
samenwerkingsoverleg moeten zijnen niet een bureaucra
tisch bureau met regelgeving en uitvoerende taken.
Dagopvang is volstrekt onvoldoende in Nederland.
Dat is jammer want het is veel goedkoper. De staatssecreta
ris zal dit gaan bevorderen.
De vrijgevestigde psychiater
Wij zijn van mening dat ieder individu de vrije keuze
heeft of hij of zij geïndiceerde psychotherapeutische hulp
verlening betrekt via de RIAGG hulpverlening danwel bij de
vrijgevestigde psychotherapeut.
De psycholoog in de eerste-lijn
Voor dit fenomeen blijkt een groeiende markt te
bestaan (vooral daar waar RIAGG’s lange wachttijden heb
ben). 25% van de Nederlandse huisartsen werkt al samen
met een psycholoog in de eerste-lijn. Wij vroegen de staats
secretaris zijn onderzoek in deze te richten op: welke bij
drage deze hulpverleners tot nu toe hebben geleverd, inclu
sief een kosten-baten analyse en niet nieuwe experimenten
op te starten met psychologen in de eerste-lijn.
(Voor nadere informatie: A. Lucassen-Stauttener, tel. 070614911, tst.3207.)

Vereenvoudiging afdoening
verkeersvoorschriften
De VVD-fractie heeft op hoofdpunten met instemming
kennis genomen van het rapport van de „commissie vereen
voudiging afdoening lichte overtredingen van verkeersvoor
schriften” (de Commissie Mulder), dat heden aan de minister
van Justitie is aangeboden.
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De VVD-fractie wijst erop dat dit rapport een direct
uitvloeisel is van de motie Nijpels c.s. d.d. 25 november 1981
(17 100 nr. 17), nader geconcretiseerd in een Uitgebreide
Commissie Vergadering op 14 maart 1983 (17 478 nr. 1). Ook
tijdens deze Uitgebreide Commissie Vergadering heeft de
VVD-fractie met klem aangedrongen op maatregelen ten
einde de onaanvaardbare druk op het justitiële apparaat van
het enorme aantal verkeersovertredingen (bijna 3 miljoen) te
verminderen.
Een systeem van administratieve afdoening m plaats
van strafrechtelijke afdoening stuit derhalve bij de VVDfractie niet op bezwaren.
De VVD is verheugd over het feit dat de Commissie
tot dezelfde conclusie komt als de VVD tijdens eerderge
noemde Uitgebreide Commissie Vergadering met betrek
king tot de gang naar de rechter. Dit wordt slechts mogelijk
indien de opgelegde boete eerst is betaald. In deze tijd,
waar het rechtelijke apparaat onder zware druk staat, dient
lichtvaardig procederen te worden tegengegaan.
(Voor nadere informatie: mr. F.H. de Grave, tel. 070-614911,
tst. 2853.)

Uit de Eerste Kamer
Beleidsdebat Defensie - 28 mei
Een definitief uitsluitsel over het „Strategie Defense
Initiative" is in dit stadium niet te geven. De keuze voor
aanval of verdediging is een oeroud dilemma.
Het formuleren en uitwerken van een onderzoekspro
gramma behoeft niet automatisch te leiden tot invoering van
het bij dat programma gestelde doel. De keuze voor derge
lijke defensieve systemen betekent de noodzaak van een
zeer verfijnd en gecompliceerd technologisch equipment;
maar het daartoe benodigde, ruim opgezette onderzoeks
programma kan ook tal van nieuwe destructieve mogelijk
heden ontdekken: het risico voor de mens als apprentisorcier valt niet te onderschatten.
Er rijzen vele practische vragen voor gever en aanvaarder van opdrachten, eigendom van resultaten en
geheimhoudings- en veiligheidsmaatregelen. Eensgezind
heid in besluitvorming, eventueel beschikbaarheid van vol
doende bekwame mensen en middelen lijken essentiële
voorwaarden voor eventuele Westeuropese participatie.
Voorts bepleitte ik de indiening van de WWOC, een
Nederlands schip voor het Korps Mariniers, grotere duide
lijkheid over de vervanging van eigenlijk voor de marine in
aanbouw zijnde, doch naar het buitenland verkochte sche
pen, een consistente lijn met betrekking tot de krijgsmacht m
de Grondwet, etc.
(Voor nadere informatie: drs. Y.P. W. van d er Werff tel. 076130118.)

Mededelingen
FINANCIËLE ACTIE ’85
De financiële actie '85 is van start gegaan.
Alle leden hebben de accept-girokaarten met de bijsluiter
ontvangen. Helaas is abusievelijk op de accept-girokaart aan
de onderzijde „bijdrage Euro-verkiezingen" blijven staan,
terwijl deze aanduiding natuurlijk behoorde bij de financiële
actie van 1984.

Het Hoofdbestuur verwacht dat geen der leden zich daar
door zal laten afschrikken om toch aan deze zo noodzakelijke
actie bij te dragen.
Het gironummer is 4000716 t.n.v. VVD-Financiële actie, Den
Haag.
MEDEDELING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
De discussie over de aanbevelingen van de CommissiePolak zal worden voortgezet op een vergadering van de
partijraad op 15 juni a.s. in het Postiljon Motel in Heerenveen;
aanvang: 10.00 uur, tegelijkertijd met de geplande themabij
eenkomst over financiële, economische en sociale zaken. De
op deze themabijeenkomst te behandelingen stellingen over
de financieel-economische problematiek komen te vervallen
ten behoeve van de discussie over de aanbevelingen van de
Commissie-Polak; de overige onderwerpen (landbouw,
volkshuisvesting) van de themabijeenkomst zullen in een
aparte zaal worden besproken.
71STE A.L.V.
De amendementen en de moties ten behoeve van de 71ste
algemene vergadering op 22 juni zijn op aanvraag verkrijg
baar bij het algemeen secretariaat, Koninginnegracht 57,
2514 AE 's-Gravenhage.
OPROEP!
De leden worden opgeroepen namen te noemen aan het
bestuur van hun afdeling van mogelijke kandidaten GR.
Na 22 juni a.s. zal het tweede gedeelte van de hoofdlijnen GR
voor de leden op aanvraag beschikbaar zijn.

PARTIJRAAD - 15 JUNI 1985
AANVANG 10.00 UUR
POSTILJONMOTEL, HEERENVEEN

