
10de Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 145 leden, te we-
ten: 

Aantjes, Aarts, Abma, Albers, Van 
Amelsvoort, B. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, 
Beinema, Van den Bergh, Beumer, 
Blaauw, J. J. P. de Boer, Boersma, Bol-
kestein, De Boois, Braams, Braks, Bre-
men, Brinkhorst, Van den Broek, Ca-
stricum, G. M. P. Cornelissen, P. A. M. 
Cornelissen, G. C. van Dam, M. P. A. 
van Dam, Dankert, Dees, Deetman, 
Van Dijk, Dijkman, Van Dis, Van der 
Doef, Dolman, Drenth, Duisenberg, 
Van Eekelen, Engwirda, Epema-Brug-
man, Van Erp, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Faber, Frinking, Gerritse, 
Geurtsen, Ginjaar-Maas, De Graaf, Gu-
althérie van Weezel, Van der Gun, 
Haas-Berger, De Hamer, Hartmeijer, 
Van der Hek, Hermans, Hermsen, Van 
Houwelingen, Jacobse, Jansen, Joe-
kes, Kappeyne van de Coppello, Keja, 
Van Kemenade, Klein, Kleisterlee, 
Knol, Koekoek, Kolthoff, Kombrink, 
Konings, Korte-van Hemel, De Korte, 
Kosto, Krouwel-Vlam, De Kwaadste-
niet, Lambers-Hacquebard, Lange-
dijk-de Jong, Lansink, Lauxtermann, 
Van Leeuwen,Van Leijenhorst, Van der 
Linden, Lubbers, Meijer, Mertens, Mol-
leman, Mommersteeg, Moor, Van 
Muiden, Muller-van Ast, Nijhof, Nij-
pels, Nypels, Van Ooijen, Patijn, Ploeg, 
Poppe, Portheine, Pronk, Rienks, Riet-
kerk, Roels, Roethof, Van Rooijen, Van 
Rossum, Salomons, Van der Sanden, 
Schaapman, Schaefer, Scherpenhui-
zen, Scholten, Seijben, Van der Spek, 
Spieker, Stemerdink, Van der Stoel, 
Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, Tolman, 
Den Uyl, Veerman, Vellenga, Van de 
Ven, Verbrugh, Verkerk-Terpstra, Von-
deling, Voogd, De Voogd, De Vries, 
Vrijlandt-Krijnen, Waalkens, Walt-
mans, Weijers, Wessel-Tuinstra, Wes-
terterp, Wisselink, Wolff, Wöltgens, 
Worrell, Zeevalking en Van Zeil, 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Wiegel, Vice-Minister-President, Mi-
nister van Binnenlandse Zaken, Van 
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der Klaauw, Ministervan Buitenlandse 
Zaken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
Pais, Minister van Onderwijs en We-
tenschappen, Andriessen, Minister 
van Financiën, Kruisinga, Ministervan 
Defensie, Beelaerts van Blokland, Mi-
nister van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening, Tuijnman, Minister 
van Verkeer en Waterstaat, Van Aar-
denne, Minister van Economische Za-
ken, Van der Stee, Minister van Land-
bouw en Visserij, Albeda, Minister van 
Sociale Zaken, mevrouw Gardeniers-
Berendsen, Ministervan Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk, de 
heren Ginjaar, Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, De Ko-
ning, Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking, Peijnenburg, Minister 
voor Wetenschapsbeleid, Van der Mei, 
Staatssecretaris van Buitenlandse Za-
ken, mevrouw Haars, Staatssecretaris 
van Justitie, de heren Koning, Staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken, De 
Jong, Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, Hermes, Staats-
secretaris van Onderwijs en Weten-
schappen, Nooteboom, Staatssecre-
taris van Financiën, Van Lent, Staats-
secretaris van Defensie, Brokx, Staats-
secretaris van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, mevrouw Smit-
Kroes, Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, de heren Hazekamp, 
Staatssecretaris van Economische Za-
ken, Beyen, Staatssecretaris van Eco-
nomische Zaken, De Graaf, Staats-
secretaris van Sociale Zaken, me-
vrouw Kraaijeveld-Wouters, Staats-
secretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, de heer Wallis 
de Vries, Staatssecretaris van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, en 
mevrouw Veder-Smit, Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

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

Notenboom en Berkhouwer, wegens 
verblijf buitenslands; 

Minister van der Stee heeft mij meege-
deeld, dat hij in de komende dagen het 
EEG-visserijberaad in Brussel bij moet 
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wonen en dus dan verhinderd zal zijn 
de vergaderingen der Kamer bij te wo-
nen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen zijn brieven 
van de leden Koning, Van der Mei, Ha-
zekamp, Smit-Kroes, Veder-Smit, 
Kraaijeveld-Wouters en Hermes, die 
hebben bedankt voor hun lidmaat-
schap in verband met hun benoeming 
tot Staatssecretaris; 

van de leden Giphart-Jabaaij, Nies-
sen, Van den Anker, Van Mierlo, De 
Kam en Duinker, die allen teruggetre-
den zijn ten behoevevan oud-minis-
ters, die naar aanleiding van de uitslag 
van de verkiezingen van 25 mei 1977 
ook in de Kamer kwamen, maar we-
gens de onverenigbaarheid van beide 
functies na drie maanden moesten be-
danken; 

van onze collega Van der Lek, die 
zich genoodzaakt zag, om strikt per-
soonlijke redenen te bedanken. 

De tekst van de brief van de heer Van 
der Lek luidt: 

Bilthoven, 7 januari 1978 

Aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij deel ik u mee dat ik besloten 
heb met ingang van 16 januari 1978 
mijn lidmaatschap van de Kamer te 
beëindigen. De redenen daarvoor zijn 
strikt persoonlijk. Eén van de redenen 
is dat mijn gezondheidstoestand mij 
niet langer toelaat de funktie zo te ver-
vullen als ik meen dat dat behoort te 
gebeuren. Onder die omstandigheden 
acht ik het niet juist, tegenover mijn 
kiezers en mijn partij, de post in de Ka-
mer langer te blijven bezetten. Ik ben 
ervan overtuigd dat ik mij, na een kor-
tere of langere herstelperiode, ook op 
andere plaatsen in de maatschappij 
voor mijn overtuiging en voor de strijd 
voor socialisme en vrede zal kunnen 
inzetten. 

Bij deze gelegenheid wil ik alle me-
dewerkers van de Kamer graag bedan-
ken voor de bereidwillige en kollegiale 
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Voorzitter 
wijze waarop zij altijd klaarstonden om 
mij en mijn vaak lastige fractie bij te 
staan, en alle kollega's kamerleden en 
niet in de laatste plaats uzelf voor de 
sfee. van samenwerking en tolerantie 
waarin ik al die jaren heb mogen wer-
ken. 

Ik hoop u allen in ander verband nog 
vaak te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 
w.g. Van der Lek 

Mijnerzijds heb ik behoefte de heer 
Van der Lek te bedanken voor zijn bij-
zonder grote toewijding en inspannin-
gen en voor zijn collegiale houding in 
de 9V2 jaar, dat hij lid van deze Kamer 
was. 

Van de inhoud van deze brieven is me-
dedeling gedaan aan de voorzitter van 
het Centraal Stembureau en aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

Deze brieven worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: De teksten van de overi-
ge brieven zullen worden opgenomen 
aan het einde van deze weekeditie.' 

Ik geef het woord aan de heer Vel-
lenga tot het uitbrengen van verslag 
namens de commissie voor het onder-
zoek van de geloofsbrieven. 

De heer Vellenga, voorzitter van de 
commissie: 

Mijnheer de Voorzitter! 

De commissie voor het onderzoek van 
de geloofsbrieven heeft de eer te rap-
porteren, dat zij, na onderzoek van de 
in haar handen gestelde stukken, een-
parig tot de conclusie is gekomen, dat 
de heren B. Bakker te Linschoten, M. 
Beinema te Middelburg, J. D. Blaauw 
te Julianadorp, F. Bolkestein te 's-Gra-
venhage, W. J . Deetman te Gouda, W. 
F. Duisenberg te Scheveningen, A. A. 

M. E. van Erp te Best, G. Gerritse te 
Soest, J. A. van Kemenade te Wasse-
naar, J. Pronk te Krimpen aan den Us-
sel, H. J. L. G. Seijben te Belfeld, A. G. 
van der Spek te Amsterdam, A. Ste-
merdink te 's-Hertogenbosch, M. van 
der Stoel te 's-Gravenhage en J. M. 
den Uyl te Amsterdam terecht zijn be-
noemd verklaard tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in de vaca-
tures, ontstaan door het ontslag ne-
men door respectievelijk de heer A. J. 
Hermes, het niet aannemen van de be-
noeming van mevrouw E. A. Haars, 
het ontslag nemen van de heer H. E. 
Koning, mevrouw E. Veder-Smit, de 
heren D. F. van der Mei en D. Duinker, 
mevrouw N. Smit-Kroes, mevrouw J. 
G. Kraaijeveld-Wouters, de heren C. A. 
van den Anker, G. A. Q. Niessen, Th. 
M. Hazekamp, B. van der Lek, A. A. G. 
van Mierlo, C. A. de Kam en mevrouw 
Giphart-Jabaaij. 

Installatie van zestien nieuwe leden van de Tweede Kamer 
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Vellenga 
De commissie heeft derhalve de eer 

voor te stellen als lid der Kamer toe te 
laten de heren B. Bakker, M. Beinema, 
J. D. Blaauw, F. Bolkestein, W. J . Deet-
man, W. F. Duisenberg, A. A. M. E. van 
Erp, G. Gerritse, J. A. van Kemenade, 
J. Pronk, H. J. L. G. Seijben, A. G. van 
der Spek, A. Stemerdink, M. van der 
Stoel en J. M. den Uyl, nadat zij de 
voorgeschreven eden (verklaring en 
beloften) zullen hebben afgelegd. 

De commissie verzoekt het volledige 
rapport in de Handelingen te doen op-
nemen. 

De Voorzitter: Ik dank de commissie 
voor haar verslag en stel voor, dien-
overeenkomstig te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. [Het rapport 
is opgenomen aan het eind van deze 
weekeditie.]2 

De Voorzitter: De heren Boersma - tot 
wiens toelating al is besloten in de ver-
gadering van 22 december 1977 - B. 
Bakker, Beinema, Blaauw, Bolkestein, 
Deetman, Duisenberg, Van Erp, Gerrit-
se, Van Kemenade, Pronk, Seijben, 
Van der Spek, Stemerdink, Van der 
Stoel en Den Uyl zijn in het gebouw 
van de Kamer aanwezig om de bij de 
Grondwet en het Statuut voor het Ko-
ninkrijk der Nederlanden voorgeschre-
ven eden (verklaring en beloften) af te 
leggen. Ik verzoek de heer griffier hen 
binnen te leiden. 

Nadat zij door de griffier zijn binnenge-
leid, leggen de heren Blaauw, Boers-
ma, B. Bakker, Beinema, Deetman, 
Duisenberg, Van Kemenade en Seij-
ben in handen van de Voorzitter de 
vereiste eden af en leggen de heren 
Bolkenstein, Van Erp, Gerritse, Pronk, 
Van der Spek, Stemerdink, Van der 
Stoel en Den Uyl in handen van de 
Voorzitter de vereiste verklaring en be-
loften af. 

De Voorzitter: Ik wens u geluk met uw 
benoeming en verzoek u in ons mid-
den plaatste nemen. 

Dan zijn ingekomen de volgende af-
schriften van Koninklijke besluiten: 

de nummers 1 t/m 3 van 19 december 
1977, de nummers 1 t/m 10 van 28 de-
cember 1977, de nummers 1 t/m 3 van 
3 januari 1978 en de nummers 1 en 2 
van 9 januari 1978, met het ontslag 
aan dertien ministers en zeven staats-
secretarissen, de herbenoeming van 
een minister en de benoeming van 
vijftien ministers en vijftien staatsse-
cretarissen. Het nieuwe kabinet is 
thans samengesteld als volgt: 

A. A. M. van Agt, Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken; 

H. Wiegel, Minister van Binnenland-
se Zaken, tevens Vice-Minister-Presi-
dent; 

C. A. van der Klaauw, Minister van 
Buitenlandse Zaken; 

J. de Ruiter, Minister van Justitie; 
A. Pais, Minister van Onderwijs en 

Wetenschappen; 
F. H. J. J. Andriessen, Minister van 

Financiën; 
R. J. H. Kruisinga, Minister van De-

fensie; 
P. A. C. Beelaerts van Blokland, 

Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening; 

D. S. Tuijnman, Minister van Ver-
keer en Waterstaat; 

G. M. V. van Aardenne, Ministervan 
Economische Zaken; 

A. P. J. M. M. van der Stee, Minister 
van Landbouw en Visserij, tevens be-
last met de Nederlands-Antilliaanse 
Zaken; 

W. Albeda, Minister van Sociale Za-
ken; 

M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen, 
Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk; 

L. Ginjaar, Minister van Volksge-
zondheid en Mil ieuhygiëne; 

J. de Koning, Minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking; 

M. W. J. M. Peijnenburg, Minister 
voor Wetenschapsbeleid. 

Tot staatssecretaris zijn benoemd: 
D. F. van der Mei, Staatssecretaris 

van Buitenlandse Zaken; 
E. A. Haars, Staatssecretaris van 

Justitie; 
H. E. Koning, Staatssecretaris van 

Binnenlandse Zaken; 
K. de Jong en A. J. Hermes, Staats-

secretarissen van Onderwijs en We-
tenschappen; 

A. Nooteboom, Staatssecretaris van 
Financiën; 

C. L. J. van Lent, Staatssecretaris 
van Defensie; 

G. Ph. Brokx, Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning; 

N. Smit-Kroes, Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat; 

Th. M. Hazekamp en K. H. Beyen, 
Staatssecretarissen van Economische 
Zaken; 

L. de Graaf, Staatssecretaris van So-
ciale Zaken; 

J. G. Kraaijeveld-Wouters en G. C. 
Wallis de Vries, Staatssecretarissen 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk; 

E. Veder-Smit, Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
Deze stukken worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

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

Ik geef het woord aan de voorzitter van 
de Raad van Ministers tot het afleggen 
van een regeringsverklaring. 

D 
Minister-President Van Agt: Mijnheer 
de Voorzitter! Het is een goed gebruik 
dat een aantredend kabinet in de aan-
hef van de regeringsverklaring dank 
uitspreekt voor hetgeen de ambts-
voorgangers in 's lands belang hebben 
verricht. 

De leden van het vorige kabinet heb-
ben hun taak niet alleen vervuld gedu-
rende een uitzonderlijk lange pe r iode -
bijna de volle kabinetstermijn plus een 
zevental maanden durende formatie -
maar ook onder soms zeer moeilijke 
omstandigheden en niet zonder te-
genslag. In het bijzonder richten zich 
deze woorden van erkentelijkheid tot 
de heer Den Uyl, die als minister-presi-
dent zijn gaven van hoofd en hart ten 
volle heeft aangewend in het vervullen 
van zijn ambt. 

Kabinetsformatie 

Het kabinet dat zich vandaag bij de 
Tweede Kamer aandient, is voortgeko-
men uit de langdurigste formatie die 
ons land ooit heeft gekend. Voor het 
laatste deel daarvan weet ik mij jegens 
de Kamer dadelijk verantwoordelijk. 
Die verantwoordelijkheid heeft met 
name betrekking op het aanvaarden 
van mijn benoeming tot formateur, 
met de opdracht een kabinet te vor-
men dat mag vertrouwen in voldoen-
de mate steun in de volksvertegen-
woordiging te ondervinden. Die ver-
antwoordelijkheid draag ik ook voor 
hetgeen ik als formateur heb gedaan 
om dit kabinet op de been te brengen: 
het aanzoeken van kandidaat-minis-
ters en het maken van een politieke 
overeenkomst met de voorzitters van 
de Tweede-Kamerfracties van het CDA 
en de VVD over de vraag aan welke de-
partementen staatssecretarissen zou-
den worden verbonden en welke poli-
tieke signatuur deze zouden dragen. 
Mijn tekst voor een moment verla-
tend: ik feliciteer de voorzitter van de 
fractie van het CDA, die heden 55 jaar 
wordt. Het spreekt vanzelf, dat ik ver-
volgens medeverantwoordelijk ben 
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Van Agt 
geworden voor de benoemingen van 
de staatssecretarissen die na de tot-
standkoming van het kabinet hebben 
plaatsgevonden. 

Door de opdracht tot formatie aan 
te nemen, heb ik mij tevens verant-
woordelijk gemaakt voor de uitkom-
sten van het informatiewerk van pro-
fessor Van der Grinten, die aan mijn 
daarop volgende formatie mede ten 
grondslag kwamen te liggen. 

Daar is allereerst zijn constatering, 
dat over de vorming van een kabinet 
van PvdA, CDA en D'66 geen overeen-
stemming kon worden bereikt, en dat 
hetzelfde gold voor andere door hem 
onderzochte combinaties. 

Vervolgens hebben onder leiding 
van de heer Van der Grinten de fractie-
voorzitters van het CDA en de VVD een 
regeerakkoord ontworpen, dat de ba-
sis zou worden voor dit kabinet. Na-
dien zijn ten overstaan van de informa-
teur afspraken gemaakt over het aan-
tal ministers en staatssecretarissen, 
dat aan elk der politieke groeperingen 
zou worden toegekend. Ook werd 
overeenstemming verkregen over de 
politieke verkaveling van de ministers-
posten. Een soortgelijke afspraak ten 
aanzien van de staatssecretarissen is 
tijdens de formatie gemaakt. 

Voordat de informateur Van der 
Grinten de conclusie trok, dat een kabi-
net van PvdA, CDA en D'66 niet te vor-
men bleek, is vele maanden lang ge-
probeerd een kabinet van die samen-
stelling van de grond te krijgen. Dat is 
niet gelukt. Het is niet aan mij in de 
hoedanigheid waarin ik nu voor u sta, 
een oordeel over die pogingen te ge-
ven. Mijn staatsrechtelijke verant-
woordeli jkheid als Minister-President 
spitst zich toe op die fasen van deze 
lange formatie, waarin de politieke be-
sluiten werden genomen, op grond-
slag waarvan het nieuwe kabinet werd 
opgebouwd. 

Welk staatsrechtelijk karakter draagt 
dit kabinet? De vraag of het al dan niet 
een parlementair meerderheidskabi-
net is, heeft al veel discussie opgeroe-
pen. Voor de beoefenaren van het 
staatsrecht is dit een boeiend onder-
werp. Waarop het voor mij in mijn 
hoedanigheid aankomt is echter de 
vraag of het kabinet mag vertrouwen 
in voldoende mate steun in de volks-
vertegenwoordiging te ondervinden. 
Die vraag heb ik bevestigend beant-
woord. Dat antwoord is gebaseerd op 
de besluiten die de fracties van het 

CDA en de VVD met betrekking tot de 
formatie van dit kabinet hebben geno-
men, waarbij ik er niet aan voorbij zie, 
dat een aantal leden van de CDA-frac-
tie slechts heeft willen uitspreken de 
totstandkoming van het kabinet te wi l -
len bevorderen noch beletten, maar 
onder de toevoeging dat zij het kabinet 
in loyaliteit zullen beoordelen op zijn 
daden. Niet alleen voldoet het kabinet 
aan de eis dat het mag vertrouwen in 
voldoende mate steun in het parle-
ment te vinden, het is ook het kabinet 
dat de grootst mogelijke parlementai-
re binding heeft die onder de gegeven 
omstandigheden was te verkrijgen. 

Uitgangspunten van het kabinets-
beleid 

Een regeringsverklaring wordt niet al-
leen afgelegd om mededeling te doen 
van plannen en projecten van beleid, 
zij dient er ook toe om uiting te geven 
aan de grondgedachten van waaruit 
het kabinet zijn taak wil vervullen en 
aan de idealen waarop het zich richt. 

Het kabinet is zich ervan bewust, dat 
de overheid niet bij machte is alle te-
korten in onze maatschappij te verhel-
pen en in alle noden te voorzien. Dat 
kan de overheid niet en zij moet dat 
ook niet wil len. Een overheid immers 
die zich wel geroepen zou voelen over-
al op te treden zodra mensen of groe-
pen mensen in het maatschappelijk 
verkeer te kort schieten, zou een be-
klemmende hand op de samenleving 
leggen. 

Dit wi l niet zeggen, dat de overheid 
geen nieuwe taken meer zou mogen 
aanvatten naast de vele die zij al op 
zich heeft genomen gedurende de ont-
wikkeling van hoedster van de open-
bare orde en rust naar verzorgings-
staat. Zij zal dat wel degelijk mogen en 
zelfs moeten doen wanneer het leni-
gen van maatschappelijke nood of het 
opheffen van onrecht, door onmacht 
of onwil , niet uit de maatschappij zelf 
te verwachten is. 

Al vinden wij het nodig dat de over-
heid zich hoedt voor een onmatige be-
moeiing met het maatschappelijk le-
ven, wi j minimaliseren haar functie 
niet. 

Waarom deze uitspraak over de ver-
houding tussen het overheidsbestuur 
en de bestuurden? Vooral omdat wi j 
hoge waarde toekennen aan de eigen 
verantwoordelijkheid die mensen dra-
gen voor eigen en eikaars welzijn. Het 
besef van die verantwoordelijkheid 

kan vervagen wanneer de idee postvat 
dat - om enige waarden te noemen -
hulpvaardigheid aan mensen die men 
nabij aantreft, thuis of in het werk, be-
reidheid om veeleisende en ondankba-
re diensten te verlenen, spaarzin en 
soberheid, overbodig zijn geworden 
omdat het, waar zich nood voordoet, 
aan de overheid zou zijn daarin te 
voorzien. 

Mensen verantwoordelijk stellen be-
tekent niet hen opschepen met moei-
lijkheden waaraan zij zelf het hoofd 
niet kunnen bieden. Wat het wel bete-
kent is mensen ernstig nemen, in hun 
waarde laten, niet verkinderlijken door 
hun elk probleem uit handen te nemen 
en hun de kans geven zich te ontplooi-
en, ook in dienstbaarheid aan anderen. 

Wij zullen ons werk laten bepalen 
door bekommernis om mensen in ver-
drukking en eerbiediging en onder-
steuning van verantwoordelijkheid 
van mensen voor eigen en eikaars wei-
zijn. Onze gezamenlijke inspanningen 
dienen gericht te worden op verwerke-
lijking van een maatschappij die aan 
drie voorwaarden voldoet. De eerste 
voorwaarde is gerechtigheid die, on-
der meer, noodzaakt tot erkenning van 
de gelijkwaardigheid van alle mensen. 
De tweede voorwaarde is ontplooiing 
die enerzijds inhoudt dat de mensen 
naar behoren in staat worden gesteld 
om mede te bepalen onder welke om-
standigheden zij hebben te leven en te 
werken, en anderzijds dat de mensen 
delen in de verantwoordelijkheid voor 
de inrichting van de wereld om hen 
heen. De derde voorwaarde is zorgvuU 
digheid, die verplicht tot voeren van 
een verantwoord beheer over de na-
tuur die ons ter beschikking staat. 

In hetgeen volgt zullen deze grond-
gedachten hun uitwerking vinden. 
Daarbij moet en mag ik mij beperkin-
gen opleggen. Achter deze regerings-
verklaring staat immers een tamelijk 
omvangrijk regeerakkoord, dat de pro-
gramgrondslag van het kabinet vormt. 
Bovendien zijn er onderwerpen, waar-
onder heel belangrijke, waarover het 
kabinet zich in de enkele weken van 
zijn bestaan nog geen volledig oordeel 
heeft kunnen vormen. Dit geldt met 
name voor een aantal beleidsvoorne-
mens en wetsontwerpen, die wij heb-
ben aangetroffen als erfenis van het 
vorige kabinet. Het spreekt vanzelf dat 
wij u daarover zo spoedig mogelijk 
uitsluitsel zullen verschaffen. 
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Welzijn 

Mijnheer de Voorzitter! De grondge-
dachten die ik verwoordde, zullen 
vooral tot uitdrukking komen in de 
zorg voor het welzijn van de burgers, 
de verbetering van hun opleiding en 
vorming en van het milieu waarin zij 
leven. Het kabinet zal zich in het bijzon-
der inspannen voor groepen in achter-
standsituaties, zoals de werklozen, ge-
handicapten en bejaarden die in be-
hoeftige omstandigheden verkeren, 
buitenlandse werknemers en andere 
culturele minderheden. Daarbij gaat 
het er mede om te voorkomen dat tot 
deze groepen behorende mensen in 
isolement geraken en te bewerkstelli-
gen dat zij op gelijke voet deelnemen 
aan het maatschappelijk leven. 

In het welzijnsbeleid zullen decen-
tralisatie en herverdeling van over-
heidstaken worden doorgezet. Met het 
oog daarop hechten wij grote waarde 
aan de totstandkoming van een kader-
wet voor het specifieke welzijn. Studies 
worden verricht naarfinancierings-
systemen die aan de herverdeling van 
overheidstaken concrete vorm moeten 
geven. Inspraak van de bevolking in 
wijk, gemeente en provincie bij de 
voorbereiding van welzijnsvoorzienin-
gen zal worden bevorderd. Het kabinet 
zal in het welzijnswerk sterkere nadruk 
leggen op de rol van vrijwilligers. Met 
inachtneming van waarborgen voor 
doelmatigheid, kwaliteit en democrati-
sering van dit werk, zal het particulier 

initiatief in de zin van zelfwerkzaamheid 
en eigen verantwoordelijkheid worden 
ondersteund. 

Met voortvarendheid zal een vervolg 
worden gegeven aan het waardevolle 
werk van de Commissie van Advies in-
zake het democratisch en doelmatig 
functioneren van gesubsidieerde in-
stellingen in de maatschappelijke en 
sociaal-culturele sfeer, zoals zieken-
fondsen, instellingen voor maatschap-
pelijke dienstverlening en woning-
bouwcorporaties. Het is immers van 
belang dat cliënten en medewerkers 
meer bij het beleid en beheer worden 
betrokken, zulks met inachtneming 
van het doel en de identiteit van deze 
instellingen en organisaties. 

Op het wetsontwerp tot wijziging 
van de Omroepwet dat bij de Tweede 
Kamer aanhangig is, zal spoedig een 
nota van wijzigingen worden inge-
diend. Van de twee zogenaamde ont-
koppelingen zal alleen de ontkoppe-
ling van lidmaatschap en betaling van 
omroepbijdrage worden voorgesteld. 
Wij zullen ons nader beraden over wet-
telijke maatregelen tot behoud van de 
onafhankelijkheid en de redactionele 
verscheidenheid van persorganen. Het 
beleid op het terrein van de cultuur zal 
voortbouwen op de in de afgelopen ja-
ren in gang gezette ontwikkeling. Bij-
zondere aandacht zal worden besteed 
aan de positie van de scheppende kun-
stenaar. Op korte termijn zullen wij 
ons standpunt over de verdere aanpak 
van het jeugdbeleid bepalen en daarbij 

het eindrapport van de Gemengde ln-
terdepartementale Werkgroep Jeugd-
welzijnsbeleid betrekken. 

Het kabinet zal een doelbewust 
emancipatiebeleid voeren als geïnte-
greerd onderdeel van het algemeen 
beleid. Daarbij zullen de adviezen van 
de Emancipatiecommissie worden be-
trokken. Speciale aandacht zal worden 
besteed aan studie- en beroepenvoor-
lichting, her- en bijscholing en aan ver-
antwoorde opvang van kinderen. 
Emancipatieactiviteiten van vrouwen-
organisaties en andere groepen kun-
nen rekenen op een positief onthaal. 
Discriminerende bepalingen in de wet-
geving zullen worden weggenomen. 
Hetzelfde geldt voor ongerechtvaardig-
de verschillen in rechtspositie tussen 
verschillende samenlevingsvormen. In 
het personeelsbeleid van de overheid 
zal grote aandacht worden gegeven 
aan het realiseren van gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen in alle func-
ties; deeltijdarbeid zal worden bevor-
derd. 

Onderwijs en wetenschappen 

Het kabinet beschouwt de zorg voor 
vorming, onderwijs en wetenschap-
pen als een hoeksteen van zijn beleid. 
Het onderwijsbeleid zal zijn gericht op 
drie doelstellingen. 

Ten eerste: het bevorderen van per-
soonlijke ontplooiing. Elke leerling 
moet onderwijs en vorming kunnen 
krijgen, die passen bij zijn eigen aard 
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en bekwaamheden. Bijzondere aan-
dacht zal worden gegeven aan kinde-
ren in achterstandsituaties. Speciale 
zorg zal het kabinet ook besteden aan 
verbetering van de onderwijskansen 
voor meisjes en vrouwen, die in de 
praktijk nog steeds minder zijn dan die 
voor jongens en mannen. Voorstellen 
daaromtrent zullen zo spoedig moge-
lijk ter discussie aan het onderwijsveld 
worden voorgelegd. 

Ten tweede: het bevorderen van ac-
tief en democratisch staatsburger-
schap. Het onderwijs dient ieder indi-
vidu te motiveren op eigen wijze, in 
kritische geest en in gemeenschapszin 
aan het maatschappelijk leven deel te 
nemen. 

Ten derde: het bevorderen van 
maatschappelijke en economische 
weerbaarheid. Onderwijs dient mede 
om de overgang naar een maatschap-
pelijke werkkring zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken. Overleg over de we-
derzijdse afstemming van onderwijs 
en arbeidsmarkt zullen wi j daarom be-
vorderen. Het kabinet wil voorts over 
de volwasseneneducatie een nota aan 
het parlement aanbieden. 

Bij het nastreven van deze doelstel-
lingen zal het kabinet zich op de vol-
gende uitgangspunten baseren. 

In de eerste plaats zal de eigen aard 
van het openbaar en van het bijzonder 
onderwijs worden gewaarborgd. 

In de tweede plaats kent het kabinet 
grote betekenis toe aan ontwikkelin-
gen in het onderwijsveld zelf. Het be-
seft, dat het in stand houden van goed 
onderwijs, het aanbrengen van verbe-
teringen en het werken aan vernieu-
wingen, staan of vallen met de inzet 
van de onderwijsgevenden. 

Als derde uitgangspunt geldt, dat bij 
de toedeling der middelen scherp zal 
worden gelet op het doelmatig gebruik 
ervan. 

Het vierde uitgangspunt is dat, waar 
mogelijk, de inspraak van betrokkenen 
bij het onderwijs wordt gestimuleerd. 

De daling van het aantal geboorten 
in ons land heeft reeds op dit moment 
duidelijke gevolgen voor de werkgele-
genheid in het primair onderwijs. De 
werkloosheid onder kleuterleidsters 
en onderwijzers is de afgelopen jaren 
tot een hoog peil opgelopen en dreigt 
in snel tempo verder toe te nemen. In 
nauw overleg met organisaties van be-
trokkenen wil len wij een actieplan op-
stellen, gericht op het in evenwicht 
brengen van vraag en aanbod in deze 
sector van de arbeidsmarkt. Een nota 
hierover zal aan het parlement worden 
aangeboden. 
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Het primair onderwijs is van essen-
tiële betekenis voor de ontwikkelings-
kansen van iedereen. Het zal daarom 
in het onderwijsbeleid de hoogste pri-
oriteit krijgen. De integratie van kleu-
ter- en lager onderwijs zal met kracht 
worden gestimuleerd. Wij zullen be-
vorderen dat een wettelijke regeling 
op het basisonderwijs tot stand komt 
en een overgangswet, nodig voor de 
invoering van het nieuwe bestel. Op 
het reeds ingediende wetsontwerp op 
het basisonderwijs zal een nota van 
wijzigingen worden ingediend. 

In samenhang met de integratie van 
kleuter- en lager onderwijs en met de 
ontwikkelingen in het buitengewoon 
onderwijs, zal de integratie van de op-
leidingen van kleuterleidsters en van 
onderwijzers met voortvarendheid 
worden bevorderd. 

Ter ondersteuning van een doelma-
tig beleid - ook bij de vernieuwing van 
het onderwijs - zal de Regering op zo 
kort mogelijke termijn een inventarisa-
tie naar kwaliteit en kwantiteit laten 
maken van het huisvestingsbestand 
voor onderwijskundige doeleinden. Te-
vens zullen van de behoeften aan huis-
vesting nieuwe prognoses worden ge-
maakt. 

De aansluiting van het voortgezet op 
het basisonderwijs zal bijzondere aan-
dacht krijgen. Met het oog daarop zul-
len experimenten met het onderwijs 
aan 11- tot 14-jarigen worden mogelijk 
gemaakt. 

Wij staan positief tegenover ontwik-
kelingen in de richting van verder 
gaande samenwerking van algemeen 
voortgezet en lager beroepsonderwijs. 
Wij zijn voorts van plan op korte ter-
mijn een notitie over nieuwe onder-
wi jsvormen voor 16-tot 18-jarigen uit 
te brengen. Veelvormigheid in het on-
derwijsaanbod zal kunnen bijdragen 
tot motivatie en optimale ontwikkeling 
van alle leerlingen. Ook midden-
schoolexperimenten zullen in dit licht 
dienen te worden bezien. 

Om binnen de grenzen van de mo-
gelijkheden maximaal tegemoet te ko-
men aan de vraag naar hoger onder-
wijs zal meer aandacht moeten wor-
den geschonken aan vergroting van 
doelmatigheid en structurele aanpas-
singen. Loting als toetsingsmechanis-
me vinden wi j minder aanvaardbaar. 
Er zal worden gestreefd naar de op-
stelling van inhoudelijke criteria voor 
toelating tot instellingen van hoger on-
derwijs. 

Het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek vormt een zeer belangrijk 
gedeelte van het werk op universiteiten 
en hogescholen. Het beleid zal gericht 
zijn op vergroting van de doelmatig-
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heid, waarmee deze taak wordt ver-
vuld. Het kabinet is voornemens wet-
geving te bevorderen gericht op inte-
gratie van het hoger onderwijs. 

Sprekend over het tweede-kanson-
derwijs wil het kabinet zijn waardering 
uitspreken voor talrijke MO-opleidin-
gen; deze verdienen te worden gesti-
muleerd en, waar nodig, verbeterd. 

Ten aanzien van de dienstverlenen-
de instellingen ten behoeve van het 
onderwijs, zoals schoolbegeleidings-
diensten, zijn de eigen verantwoorde-
lijkheid van de scholen en de vrijheid 
van inrichting onze uitgangspunten. 
Een wettelijke regeling van de verzor-
gingsstructuur vraagt zorgvuldige 
voorbereiding en grondig overleg met 
alle betrokkenen. Het kabinet zal dit 
vraagstuk, te zamen met dat van de 
opleidingen en van de gewenste in-
standhouding van kleinere scholen, 
mede bezien in het ruimere kader van 
de regionalisatie en daarover een nota 
aan de Kamer voorleggen. 

Mijn betoog over het onderwijs af-
rondend, wil ik onderstrepen dat bij al-
le ontwikkelingen en vernieuwingen in 
het onderwijs, de zorg voor de kwali-
teit ervan voorop staat. Er zullen crite-
ria worden ontwikkeld die beoordeling 
en bewaking van die kwaliteit mogelijk 
maken. 

Volksgezondheid 

Op het gebied van de volksgezond-
heid bestaat al jaren een spanning tus-
sen doelstellingen en financiële moge-
lijkheden. Daarom moeten wi j ons 
richten op beheersing van het systeem 
van de gezondheidszorg en met name 
van de kosten daarvan. Voor een zo 
doelmatig mogelijke aanwending van 
de beschikbare middelen zal een gro-
te inzet van de werkers in de gezond-
heidszorg noodzakelijk zijn. Mede 
daarom hecht het kabinet veel waarde 
aan zorgvuldig overleg met alle be-
trokkenen: het zal daarbij een beroep 
doen op hun medewerking en vinding-
rijkheid. 

Om de intramurale zorg te ontlasten 
zullen de knelpunten in de eerstelijns 
en maatschappelijke gezondheidszorg 
zoveel mogelijk worden weggenomen. 
Daarbij zal worden bezien of het mo-
gelijk is enige voorzieningen onder de 
AWBZ te brengen. Ook zal veel zorg 
worden besteed aan het beleid ter 
voorkoming van ziekten en ongeval-
len. Bij de noodzakelijke uitbreiding 
van de voorzieningen ten behoeve van 
verslaafden aan drugs en alcohol zal 
nadruk worden gelegd op een pro-
gramma van gecoördineerde hulpver-
lening. 
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De Warenwet zal worden herzien, 

mede uit een oogpunt van voorlichting 
aan de consument met het oog op de 
volksgezondheid, de veiligheid en de 
milieuhygiëne. In zijn consumentenbe-
leid zal het kabinet de consumentenor-
ganisaties graag betrekken. 

Ruimteen milieu 

Bij de ruimtelijke ordening van ons 
land wi l het kabinet de burgers nauwer 
betrekken om hen meer nog in de ver-
antwoordelijkheid daarvoor te doen 
delen. 

Het beleid met betrekking tot de ver-
stedelijking en de landelijke gebieden 
wordt voortgezet. Ook wi j kennen een 
belangrijke plaats toe aan de instand-
houding van natuur en landschap. Bij 
nog te nemen beslissingen met be-
trekking tot de Waddenzee en andere 
natuurgebieden blijft het behoud als 
onvervangbaar natuurgebied uitgangs-
punt en einddoel. Het kabinet hoopt 
spoedig metde volksvertegenwoordi-
ging van gedachten te wisselen over 
de Verstedelijkingsnota. Verbetering 
van de levensomstandigheden in de 
steden - vooral in de grote - zal een 
belangrijk voorwerp van zorg zijn. De 
prioriteit van de stadvernieuwing blijft 
gehandhaafd. Het hanteren van de in-
terim-saldoregeling zal worden voort-
gezet. Hierop kunnen aanvragen om f i-
nanciële steun voor de daartoe in aan-
merking komende stadsvernieuwings-
gebieden worden gebaseerd. Wij zul-
len het op prijs stellen indien de Kamer 
wi l meewerken aan een spoedige 
voortzetting van de behandeling van 
het reeds ingediende ontwerp van wet 
op de stadsvernieuwing. 

De al aangekondigde steunregeling 
voor midden- en kleinbedrijven in 
stadsvernieuwingsgebieden zal bin-
nenkort gereedkomen. In de woononv 
geving, met name aan de rand van 
grotere steden, zullen de mogelijkhe-
den voor openluchtrecreatie worden 
vergroot. Een evenwichtige ontwikke-
ling van de groeisteden en groeiker-
nen vormt een belangrijke voorwaarde 
zowel voor de stadsvernieuwing als 
voor de inrichting. Het kabinet zal ook 
voorwaarden scheppen voor het 
voortbestaan van oude en kleine 
woonkernen. De woningproduktie op 
middellange termijn zal zo goed mo-
gelijk worden afgestemd op de reële 
behoefte aan verschillende typen 
woningen. In het westen van het land 
- en zeker in de stadsgewesten " t e -
kent zich een tekort aan woonruimte 
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af. Het kabinet zal met het oog daarop 
het meerjarenprogramma voor de wo-
ningbouw 1978/1982 nader bezien. 
Een verdere decentralisatie van de be-
moeiingen met de woningbouw is in 
overweging; studies daaromtrent zijn 
aangevangen. 

Het huur- en subsidiebeleid is ge-
richt op een rechtvaardige verdeling 
van de woningvoorraad en op draag-
kracht van de bewoner. De verhouding 
tussen objectsubsidies, algemene dan 
wel gerichte, en individuele huursubsi-
die is onderwerp van nadere studie. 
Wie de werkelijke huurwaarde van zijn 
woning niet kan betalen, wordt indivi-
dueel gesubsidieerd. Binnen het stel-
sel van individuele huursubsidies 
wordt de positie van de laagstbetaal-
den niet aangetast. De spoedige tot-
standkoming van een Huurprijzenwet 
Woonruimte wordt bevorderd. Een 
wetsontwerp, waarbij wordt voorge-
steld de huurverhoging in 1978 op 1 
juli te laten plaatsvinden, zal zo spoe-
dig mogelijk worden ingediend. 

In het verkeers- en vervoersbeleid 
gaat het erom de veiligheid te verho-
gen, de schade aan milieu en land-
schap te beperken en het leefklimaat te 
verbeteren. 

Ter wille van de doorstroming en de 
veiligheid zullen de meest storende 
knelpunten in het interlokale hoofdwe-
gennet worden opgeheven. In de grote 
stadsgewesten zal veel aandacht wor-
den besteed aan het openbaar ver-
voer, alsook aan de fietsers en de voet-
gangers. Het aantal verkeersslachtof-
fers is onaanvaardbaar hoog. Aan de 
bevordering van de verkeersveiligheid 
zal dan ook voorrang worden ver-
leend. Daarbij gaat het niet alleen om 
het stellen en toepassen van voor-
schriften en het uitvoeren van werken, 
maar ook om het bevorderen van een 
verantwoorden jker verkeersgedrag. 

Het beleid ten aanzien van het goe-
derenvervoer zal zijn gericht op bevor-
dering van in economisch en sociaal 
opzicht goede vervoersbedrijven. In 
overleg met de bedrijfstak zullen zij 
zoeken naar middelen om de bestaan-
de overcapaciteit in het goederenver-
voer over de weg en over het water te 
verminderen. Het stelsel van evenredi-
ge vrachtverdeling in de binnenvaart 
zal worden verbeterd. 

Een belangrijk element van het kabi-
netsbeleid vormt de toetsing, aan de 
hand van normen en uitgangspunten, 
van beleid van activiteiten als die van 
industrie, bouw, verkeer en recreatie 
op hun gevolgen voor het milieu. 

Regeringsverklaring 

De Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne wordt uitgebouwd tot een 
kaderwet. Het ligt in de bedoeling de 
milieuhygiënische wetgeving zodanig 
aan te passen dat meer maatregelen 
kunnen worden getroffen ter verzeke-
ring van de veiligheid buiten het be-
drijf. Het kabinet streeft naar harmoni-
satie van het vergunningenbeleid; het 
verlenen van vergunningen zal kritisch 
worden getoetst aan de hand van de 
milieuhygiënische wetgeving. Studies 
over de economische gevolgen voor 
bepaalde bedrijfstakken van maatre-
gelen tegen milieuvervuiling zijn in 
voorbereiding. 

Ter bescherming van de bodem 
wordt een wettelijke regeling voorbe-
reid. Een begin zal worden gemaakt 
met een systematisering van de be-
scherming tegen milieugevaarlijke 
stoffen. Voor het verminderen van de 
verontreiniging van oppervlaktewate-
ren met fosfaten worden nadere maat-
regelen voorbereid. De ten aanzien 
van de Oosterschelde genomen beslis-
singen worden gehandhaafd. 

De verzwaring van de zeewaterke-
ringen in het kader van de Deltawet zal 
naar verwachting voor het belangrijk-
ste deel in 1990 gereed zijn. Uiteraard 
zullen bij de verdere ontwikkeling van 
het uitvoeringsprogramma de zwakste 
dijkvakken zoveel mogelijk het eerst 
aan bod moeten komen. Bij de nood-
zakelijke verzwaring van rivierdijken 
zal de landschappelijke waarde van 
het rivierengebied zoveel mogelijk 
worden ontzien. De verontreiniging 
van de Nederlandse oppervlaktewate-
ren door zuurstofbindende stoffen zal 
zoveel mogelijk in 1985 opgeheven 
moeten zijn. Aan de naleving van de 
verdragen met betrekking tot de Rijn-
verontreiniging zal nauwkeurig de 
hand worden gehouden. Overigens zal 
het kabinet in het kader van het inter-
nationaal milieubeleid zoveel mogelijk 
initiatieven ontwikkelen. 

Sociaal-economisch en financieel be-
leid 

Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet 
beseft zeer wel dat het een zware op-
dracht heeft aanvaard. Nog steeds 
worstelt onze economie met een sa-
mengaan van werkloosheid en inflatie 
en nog steeds is het moeilijk hiertegen-
over een consequent en doorzichtig 
beleid te stellen, omdat zowel conjunc-
turele als structurele factoren een rol 
spelen. Hoewel de oorzaken van de 
huidige moeilijkheden grotendeels in 
de wereldeconomie zijn gelegen, 
hangt het toch in niet onbelangrijke 
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mate van ons zelf af of en in welk tertv 
po wij deze problemen zullen overwin-
nen. De snelle groei van de collectieve 
lasten en van de reële arbeidskosten, 
de aftakeling van de bedrijfsrendemen-
ten en de sterke afbraak van arbeids-
plaatsen zijn ontwikkelingen die ge-
durende vele jaren op elkaar hebben 
ingewerkt. Zeker, het inflatietempo is 
afgenomen, mede dank zij het verant-
woordelijkheidsbesef van onze werk-
gevers- en werknemersorganisaties, 
maar de werkloosheid is ernstiger dan 
het officiële cijfer van rond de 200 000 
doet vermoeden. Zeer velen die hun 
arbeidsplaatsen hebben verloren val-
len immers onder andere sociale rege-
lingen. Daarenboven moeten wij voor 
de eerstkomende jaren rekening nou-
den met een aantal verzwarende om-
standigheden: het arbeidsaanbod 
wordt groter, een belangrijk deel van 
de Nederlandse kapitaalgoederen-
voorraad raakt aan vervanging t o e -
deze zal minder arbeidsintensief zijn -
en er komt een kentering in de groei 
van de aardgasbaten. 

De doelstelling om in de jaren '80 
welvaart, welzijn en werkgelegenheid 
te verzekeren, zal een immense in-
spanning vergen. Voor nu houdt deze 
inspanning in: versterking van het 
economisch draagvlak en bevordering 
van economische groei. 

Het kabinet wi l hierbij onmiddelli jk 
aantekenen dat deze groei zich meer 
langs selectieve lijnen moet voltrek-
ken. Het selectieve groeibeleid zal 
moeten zijn gebaseerd op normen en 
regels die een zo groot mogelijke ze-
kerheid verschaffen voor een besten-
dige gedragslijn. Daarmee zal in onze 
gemengde economische orde het ka-
der moeten worden aangegeven waar-
binnen de ondernemingen zelf zorg 
kunnen dragen voor hun voortbe-
staan. Herstel van de rentabiliteit van 
het bedrijfsleven is geboden. Het kabi-
net zal met name bij steunverlening 
waken tegen concurrentievervalsing. 
Voor een duurzaam economisch her-
stel zullen we ons voorshands op aller-
lei gebied beperkingen moeten opleg-
gen, een ieder naar zijn draagkracht. 
De mate waarin wij daarin zullen sla-
gen zal bepalend zijn voor het welzijn 
van ons volk, jong en oud, actieven en 
niet-actieven. Het zal ook bepalend zijn 
voor onze feitelijke bijdrage aan de 
materiële verbetering van het levens-
peil van de armsten in de wereld. 

De aanspraken van de collectieve en 
de particuliere sector op de groei van 
het nationale inkomen zullen op ver-
antwoorde wijze moeten worden ver-
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deeld. Ook het vorige kabinet is tot de 
slotsom gekomen, dat de snelle groei 
van de collectieve uitgaven niet kan 
doorgaan; dit vanwege de samenhang 
tussen collectieve lasten, arbeidskos-
ten en werkgelegenheid. Het aandeel 
van de collectieve uitgaven in het net-
to nationale inkomen is van 1960 tot 
1972 jaarlijks toegenomen met 1,25 
procenten van 1972 tot 1976 met 2,5 
procent per jaar. Hoewel door een 
sterke vergroting van het financierings-
tekort en door de indrukwekkende 
groei van de aardgasbaten de gevol-
gen voor de belasting- en premiedruk 
vooralsnog beperkt zijn gebleven, 
moest reeds in 1975 tot een ingrijpen-
de beleidsombuiging worden beslo-
ten. Het verslechterde economische 
perspectief noopt tot een versterking 
van deze ombuiging. Voor verder-
gaande lastenverzwaring zijn dus 
slechts beperkte mogelijkheden aan-
wezig. 

Ook het financieringstekort heeft 
grenzen. Voorkomen moet worden 
dat door overmatige geldschepping 
nieuw voedsel wordt gegeven aan de 
inflatie. Het kabinet zal daarom de in-
terdepartementale studiegroep begro-
tingsruimte opdracht geven een nade-
re onderbouwing te leveren van het 
aanvaardbare structurele begrotings-
tekort, en dit in nauw verband met 
het onderzoek dat de Centrale Econo-
mische Commissie de komende maan-
den zal verrichten naar de economi-
sche beleidsalternatieven voor de mid-
dellange termijn. Deze studie zal mate-
riaal leveren voor de gewenste maat-
schappelijke discussie over de beleids-
keuzen die zullen moeten worden ge-
maakt. De Regering stelt het op prijs zo 
spoedig mogelijk het advies van de 
SER over de collectieve sector te mo-
gen ontvangen. Ook zal de Sociaal-
Economische Raad op korte termijn 
een adviesaanvrage krijgen over het te 
voeren beleid op middellange termijn. 

Voor het verder terugdrukken van de 
inflatie blijft ook het prijsbeleid van be-
lang. Dit zal dan ook, uiteraard met in-
achtneming van de rendementspositie 
van het bedrijfsleven, worden voortge-
zet. Ook de overheidstarieven blijven 
strak aangelijnd, met voor 1978 -
noodzakelijke uitzonderingen daarge-
laten - een maximale stijging van 5 
procent. 

Gegeven de primaire doelstellingen 
van het beleid, te weten meer werk en 
minder inflatie, zal matiging in de inko-
mensontwikkeling hand in hand moe-
ten gaan met beperking van de groei 
van de collectieve lasten. Zonder inko-
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mensmatiging zal de ombuigingspro-
blematiek vri jwel onoplosbaar wor-
den; zonder beheersing van de groei 
van de collectieve lasten zal inkomens-
matiging te zeer leiden tot verminde-
ring van koopkracht. Evenals in het 
door het voorgaande kabinet gepre-
senteerde ombuigingspakket, ander-
half jaar geleden, zal de nadruk moe-
ten vallen op beperking van de groei 
van de overdrachtsuitgaven. De uit-
werking daarvan op de werkgelegen-
heid is op langere termijn veel gunsti-
ger dan een beperking van de materië-
le overheidsbestedingen of van de 
overheidsinvesteringen. Daarom kun-
nen ombuigingen in de sociale zeker-
heidssector niet worden gemist. De 
maatregelen tot beperking van de 
groei van de kosten van de sociale ze-
kerheid moeten in de eerste plaats zijn 
gericht op een vermindering van het 
beroep dat mensen moeten doen op 
de sociale verzekeringen en voorzie-
ningen. Coördinatie van het sociale ze-
kerheidsbeleid met het beleid op het 
gebied van arbeidsvoorzieningen, ar-
beidsomstandigheden en bedrijfsge-
zondheidszorg is noodzakelijk, ook in 
de overheidssfeer. 

Naast volumemaatregelen kunnen 
echter andere maatregelen, naar het 
zich laat aanzien, niet worden gemist. 
Zowel van werkenden als van niet-
werkenden zullen offers moeten wor-
den gevraagd. Die offers zullen meer 
kunnen en dus ook moeten worden 
gevraagd van de hogere inkomens-
groepen dan van de lagere. De Rege-
ring wil er geen enkele twijfel over la-
ten bestaan dat de laagste inkomens 
zullen worden ontzien. Met name de 
sociale minima zullen niet worden 
aangetast. 

De bestaande interdepartementale 
commissie coördinatie en kostenbe-
heersing van de sociale verzekeringen 
zal mogelijke ombuigingen inventari-
seren. Daarna zal het kabinet voorstel-
len doen voor een evenwichtige bij-
stelling van de groei van de uitgaven 
van de sociale zekerheid. Met inacht-
neming van de eigen rechtspositie en 
van het principe van het trentbeleid, 
zullen ook maatregelen in de sfeer van 
de voorzieningen voor het overheids-
personeel - in goed overleg met de be-
trokken organisaties - worden voorbe-
reid. Deze zullen evenwichtig moeten 
aansluiten aan die met betrekking tot 
de sociale voorzieningen. 

Wij hebben gekozen voor een inte-
grale aanpak van de beleidsombuigin-
gen, in samenhang met gewenste uit-
gaven voor nieuw beleid. Dat maakt 
een goede prioriteitenafweging moge-
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lijk. Een en ander zal zorgvuldig wor-
den voorbereid. In de Miljoenennota 
1979 zal de Regering een concreet 
beeld geven van de gehele ombui-
gingsoperatie, zoals wij die ons den-
ken. 

Wij zijn ons ten volle bewust van de 
grote problemen die matiging van in-
komens en beperking van de groei van 
de collectieve voorzieningen zullen op-
roepen. Wij beseffen ook dat wi j alleen 
kunnen slagen als een ieder naar 
draagkracht zal bijdragen. Over een 
extra bijdrage van de hogere inko-
mens zal overleg met het bedrijfsleven 
plaatsvinden. 

Het kabinet heeft besloten naast het 
wetsontwerp tot beheersing van niet-
c.a.o.-inkomens ook het wetsontwerp 
openbaarheid van inkomens over te 
nemen. Een voorontwerp voor een 
raamwet op de inkomensvorming zal 
worden gepubliceerd. Het kabinet 
neemt zich voor om uiterlijk 1 april a.s. 
over de vermogensaanwasdeling een 
voorstel in te dienen. Het beschouwt 
deze wetsontwerpen als bakens op de 
weg naar rechtvaardiger inkomensver-
houdingen. Ook op het terrein van de 
belastingheffing zal naar rechtvaardi-
ger verhoudingen worden gestreefd 
door in ruimere mate rekening te hou-
den met de gevolgen van de inflatie. 
De studie van prof. Hofstra over de 
mogelijkheden bepaalde invloeden 
van inflatie op de belastingheffing te 
neutraliseren, is inmiddels voltooid. 
Wij zullen daarover binnenkort aan de 
Kamer mededelingen doen. Aan de 
hand van de uitkomsten van de door 
het vorige kabinet in gang gezette 
ambtelijke studies over een herziening 
van de belastingen in de vermogens-
sfeer, zullen wetsvoorstellen worden 
voorbereid. In de vermogensbelasting 
zullen de vrijstellingen worden bezien 
tegen de achtergrond van de functie 
die het vermogen voor de bezitter 
heeft en zal worden voorgesteld de be-
lastingvrije sommen, rekening hou-
dend met de inflatie, te verhogen. Ge-
zien ook de onderlinge samenhang tus 
sen de verschillende belastingen in de 
vermogenssfeer, zal het kabinet zich 
mede beraden op een vermogens-
winstbelasting op onroerend goed en 
effecten. In de fiscale sfeer zal het be-
leid voor de zelfstandige ondernemers 
worden afgestemd op de drie functies 
die het ondernemersinkomen kent: 
consumptie, reservering en investe-
ring. Dat zal consequenties mee-
brengen voor de hantering van het fis-
cale winstbegrip. Het kabinet zal het 
onderzoek naar de mogelijkheden tot 

bestrijding van belastingontduiking 
met kracht voortzetten. Verscherpte 
aandacht zal ook worden gegeven aan 
juridische constructies die in het leven 
worden geroepen met het oogmerk 
om, zonder in strijd te komen met de 
wet, de nakoming van fiscale verplich-
tingen te ontgaan, soms met gebruik-
making van de in internationaal kader 
bestaande mogelijkheden. 

Het kabinet heeft besloten het voor-
lopig verslag op het wetsontwerp 
Postbank af te wachten, om zich mede 
tegen de achtergrond van de opvattin-
gen van deze Kamer nader op dit ont-
werp te kunnen beraden. 

Met betrekking tot het voor 1978 te 
voeren beleid nog een tweetal opmer-
kingen. Bij de indiening van de begro-
ting 1978 is rekening gehouden met 
ombuigingen die bij het optreden van 
het huidige kabinet nog niet waren ge-
concretiseerd. In de Voorjaarsnota zul-
len wi j aangeven hoe de desbetreffen-
de bedragen binnen het budgettaire 
kader van de begroting 1978 kunnen 
worden gevonden. Voor zover het ka-
binet nog zou besluiten tot het doen 
van nieuwe uitgaven voor 1978 zal de 
ruimte daarvoor elders moeten wor-
den vrijgemaakt. Ook overigens zullen 
de regels van het stringente begro-
tingsbeleid worden gehandhaafd. 

Uiterlijk eind februari zal het kabinet, 
mede in verband met het overleg met 
de sociale partners, zijn definitieve 
standpunt bepalen omtrent de nadere 
invull ing en afronding van het vorig 
najaar aangekondigde stimuleringsbe-
leid voor 1978. Aldus zal de Kamer de 

gelegenheid hebben nog voor Pasen 
over het op korte termijn te voeren fi-
nanciële en sociaal-economische be-
leid met de Regering nader van ge-
dachten te wisselen. 

Het kabinet zet het reeds aangekon-
digde beleid gericht op verlichting van 
lasten voor het bedrijfsleven voort. 
Ook zal het grote aandacht geven aan 
de exportpositie van ons land. Ons be-
drijfsleven dient vanuit een gelijkwaar-
dige concurrentiepositie te kunnen 
opereren. Hiertoe zijn gerichte export-
bevorderende maatregelen nodig, in 
het bijzonder ook ten behoeve van 
kleine en middelgrote ondernemin-
gen. 

Internationaal zullen wi j alles moe-
ten doen om een terugval naar protec-
tionistische maatregelen te voorko-
men. Wij hechten dan ook grote waar-
de aan een succesvol verloop van de 
multilaterale handelsbesprekingen in 
Genève. Ondanks de positieve invloed 
die van het globale beleid zal uitgaan, 
zullen er bedrijven zijn die niettegen-
staande goede marktvooruitzichten 
door een dal heen geholpen moeten 
worden. De steun aan die individuele 
bedrijven zal ook in de nabije toekomst 
worden voortgezet en wel op zo objec-
tief mogelijke wijze. Daarbij staat ons 
voor ogen van deze steunverlening zo 
spoedig mogelijk een sectorgewijze 
aanpak te maken. Ook de studie naar 
mogelijkheden tot wijzigingen in de 
heffingsgrondslag van de sociale ver-
zekeringspremies is in dit verband van 
belang. 
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Voor de gebieden met een kwetsba-

re economische structuur is een ge-
zond bedrijfsleven in het gehele land 
onmisbaar. Toepassing van regionale 
instrumenten en financiële faciliteiten 
zoals uiteengezet in de nota inzake het 
regionale sociaal-economische beleid 
voor de jaren 1977 t/m 1978 zal wor-
den voortgezet en waar nodig aange-
past. Een spoedige bespreking van de-
ze nota in het parlement is daartoe ge-
wenst. 

Bij de verdere uitwerking van het re-
gionale beleid zal het noodzakelijk zijn 
dat de provinciebesturen hun betrok-
kenheid bij het sociaal-economisch ge-
beuren in de regio's versterken. 

Dit jaar zullen het Integraal Struc-
tuurplan Noorden des Lands en de 
Perspectievennota Zuid-Limburg ge-
reedkomen. Wij onderkennen de ernst 
van de problematiek van regio's die 
buiten deze stimulerings- en herstruc-
tureringsgebieden liggen, zoals Twen-
te. Ook beseffen wi j dat binnen de 
Randstad herstructureringsproblemen 
zich aandienen. Al deze zaken zullen 
moeten worden aangevat in een ge-
coördineerde aanpak. 

Het kabinet is van oordeel dat een 
spoedige totstandkoming van de Wet 
Investeringsrekening is geboden. 
Daartoe zal zeer binnenkort de memo-
rie van antwoord worden uitgebracht. 
Het kabinet streeft ernaar de eerste fa-
se van deze wet reeds op 1 april in 
werking te doen treden. Daarin zal 
plaats zijn voor een basispremie, regio-
nale toeslagen, een kleinschaligheids-
toeslag en een toeslag voor grote 
projecten. Het overleg met de Europe-
se Commissie over onder meer de al-
gemene regionale toeslag en de 
ruimtelijke-ordeningstoeslag zal het 
kabinet ti jdig trachten af te ronden. Wij 
zullen ernaar streven de tweede fase 
van de wet, gehoord de SER, op 1 ja-
nuari 1979 in werking te doen treden. 
In deze tweede fase zullen toeslagen 
voor innovatie, energie en milieu een 
plaats krijgen, mits voldoende objec-
tieve maatstaven beschikbaar komen. 
Aan de hand van het SER-advies, dat 
medio februari zal verschijnen, zal het 
kabinet zijn standpunt omtrent het ar-
beidsplaatsencriterium bepalen. 

De bevordering van de levenskracht 
van het midden- en kleinbedrijf, ook in 
de landbouw en de visserij, is een on-
misbaar element in het overheidsbe-
leid. Naast de voordelen van de grote 
schaal ten behoeve van een rationele 
behoeftevoorziening, zullen de voor-
delen van kleinschalige activiteiten en 
organisatievormen bewust in het be-
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leid worden afgewogen. Een algeme-
ne studie naar de maatschappelijke 
voor- en nadelen van de diverse 
schaalgrootten zal dan ook worden ter 
hand genomen. Speciale aandacht 
verdient de toenemende omvang van 
de dienstensector in het totaal van de 
economische structuur. Het in deze 
sector sterk vertegenwoordigd arbeids-
intensieve midden- en kleinbedrijf zal 
de nodige ontplooiingskansen moeten 
krijgen. Voor de zelfstandigen in het 
midden- en kleinbedrijf en in de land-
en tuinbouw zal het beleid gericht zijn 
op het mogelijk maken van een inko-
mensontwikkeling die in beginsel 
gelijkwaardig is aan die van de werk-
nemers. De mogelijkheid zal worden 
bezien de regels voor de Wet Werk-
loosheidsvoorziening ook toe te pas-
sen op ex-zelfstandigen. 

Door middel van modernisering van 
de bedrijfsuitrusting en verbetering 
van de produktie-omstandigheden zal 
gestreefd worden naar vergroting van 
de concurrentiekracht van met name 
de middelgrote agrarische bedrijven. 

De spoedige totstandkoming van 
een Landinrichtingswet, mede gericht 
op een evenwichtige relatie tussen de 
produktiefunctie en de beheersfunctie 
van de landelijke gebieden, zal worden 
bevorderd. Hierop afgestemd, zal een 
beheerswet worden voorbereid voor 
de in de Relatienota bedoelde gebie-
den. Een wet tot regeling van de land-
bouwkundige toetsing bij overdracht 
van landbouwgronden wordt in voor-
bereiding genomen. Overwogen 
wordt voor daartoe speciaal aangewe-
zen gebieden een voorkeursrecht voor 
de Stichting Beheer Landbouwgron-
den in te stellen. 

Door overbevissing en de problema-
tiek van de 200-mijlszone verkeert on-
ze zee- en kustvisserij in een moeilijke 
en onzekere positie. De Regering hecht 
grote waarde aan het tot stand komen 
van een gemeenschappelijk Europees 
visserijbeleid, dat voorziet in voor ons 
land passende vangstquota en -moge-
lijkheden, het vermijden van concur-
rentievervalsing en met als afronding 
een verantwoord structuurbeleid. 

Herstel van de werkgelegenheid 
door versterking van het economisch 
draagvlak zal veel t i jd vergen. Intussen 
heeft de discrepantie tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt met name 
in kwalitatieve zin een verontrustende 
omvang aangenomen. Het beleid ter za 
ke van tijdelijke arbeidsplaatsen zal 
worden voortgezet. Wij zullen de mo-
gelijkheden onderzoeken werkgele-
genheid te verdelen over meer men-
sen zonder de arbeidskostenstijging 
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nieuwe impulsen te geven. Voor- en 
nadelen van vervroegde uittreding, 
educatief verlof, deeltijdarbeid en ar-
beidstijdverkorting, zullen nauwgezet 
moeten worden afgewogen tegen de 
risico's van langdurige werkloosheid 
voor met name jonge mensen. Een re-
delijke herverdeling van werkgelegen-
heid kan - mits gecombineerd met een 
actief arbeidsmarktbeleid - ook juist 
nieuwe mogelijkheden bieden voor de 
zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. 
In dit verband acht het kabinet de dis-
cussie rond de zogenaamde arbeids-
plaatsenovereenkomsten van belang. 
Het waardeert zulke overeenkomsten 
positief voor zover deze ertoe strekken 
dat de sociale partners vanuit hun ver-
antwoordelijkheid een beleid ontwik-
kelen met betrekking tot arbeidsmarkt 
en werkgelegenheid dat niet tot ver-
starring leidt. 

Meer aandacht zal worden besteed 
aan hen die niet op kortere termijn aan 
het werk kunnen. De Regering zal na-
gaan of voor langdurig werklozen en 
jeugdige werklozen, bij voorbeeld in 
de sociaal-culturele sector, in het na-
tuur" en landschapsbeheer en de mo-
numentenzorg, zinvolle activiteiten en 
extra arbeidsplaatsen kunnen worden 
gevonden. 

Over het advies van de Sociale Ver-
zekeringsraad over het sociale vri jwil l i-
gerswerk door werklozen met behoud 
van uitkeringen, zal spoedig een 
standpunt worden bepaald. 

Het arbeidsmarktbeleid zal worden 
geïntensiveerd. De mobiliteit van ar-
beid zal worden bevorderd, onder 
meer door een intensivering van be-
roepenvoorlichting en van her-, om-
en bijscholing, een betere toerusting 
der gewestelijke arbeidsbureaus, als-
mede een betere coördinatie tussen de 
uitvoeringsorganen voor sociale ze-
kerheid en arbeidsvoorzieningen. De 
Regering zal de voorbereiding van een 
wettelijke pensioenplicht voor werkne-
mers ter hand nemen mede met het 
oog op een verdere bevordering van 
de mobiliteit. 

Meer in het algemeen zal het over-
heidsbeleid op zijn betekenis voor de 
werkgelegenheid worden bekeken en 
getoetst. Verhoging van de effectiviteit 
van het arbeidsmarktbeleid mag de 
menselijkheid van dit beleid niet aan-
tasten. 

Op langere termijn moet de aan-
sluiting op de arbeidsmarkt vooral 
worden gevonden door een betere af-
stemming van het onderwijsbeleid en 
het arbeidsmarktbeleid. Daarbij zal bij-
zondere aandacht worden gegeven 
aan het beroepsonderwijs. 
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Terecht wordt thans algemeen aan-

vaard dat niet kan worden volstaan 
met het scheppen van extra-arbeids-
plaatsen. Het gaat ook om de kwali-
teit van de arbeid. 

In werksituaties moeten mogelijkhe-
den bestaan voor ontplooiing en me-
deverantwoordelijkheid. Binnen de 
onderneming moet daartoe een sa-
menhangend sociaal beleid worden 
ontwikkeld. Het kabinet dringt er bij de 
SER op aan het daarover gevraagde 
advies zoveel mogelijk te bespoedi-
gen. 

Naast verbetering van de kwaliteit 
van de arbeidsplaats is medezeggen-
schap van werknemers over hun werk-
omgeving een ander belangrijk ele-
ment van beleid. Het kabinet verzoekt 
daarom spoedige behandeling van het 
ontwerp van een arbeidsomstandighe-
denwet, ter vervanging van de be-
staande veiligheidswetgeving. Het bij 
de Kamer aanhangige wetsontwerp 
tot herziening van de wet op de onder-
nemingsraden zal met enkele wijzigin-
gen worden overgenomen. Die wijzi-
gingen zullen met name betrekking 
hebben op de overlegprocedures en 
faciliteiten voor leden van onderne-
mingsraden. 

Met betrekking tot de medezeggen-
schap in kleine bedrijven zal na ont-
vangst van het desbetreffende SER-
advies spoedig een beslissing worden 
genomen. Het gevraagde SER-advies 
inzake het individuele klachtrecht van 
de werknemer wordt met belangstel-
ling afgewacht. Over de taak en de be-
voegdheden van met name de raden 
van commissarissen zal zo spoedig 
mogelijk advies aan de SER worden 
gevraagd. Daarbij zal worden ver-
zocht, mede aan de hand van de erva-
ringen met het huidige systeem, een 
oordeel te geven over de mogelijkheid 
van directe verkiezing van commissa-
rissen in vennootschappen door werk-
nemers en aandeelhouders volgens de 
formule drie maal éénderde. 

Het kabinet is zich bewust van de 
aanzienlijke problemen die zich zullen 
voordoen bij de toekomstige energie-
voorziening, ook in ons land. Daarom 
zal allereerst het besparingsbeleid ten 
aanzien van alle verbruikscategorieën, 
alsmede het beleid gericht op het zo-
veel mogelijk vertragen van het ver-
bruik van onze gasvoorraden, worden 
geïntensiveerd. Daarnaast zal het on-
derzoek naar alternatieve energiebron-
nen krachtig worden bevorderd. 

Over de versterking van het aandeel 
van kolen in de energievoorziening 
van ons land zal de Kamer binnen af-
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zienbare tijd een nota bereiken. Beslis-
singen ter uitvoering van het beginsel-
besluit van 1974 tot bouwvan een 
drietal kerncentrales zullen eerst wor-
den genomen nadat voor het vraag-
stuk van de methode van berging van 
radioactief afval een aanvaardbare op-
lossing is gevonden. Ook moet een be-
vredigende oplossing worden gevon-
den voor de problematiek van de vei-
ligheid van de kerncentrales. 

Technologie en wetenschap 

Op het raakvlak tussen werkgelegen-
heid en wetenschap bewegen zich 
de technologie en de innovatie. De Re-
gering acht een maatschappelijke 
beïnvloeding van technologische ont-
wikkelingen mogelijk en noodzakelijk. 
Ongewenste gevolgen voor onze sa-
menleving moeten worden voorko-
men. Wetenschap en techniek zullen 
onder meer ingezet moeten worden 
om nieuwe schaarsteverhoudingen op 
het gebied van energie, grondstoffen 
en milieu zoveel mogelijk te vermij-
den. Daarnaast biedt een gerichte sti-
mulering van de technische ontwikke-
ling een van de belangrijkste wegen 
waarlangs de versterking van onze po-
sitie op de buitenlandse markten, en 
daarmee de creatie van arbeidsplaat-
sen, zal moeten plaatsvinden. Ook in 
de niet-marktsectoren is er behoefte 
aan technologische vernieuwing. Bij 
de eigen bestedingen van de overheid 
en bij haar wetgevende arbeid zal het 
kabinet de mogelijkheden nagaan om 
nieuwe impulsen te geven aan techno-
logische ontwikkelingen. 

Mede in het licht van het vooraf-
gaande is de instandhouding van een 
kwalitatief hoogwaardig onderzoekpo-
tentieel voor ons land van essentiële 
betekenis. Op een aantal terreinen zal 
vanuit het wetenschapsbeleid her-
oriëntatie van zowel universitaire als 
buitenuniversitaire onderzoekinstellin-
gen bevorderd worden en zal het pro-
ces van kennisoverdracht aan het be-
drijfsleven worden verbeterd. De her-
structurering van TNO is daartoe een 
aanzet. De verdere ontwikkeling van 
het stelsel van sectorraden moet er 
eveneens toe dienen om vraag en aan-
bod tussen wetenschap, bedrijven en 
overheid beter op elkaar af te stern-
men. Overeenkomstig de adviezen van 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid wordt nagegaan op 
welke wijze relevante wetenschappe-
lijke en technische ontwikkelingen in 
het buitenland sneller voor ons land 
beschikbaar kunnen komen. 
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Wetgeving en bestuur 

Bij wetgeving en bestuur zullen eer-
bied voor de individuele mens en be-
houd en ontwikkeling van de rechts-
staat leidende beginselen zijn. Verbe-
tering van de rechtspositie van achter-
gestelden, zwakken en afhankelijken 
zal daarbij bijzondere aandacht moe-
ten hebben. De zorg voor de veiligheid 
van de burger rekent de Regering tot 
haar eerste taken. Bij de bestrijding 
van de voortdurend toenemende cri-
minaliteit - ook in de vorm van zeer 
ernstige misdrijven - is doortastend-
heid geboden. Uitbreiding en verster-
king van de politie zijn nodig. Bij ver-
sterking van de politie denkt de Rege-
ring ook aan verhoging van de kwali-
teit van het politiewerk. Een verbre-
ding van de taak van de politie-ambte-
naar naar maatschappelijke dienstver-
lening zal worden bevorderd. Bij de 
verbetering van de organisatie, ter op-
heffing van de versnippering van het 
apparaat, moet worden vastgehouden 
aan inbedding van de politie in stevige 
bestuurslagen, waardoor democrati-
sche verankering van de taakuitoefe-
ning verzekerd is. Op korte termijn zal 
daarom het overleg worden voortge-
zet op basis van de afspraken, die bij 
de behandeling van de Nota Vraag-
punten met betrekking tot de reorgani-
satie van de politie met de Kamer zijn 
gemaakt. 

Het kabinet is voornemens een gro-
tere duidelijkheid en eenvormigheid te 
bevorderen in het beleid met betrek-
king tot de toelating van vreemdelin-
gen. Daarbij zal vanzelfsprekend niet 
worden afgeweken van de traditie dat 
vervolgde personen in ons land een 
toevlucht kunnen vinden en dat met 
humanitaire overwegingen ernstig re-
kening wordt gehouden. In het alge-
meen blijft echter een restrictief toela-
tingsbeleid geboden wegens de in-
vloed van immigratie op de bevol-
kingsdruk en de toeneming van soci-
ale spanningen in de Nederlandse sa-
menleving. 

Wij onderkennen de noodzaak van 
een verder waarborgen en bescher-
men van de persoonlijke levenssfeer. 
In samenhang met de algemene wet-
geving inzake de bescherming per-
soonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties zal een ontwerp 
van Wet op de Centrale Personenad-
ministratie worden voorbereid en in-
gediend. Een dergelijke administratie 
zal niet eerder worden ingevoerd dan 
nadat deze algemene wetgeving van 
kracht zal zijn geworden. 
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Op zo kort mogelijke termijn na 

beëindiging van het gesprek met de 
Orde van Advocaten zal een vooront-
werp van wet worden gepubliceerd op 
de van overheidswege gefinancierde 
rechtshulp. 

Het kabinet gaat ervan uit vóór 1 ja-
nuari 1979 erin te slagen een wets-
ontwerp ter zake van abortus gereed te 
hebben voor indiening. Het besef van 
de noodzaak tot herziening van de hui-
dige wet noopt tot een uiterste inspan-
ning om te geraken tot een regeling 
die in zo breed mogelijke kring aan-
vaardbaar is. Dit betekent mede dat 
geen van de geestelijke stromingen in 
ons volk haar benadering volledig in 
de te ontwerpen regeling zal kunnen 
terugvinden. 

De spoedige totstandkoming van 
een wijziging van de onteigeningswet 
en van het bij de Tweede Kamer aan-
hangige wetsontwerp inzake het voor-
keursrecht van gemeenten is gewenst. 
Op korte termijn kunnen daartoe voor-
stellen tegemoet worden gezien. Een 
wettelijke regeling zal worden ontwor-
pen waarbij de huurder van het door 
hem bewoonde huis een recht van 
voorkeur krijgt bij verkoop daarvan. 

De Regering streeft ernaar de eerste 
lezing van de algehele herziening van 
de Grondwet in deze kabinetsperiode 
voltooid te krijgen. Daartoe hoopt zij 
de verdere indiening van wetsvoor-
stellen, zoal niet geheel dan toch gro-
tendeels, nog in dit kalenderjaarte vol-
tooien. Achter de uitgangspunten van 
de ontwerpen van wet, die strekken tot 
het reorganiseren van het binnenlands 
bestuur, stelt ook dit kabinet zich op. 

Het openbaar bestuur van ons land 
dient naar onze mening democratisch, 
doeltreffend en doorzichtig te zijn. De 
indeling in drie bestuurslagen moet 
gehandhaafd blijven. Een evenwichti-
ge herverdeling van de taken en be-
voegdheden over deze drie lagen is 
noodzakelijk. De positie der provincies 
en gemeenten moet waar mogelijk 
dan ook worden versterkt. Decentrali-
satie zal worden bevorderd, centralisa-
tie zal worden tegengegaan. 

De Regering zet zich aan een beraad 
over de uitwerking in beide wetsont-
werpen van de uitgangspunten der ge-
wenste bestuurlijke en territoriale her-
vorming. Zodra dit beraad zal zijn af-
gerond, zullen wij over de uitkomsten 
ervan met de Kamer in overleg treden. 
Bij dat beraad zullen vragen over mo-
gelijke bijstelling, concretisering en fa-
sering aan de orde komen. 
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Het overleg tussen Rijk en provin-
cies, met de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten en met de vier gro-
te gemeenten zal worden voortgezet 
en verbeterd. 

De Regering hoopt dat een betere 
regeling van de provinciale financiën 
spoedig tot stand kan worden ge-
bracht. De toestand der gemeentefi-
nanciën lijkt niet ongunstig. Toch zijn 
er belangrijke knelpunten. Zodra de 
studie ter zake is afgerond zal het kabi-
netzich hierop beraden. 

Het kabinet hoopt nog deze maand 
de nota over de problematiek van de 
Molukkers in Nederland aan de Kamer 
aan te bieden. Het neemt zich voor 
daarna over de concretisering van het 
beleid op zo kort mogelijke termijn 
met alle betrokkenen overleg te ple-
gen. 

Het kabinet is van mening dat wijzi-
gingen in de thans in het Statuut voor 
het Koninkrijk neergelegde verhoudin-
gen tussen Nederland en de Neder-
landse Antil len in goed overleg tussen 
de landen dienen te worden voorbe-
reid. Het zal daarbij ernstig rekening 
houden met de in de Nederlandse An-
tillen levende verlangens en hieraan 
waar mogelijk steun verlenen, mede 
door de wijze waarop de ontwikkelings-
hulp zal worden verstrekt. 

Het internationaal beleid van het ka-
binet (buitenlands beleid, defensie, 
ontwikkelingssamenwerking) zal 
voortbouwen op hetgeen, met brede 
steun van de volksvertegenwoordi-
ging, in de loop der jaren tot stand kon 
worden gebracht. Er zal dus een duide-
lijke continuïteit zijn. Het beleid zal 
vooral geloofwaardig en doeltreffend 
moeten zijn. 

In die zin zal het worden gericht op 
een drietal samenhangende hoofd-
doelstellingen: bevordering van de 
wereldvrede, intensivering van de sa-
menwerking in westelijk verband, ont-
wikkeling van de derde wereld. Voort-
zetting van het regeringsbeleid kan 
met name worden verwacht ten aan-
zien van de Verenigde Naties, de rech-
ten van de mens, het overleg tussen 
Oost en West over ontspanning, ont-
wapening en wapenbeheersing, de 
Europese eenwording en het Noord-
atlantisch bondgenootschap. 

Het kabinet veroordeelt het in Zuid-
Afrika gevoerde apartheidsbeleid. Zo-
wel uit het oogpunt van de mensen-
rechten als uit dat van de wereldvrede 
is het noodzakelijk, dat op korte ter-
mijn en langs vreedzame weg ingrij-
pende hervormingen in Zuid-Afrika tot 
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stand worden gebracht. De maatrege-
len die door het vorige kabinet reeds 
werden genomen dan wel aangekon-
digd, zullen onverkort worden gehand-
haafd of uitgevoerd. Nauwgezet zal 
worden toegezien op de naleving van 
het wapenembargo van de Veilig-
heidsraad. Krachtige steun zal worden 
verleend aan maatregelen, in het ka-
der van de Verenigde Naties of van de 
Europese Gemeenschap, die er effec-
tief toe kunnen bijdragen, de regering 
van Zuid-Afrika te brengen tot gelijk-
berechtiging van alle burgers daar. 

Het kabinet zal zich, in nauw overleg 
met de Beneluxpartners, inzetten voor 
verdieping van de Europese integratie, 
waarbij versterking van de democrati-
sche basis van de Gemeenschap door 
een rechtstreeks verkozen Europees 
Parlement onontbeerlijk is. De tot-
standkoming van een economische en 
monetaire unie blijft de uiteindelijke 
doelstelling van het Europese beleid. 

De strijd tegen inflatie en werkloos-
heid dient mede in EG-verband te wor-
den gevoerd, in het besef dat, hoe 
groot de nationale problemen en die in 
EG-kader mogen zijn, zij nooit langs de 
weg van het weer opkomend protec-
tionisme tot oplossing kunnen worden 
gebracht. 

Op het terrein van ontwapening en 
wapenbeheersing blijft een onvermin-
derde inspanning noodzakelijk. Aan 
het voorkomen van proliferatie van 
kernwapens en aan de stopzetting van 
kernproeven zal hoge prioriteit wor-
den gegeven. 

Het kabinet beschouwt het lidmaat-
schap van het Noordatlantisch bond-
genootschap van essentiële betekenis 
voor de verzekering van vrede en vei-
ligheid. De zorgwekkende opbouw van 
de militaire kracht van de Sowjet-Unie, 
die op geen enkele wijze in verhouding 
staat tot de behoeften aan verdedi-
ging, maakt handhaving en verbete-
ring van de gemeenschappelijke de-
fensie-inspanning van de bondgeno-
ten onvermijdelijk. In het regeerak-
koord is overeengekomen dat de de-
fensie-inspanning, zoals voorzien in de 
Defensienota 1974, kwalitatief op peil 
zal worden gehouden. Er zijn evenwel 
nog onder het vorige kabinet knelpun-
ten geconstateerd, op personeel en 
materieel gebied. Thans wordt nage-
gaan hoe die kunnen worden opge-
lost, onder andere door aanvulling van 
de ontstane personeelstekorten en 
adequate compensatie van prijsstijgin-
gen. In ieder geval verwacht het kabi-
net nog dit jaar de vervanger van de 
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Neptune maritieme patrouillevliegtui-
gen te kunnen bestellen. Ook worden 
mogelijkheden bestudeerd om de re-
actiesnelheid van het Eerste leger-
korps te verhogen. Bij de indiening 
van de rijksbegroting voor 1979 zullen 
geactualiseerde meerjarenramingen 
voor defensie worden aangeboden. 
Uitganspunt daarbij is de in het re-
geerakkoord neergelegde stelling dat 
Nederland in deze kabinetsperiode 
een bijdrage aan de NAVO zal leveren, 
zoals die sinds de Defensienota 1974 
van ons land wordt verwacht. 

Sedert de jaren zestig zijn de ver-
houdingen in de krijgsmacht gaande-
weg aangepast aan de ontwikkelingen 
in de maatschappij als geheel. Dit pro-
ces zal ook in de toekomst voortgang 
vinden, al mogen de specifieke eisen 
die aan een krijgsmacht moeten wor-
den gesteld, niet uit het oog worden 
verloren. Op korte termijn zal het kabi-
net zich beraden op het wetsontwerp 
tot herziening van de Wet gewetens-
bezwaren militaire dienst en in overleg 
met de bijzondere kamercommissie 
bezien hoe de behandeling daarvan 
kan worden hervat. 

Mijnheer de Voorzitter! Een van de 
meest wezenlijke taken die ons land 
dient te vervullen is bij te dragen aan 
de verbetering van de levensomstan-
digheden van ontelbaar velen in de 
derde wereld. Meer dan tot nu toe zal 
met particuliere organisaties en het be-
drijfsleven worden samengewerkt. 

Met voorrang dient het streven ge-
richt te zijn op structurele verbeterin-
gen in het geheel van de betrekkingen 
met de ontwikkelingslanden. Zij die-
nen, in het kader van de zich ontwikke-
lende nieuwe internationale economi-
sche orde, in staat te worden gesteld 
op basis van gelijkwaardigheid deel te 
nemen aan het internationale econo-
mische verkeer. Dit betekent onder an-
dere zo min mogelijk belemmeringen 
en beperkingen bij de afzet van hun 
produkten op onze markten en zoveel 
mogelijk toegang tot buitenlandse ka-
pitaalmarkten. Waar deze gelijkwaar-
digheid nog ontbreekt dienen handels-
politieke voorrechten en hulp voor 
financiering van de betalingsbalans-
tekorten te worden uitgebreid. Over de 
structurele ontwikkelingssamenwer-
king zal het kabinet een nota aan het 
parlement toezenden. 

De Nederlandse ontwikkelingshulp 
zal minstens 1,5% van het netto natio-
nale inkomen bedragen. Er zal geen 
verhoging plaatsvinden van oneigen-

lijke toerekeningen aan het hulpbe-
drag. Het streven is erop gericht de fi-
nanciering van de hulp geleidelijk min-
der te doen steunen op kapitaalmarkt-
middelen. 

De bilaterale hulp zal worden gecon-
centreerd op de landen die onze hulp 
het meest nodig hebben en die zich in-
zetten voor de ontplooiing van hun be-
volking, in het bijzonder van de arm-
sten onder hen, en op landen waar-
mee Nederland bijzondere betrekkin-
gen onderhoudt. De kwaliteit van de 
hulpverlening zal worden verbeterd. 

De Europese Gemeenschap speelt in 
onze relatie tot de arme landen een 
toenemende rol. Het kabinet wil in 
Brussel voorstellen doen voor een 
meer samenhangend beleid van de 
Gemeenschap jegens de derde we-
reld. 

Om zoveel mogelijk mensen te over-
tuigen van de noodzaak van ontwikke-
lingssamenwerking zullen voorlichting 
en bewustwordingsbeleid door middel 
van een evenwichtige presentatie 
zich richten op alle groepen in de sa-
menleving. 

Slot 

Mijnheer de Voorzitter! De noden 
van de volkeren van de derde wereld 
stellen de rijke landen voor een uitda-
ging en een opdracht. De problemen 
waar wij in eigen land mee kampen, 
vallen daarbij in het niet. Toch kan zon-
der overdrijving en moet onverbloemd 
worden gezegd dat ons volk een moei-
lijke tijd tegemoet gaat. De hoofdlijnen 
van het beleid van het kabinet zijn ge-
trokken in het regeerakkoord en in de 
verklaring die ik nu afsluit. Dat beleid 
zal in het teken staan van de verant-
woordelijkheid die mensen dragen 
voor eigen en eikaars ontplooiing, 
voor een rechtvaardige ordening van 
de maatschappij en voor een behoed-
zaam beheer van het milieu en de na-
tuur. Die verantwoordelijkheid gestal-
te geven zal offers vragen, offers om 
recht te doen aan de zwakkeren in on-
ze maatschappij, offers om onze kinde-
ren een goede toekomst te bieden, of-
fers om een einde te maken aan on-
recht en nood hier en elders in de we-
reld. 

Wij willen ons best ervoor doen -
meer kunnen wij niet - om ons volk er-
van te overtuigen dat deze offers moe-
ten worden gebracht en dat wij een ge-
zamenlijke taak te vervullen hebben. 
Wij komen niet met een dictaat maar 
met de uitnodiging tot een dialoog, 

een dialoog met de bevolking, maar 
vooral met u, de volksvertegenwoordi-
gers. Voor die dialoog stellen wij ons 
open. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 14.55 uur. 

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

1°. dertien Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende ontwer-
pen van (rijks-)wet: 

Wijziging van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening (14 889); 

Wijziging van hoofdstuk XVII (De-
partement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1976(14 891); 

Naturalisatie van Alvarez Gonzalez, 
Manuel en 23 anderen (14 892); 

Naturalisatie van Brand, Johannes 
Antonius Maria en 22 anderen 
(14 893); 

Wijziging van de regeling van de be-
zoldiging van de vice-president en de 
leden van de Raad van State, alsmede 
van de voorzitter en de leden van de 
Algemene Rekenkamer (14 894); 

Wijziging van de Grootboekwet 
(14 895); 

Naturalisatie van Alexander, Donald 
Fitz Gerald en 20 anderen (14 897, 
R 1083); 

Naturalisatie van Antic, Bozidar en 
24 anderen (14 900); 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Provin-
ciefonds voor het dienstjaar 1976 
(14901); 

Wijziging van hoofdstuk XIII (Depar-
tement van Economische Zaken) van 
de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1977 (Intensivering regionaal econo-
misch beleid) (14 902); 

Naturalisatie van Argubi, Kamal en 
20 anderen (14 903); 

Wijziging van hoofdstuk V (Departe-
ment van Buitenlandse Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1975 
(14 905); 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie en de Rijkspostspaarbank 
voor het dienstjaar 1976 (14 906); 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2\ zestien brieven van de directeur 
van het Kabinet der Koningin, met de 
mededeling, dat Hare Majesteit de 
door de Staten-Generaal aangenomen 
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voorstellen van wet, gedrukt onder de 
nummers 
13 358, 13 971,14 053,14 179, 14 280, 
14 404,14 422,14 490, 14 601, 14 638, 
14 643, 14 666, 14 670, 14 673, 14 674, 
14 803, 14 808,14 809,14 822, 14 823, 
14 830, 14 843 t/m 14 846,14 851 en 
14 852, heeft goedgekeurd. 

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

3°. de volgende brieven: 
een, van de Minister-President, Mi-

nister van Algemene Zaken, ten gelei-
de van het eindverslag (met bijlagen) 
van de kabinetsformatie (14 600, nr. 
4); 

een, van de Minister van Financiën, 
over de Nederlandse betalingsbalans 
in het derde kwartaal 1977 (14 608, nr. 
3); 

twee, van de Minister van Economi-
sche Zaken, t.w.: een, over steun aan 
Volvo Car BV (14 800-XIII, nr. 13); 

een, over het prijsbeleid 1978 
(14 899); 

een, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk ten 
geleide van een advies over de Kader-
wet specifiek welzijn (14 493, nr. 5). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

4°. een brief van het Presidium, ter be-
antwoording van een aantal tijdens de 
behandeling van de Raming 1978 ge-
stelde vragen (14 514, nr. 8). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

5°. een brief van de Gevolmachtigde 
Minister van de Nederlandse Anti l len, 
ten geleide van het regeringsprogram-
ma voor de Nederlandse Antillen voor 
de periode 1977-1981. 

Dit stuk ligt op de griffie ter inzage; 

6°. de volgende adressen: 
een, van mevrouw M. Vos-Botma te 

Leens, met betrekking tot de toepas-
sing van de hardheidsclausule; 

een, van H. Bakker te Leeuwarden, 
met betrekking tot een veroordeling; 

een, van J. de Graaf te Apeldoorn, 
met betrekking tot zijn pensioen; 

een, van mevr. M. A. van Doren-Kra-
nenburg te Rotterdam, met betrekking 
tot persoonlijke omstandigheden; 

een, van mevr. A. P. M. Sparidaens-
Pullens te Tilburg, met betrekking tot 
haar belastingen; 

een, van L. J. I. van der Wal te Heem-
stede, met betrekking tot uitstel dienst-
plicht; 

een, van H. Visser te Renkum, met 
betrekking tot uitstel eerste militaire 
oefening; 

een, van mevr. A. J. M. A. Mole-
naar-Schaafsma te Brielle, met betrek-
king tot haar belastingen; 

een, van architectenbureau ir. J. W. 
van Niekerk en F. Schellekens te 
's-Hertogenbosch, met betrekking tot 
belastingen. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

7°. de volgende brieven e.a.: 
een, van A. C. Muskens, over die-

renbescherming; 
een, van het Havenschap Delfzijl, ter 

toezending van een aantal vergader-
stukken; 

een, van gedeputeerde staten van 
Friesland, over de voorgenomen wijzi-
ging van de wet op het voortgezet on-
derwijs; 

een, van het Havenschap Terneuzen, 
ter toezending van vergaderstukken; 

een, van het gemeentebestuur van 
Hilversum, over de eventuele invoe-
ring van de neutronenbom; 

een, van het secretariaat van de 
Rooms-Katholieke Kerkprovincie in 
Nederland, ten geleide van de toe-
spraak van Paus Paulus voor Wereld-
vredesdag 1 januari 1978; 

een, van een actiecomité , over de 
naamgeving van de nieuw te vormen 
gemeente Uithuizen-Uithuizermee-
den; 

een, van de algemeen secretaris van 
het NVV Jongerencontact, over de sta-
geDroblematiek in het onderwijs; 

een, van Amnesty International, 
over het lot van de Kurdische gevan-
genen; 

een, van de secretaris van het Pro-
duktschap voor Vee en Vlees, over de 
ontwerp-Grondwaterwet; 

een nieuwjaarswens van de algeme-
ne vereniging van Nederlandse Militai-
ren; 

een aantal mededelingen van de 
Voorzitter van het Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren; 

een, van een aantal werknemers van 
de Koninklijke Nederlandse Grofsme-
derij te Leiden, over de werkgelegen-
heid aldaar; 

een, van de landdrost/voorzitter van 
de adviesraad van de Zuidelijke Us-
selmeerpolders, over de gemeente-
wording van Lelystad; 

een, van het gemeentebestuur van 
Aalsmeer, over de woningbouw al-
daar; 

een, van de directie van de Stichting 
'Algemeen Mijnwerkersfonds van de 
Steenkolenmijnen in Limburg', ten ge-
leidevan het jaarverslag 1976; 

een, van gedeputeerde staten van 
Zuid-Holland, over verbetering van de 
inkomsten van de provincie; 

een, van H. Fokker, over het niet ont-
vankelijk verklaren van A.O.W.-aanvra-
gen; 

een, van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid, ten geleide 
van het rapport 'De komende vijfen-
twintig jaar; een toekomstverkenning 
voor Nederland'; 

een, van het secretariaat van de Ne-
derlandse Bond van Vrouwen werk-
zaam in bedrijf en beroep, over de po-
sitie van oudere ongehuwde vrouwen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Hattum, over schoolbegeleidingsdien-
sten; 

een, van de secretaris van het Amb-
tenarencentrum, over eventuele extra 
inkomensnivellering bij het overheids-
en onderwijspersoneel; 

een, van J. H. Perié, over ruimtelijke 
ontwikkeling in Nederland; 

een, van het Havenschap Vlissingen, 
ten geleide van een aantal vergader-
stukken; 

een, van C. A. Klooster, over de 
zaak-Kalma; 

een, van G. Hoekstra, over de pro-
blematiek van de alleenstaanden; 

een, van het gemeentebestuur van 
Zaanstad, over de scholenbouw al-
daar; 

een, van I. van Egmond, over onder-
curatelestelling; 

een, van A. J. van Eick, tertoezen-
ding van een rapport met een nieuwe 
benadering van de heersende maat-
schappelijke problematiek; 

van de Vrouwenbond N.V.V., afde-
lingen Enschede en Haarlem, over de 
zaak-Kalma; 

een, van het bestuur van de landelij-
ke vereniging tot behoud van het zei-
lend bedrijfsvaartuig, over haar doel-
stellingen; 

een, van M. I. W. Jansen, over het 
verbieden van het roken in de Bloed-
bank; 

een, van W. H. Horseling, over het 
afschrijven voor de fiscus van stofkap-
pen op houtbewerkingsmachines; 

een, van het bestuur van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor 
Midden- en Noord-Zeeland, over een 
vaste oeververbinding over de Wester-
schelde; 

een, van M. W. van Vianen, met een 
terugblik op de beleidsdaden van het 
kabinet-Den Uyl; 

een, ten geleide van de nieuwjaars-
rede van de voorzitter van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor 
Rijnland; 

Al deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 
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8°. de volgende afschriften van brie-
ven: 

een, van het gemeentebestuur van 
Leiden, gericht tot de ministers van 
Economische Zaken en van Sociale Za-
ken, over de problematiek inzake de 
N.V. Koninklijke Nederlandse Grof-
smederij te Leiden; 

een, van acht landelijke organisa-
ties, werkzaam op het gebied van na-
tuurbehoud, milieubeheer en monu-
mentenbescherming, gericht tot de 
Minister-President, om in de rege-
ringsverklaring aandacht voor hun 
programma's te vragen; 

een, van het Vrouwen-actiecomité 
voor vervroegd AOW-pensioen, ge-
richt tot de Minister-President, over de 
problematiek van de oudere ongehuw-
de vrouw; 

een, van J. Somer, gericht tot de Mi-
nister van Financiën, over het adverte-
ren voor personeel door de Overheid; 

een, van de voorzitster van de Vrou-
wenbeweging van het NKV in de bis-
dommen Den Bosch en Breda, gericht 
tot de Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, over de ge-
zinsverzorging en de bejaardenzorg in 
de Kempen; 

Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 

9°. de volgende academische proef-
sch riften: 

van D. J. Eppink: 'Managing the un-
foreseen'; 

van A. Nentjes: 'Van Keynes tot Key-
nes'; 

van H. Boonk: 'De openbare orde als 
grens aan het vrij verkeer van goede-
ren, personen en diensten in de 
E.E.G.'; 

van G. G. H. Jansen: 'An application 
of bayesian statistical methods to a 
problem in educational measure-
ment'; 

van J. M. F. ten Berge: 'Optimizing 
factorial invariance'. 

Deze boekwerken zijn opgenomen in 
de bibliotheek der Kamer. 
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Noten 

Noot 1 (Zie blz. 330) 

Aan de heer Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 28 december 1977 

Zeer geachte heer Voorzitter, 

Door de aanvaarding van mijn benoe-
ming tot Staatssecretaris van Binnen-
landse zaken en mijn beëdiging als zo-
danig door Hare Majesteit de Koningin 
is het gevolg ingetreden als is voorzien 
in artikel 106, eerste lid, juncto artikel 
86, tweede lid, van de Grondwet. Dien-
tengevolge heb ik opgehouden lid te 
zijn van de Tweede Kamer der staten-
Generaai. 

Nu aan een ruim tien jaren lidmaat-
schap van de Kamer een naar ik hoop 
voorlopig, einde is gekomen, moge ik 
u, de andere leden van het Presidium, 
de overige.leden van de Kamer, de 
ambtenaren in dienst van de Kamer en 
alle verder in het gebouw daarvan 
werkzame personen danken voor de 
dikwijls hartelijke en vriendschappelij-
ke maar altijd collegiale en prettige 
contacten. 

Met de meeste hoogachting en vrien-
delijke groeten, als steeds uw, 

H. E. Koning 

De Hoogedelgestrange Heer A. Vonde-
ling, Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 28 december 1977 

Hooggeachte Voorzitter, 

In verband met mijn benoeming tot 
staatssecretaris van Buitenlandse Za-
ken bedank ik, met ingang van heden, 
voor het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

Graag maak ik van deze gelegenheid 
gebruik mijn grote erkentelijkheid tot 
uitdrukking te brengen voor de pretti-
ge samenwerking die ik in een lange 
reeks van jaren met zovele collega's -
en in het bijzonder ook met U - mocht 
hebben. Mijn grote waardering gaat 
eveneens uit naar hen die - in dienst 
van de Kamer - elk op eigen plaats en 
op eigen wijze ons als Kamerleden het 
werk vergemakkelijkten. 

Met vriendelijke groeten, 

D. F. van der Mei 

Aan de Heer Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage 

Tweede Kamer 
19januari 1978 

Zeer geachte heer Vondeling, 

In verband met mijn benoeming tot 
Staatssecretaris van Economische Za-
ken verzoek ik U mij met ingang van 
heden ontslag te verlenen als lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal. 

Met de meeste hoogachting, 
Th. M. Hazekamp 

Aan de Heer Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 29 december 1977 

Zeer geachte Heer Voorzitter, 

Door de aanvaarding van mijn benoe-
ming tot Staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat en mijn beëdiging als 
zodanig door Hare Majesteit de Konin-
gin is het gevolg ingetreden als is 
voorzien in artikel 106, eerste lid, junc-
to artikel 86, tweede lid, van de Grond-
wet. Dientengevolge heb ik opgehou-
den lid te zijn van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

Nu aan een ruim zes jaren lidmaat-
schap van de Kamer een einde is geko-
men, moge ik U, de andere leden van 
het Presidium, de overige leden van de 
Kamer, de ambtenaren in dienst van 
de Kamer en alle verder in het gebouw 
werkzame personen danken voor de 
dikwijls hartelijke en vriendschappelij-
ke maar altijd collegiale en prettige 
contacten. 

Met de meeste hoogachting en vrien-
delijke groeten, als steeds Uw, 

Drs. Neelie Smit-Kroes 

Aan de Heer Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

Leeuwarden, 3 januari 1978 

Zeer geachte heer Voorzitter, 

Heden heeft Hare Majesteit de Konin-
gin mij beëdigd als Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne. Ingevolge artikel 106 van de 
Grondwet en artikel W. 1 van de Kies-
wet vervalt daarmede mijn lidmaat-
schap van de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal. 

Gedurende bijna elf jaren ben ik lid 
van de Kamer geweest. Niet zonder 
pijn zie ik daar thans een eind aan ko-
men. De parlementaire democratie in 
haar Nederlandse vorm heb ik gedu-
rende deze jaren als het ware van bin-
nenuit leren kennen en waarderen. 
Niet het minst door de goede samen-
werking en verstandhouding tussen 
de leden der Kamer. 

Noten 

U, Uw medeleden van het Presidium 
en de overige leden der Kamer betuig 
ik gaarne mijn dank voor de prettige, 
collegiale verhoudingen. In mijn dank 
zou ik ook alle ambtenaren van de Ka-
mer willen betrekken. Hun was geen 
moeite te veel om ons het werken mo-
gelijk te maken. 

Vanuit een andere zetel in 's Lands-
vergaderzaal en op andere wijze hoop 
ik in de toekomst te mogen bijdragen 
tot vruchtbaar overleg tussen volks-
vertegenwoordiging en Regering. 

Met vriendelijke groet en gevoelens 
van hoogachting, 

Mr. E. Veder-Smit 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 

Rijswijk, 9 januari 1978 

In verband met mijn benoeming en 
beëdiging als Staatssecretaris van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk verzoek ik u mij ontslag te wil len 
verlenen als lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

J. G. Kraaijeveld-Wouters 

Aan de Heer Voorzitter der Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 10januari 1978 

Zeer geachte heer Voorzitter, 
In verband met mijn benoeming en 
beëdiging tot staatssecretaris van On-
derwijs en Wetenschappen zal ik ont-
slag moeten nemen als lid van Uw Ka-
mer. 

Daarmee komt een einde aan een peri-
ode waarin ik met grote animo aan de 
parlementaire werkzaamheden heb 
deelgenomen. Ik heb daarbij, hoewel 
de discussies soms pittig waren, aan 
het debat met mijn collegae en be-
windslieden de herinnering overge-
houden van sportiviteit, wederzijds be-
grip maar bovenal vriendschappelijke 
collegialiteit. Ik ben erg dankbaar op 
deze wijze in het parlement te hebben 
mogen functioneren. 

Gaarne vertrouw ik in mijn komende 
functie te mogen rekenen op dezelfde 
tegemoetkoming die ik als kamerlid 
van mijn collegae mocht ondervinden. 

Al degenen in de dienst der Kamer die 
mij in mijn werkzaamheden hebben 
willen bijstaan of anderszins door hun 
dienstverband het werk in de Kamer 
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hebben veraangenaamd ben ik ten 
zeerste erkentelijk. Ik zou het op prijs 
stellen indien U mijn erkentelijkheid 
daarvoor zoudt wil len overbrengen. 

Met vriendelijke groeten en hoogach-
t ing, 

A. J. Hermes 

Geachte voorzitter, 
Hierbij deel ik u mede dat ik met in-
gang van heden ontslag neem als lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal. Niet zonder u te bedanken voor 
de prettige wijze waarop u als voorzit-
ter de vergaderingen pleegt te leiden. 
Bovendien wil ik van deze gelegenheid 
gebruik maken al diegenen die bij het 
dagelijks werk van de kamerleden be-
trokken zijn, te bedanken. Ten slotte 
wens ik u en de uwen gezondheid en 
veel sterkte met uw werkzaamheden in 
de toekomst. 

Dordrecht, 31 december 1977 

Wijnie Giphart-Jabaay 

Aan de Voorzitter van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 6 januari 1978 

Geachte heer, 

Bij deze bericht ik U, dat ik met ingang 
van heden ontslag wens te nemen als 
lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal. 

Gaarne zeg ik U en Uw medewerkers 
dank voor de medewerking die ikt i j -
dens de korte periode van mijn kamer-
lidmaatschap mocht ondervinden. 

Hoogachtend, 

G. A. Q. Niessen 

Aan de Voorzitter van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal 

6 januari 1978 

Hierbij deel ik U mee, dat ik met ingang 
van heden ontslag neem als lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Hoogachtend, 
C. A. van den Anker 

Aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

Onderwerp: terugtreden als kamerlid 

Drunen, 4-1-78 

Bij deze meld ik u dat ik mij op 6 janu-
ari 1978 terugtrek als lid van de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal. 

Door mijn terugtreden wordt een ka-
merlidmaatschap van ex-minister Ste-
merdink mogelijk. 

Tweede Kamer 
19 januari 1978 

Ik meen tot deze stap te moeten ko-
men omdat de heer Stemerdink door 
de partij hoger op de kandidatenlijst is 
geplaatst dan ik en als zodanig door de 
kiezers is gekozen. 

Hoogachtend, 

A. A. G. van Mierlo 

Aan de Heer Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

6 januari 1978 

Geachte Voorzitter, 

Ik bedank voor het lidmaatschap van 
de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, met ingang van heden. 

Hoewel ik slechts gedurende een korte 
spanne tijds deel mocht uitmaken van 
de Kamer, denk ik met buitengewoon 
veel genoegen terug aan de afgelopen 
drie maanden en aan de plezierige sa-
menwerking met de collega's. 

De steun die ik in de voorbije maanden 
van het personeel, werkzaam in dit ge-
bouw, mocht ontvangen, zal mij blij-
ven heugen. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

Flip de Kam 

Aan de Voorzitter van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal 

4 januari 1978 

Zeer geachte heer Vondeling, 

Ik deel u hierbij mee, dat ik per 12 janu-
ari a.s. mijn lidmaatschap van de 
Tweede Kamer beëindig. 

Tijdens de helaas korte periode dat ik 
lid van de Kamer was heb ik tot mijn 
spijt maar weinig wijze lessen in uw 
'klasje' mogen ontvangen. Voor wat ik 
daar toch nog kon opsteken betuig ik u 
graag mijn dank. 

Met vriendelijke groeten, 

hoogachtend, 

D. Duinker 

Noot 2 (zie blz. 331) 

De commissie voor het Onderzoek van 
de geloofsbrieven met bijbehorende 
stukken heeft de eer het volgende te 
rapporteren. 

In handen van de commissie zijn 
gesteld, behalve de geloofsbrieven 
van de heren B. Bakker, M. Beinema, J. 
D. Blaauw, F. Bolkestein, W. J. Deet-
man, W. F. Duisenberg, A. A. M. E. van 
Erp, G. Gerritse, J. A. van Kemenade, 
J. Pronk, H. J. L. G. Seijben, A. G. van 
der Spek, A. Stemerdink, M. van der 
Stoel en J. M. den Uyl, de volgende 
missives van de voorzitter van het 

Noten 

Centraal Stembureau voor de verkie-
zing van de leden van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal: 

een, dd. 9 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van de 
heer A. J. Hermes wordt benoemd ver-
klaard tot lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal de heer B. Bakker; 

een, dd. 11 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer B. Bakker hem 
heeft bericht dat hij zijn benoeming 
aanneemt; 

een, dd. 3 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het niet aannemen van de 
benoeming van mevrouw E. A. Haars 
wordt benoemd verklaard tot lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
de heer M. Beinema; 

een, dd. 3 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer M. Beinema 
hem heeft bericht dat hij zijn benoe-
ming aanneemt; 

een, dd. 30 december 1977 ten gelei-
de van een afschrift van zijn besluit 
van die datum waarbij in de vacature, 
ontstaan door het ontslag nemen van 
de heer H. E. Koning wordt benoemd 
verklaard tot lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal de heer J. D. 
Blaauw; 

een, dd 3 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer J . D. Blaauw 
hem heeft bericht dat hij zijn benoe-
ming aanneemt; 

een, dd. 4 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van me-
vrouw E. Veder-Smit wordt benoemd 
verklaard tot lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal de heer F. Bolke-
stein; 

een, dd. 6 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer F. Bolkestein 
hem heeft bericht dat hij zijn benoe-
ming aanneemt; 

een, dd. 3 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van de 
heer D. F. van der Mei wordt benoemd 
verklaard tot lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal de heer W. J. 
Deetman; 

een, dd. 3 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer W. J. Deetman 
hem heeft bericht dat hij zijn benoe-
ming aanneemt; 

een, dd. 9 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van de 
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heer D. Duinker wordt benoemd ver-
klaard tot lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal de heer W. F. Dui-
senberg; 

een, dd. 11 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer W. F. Duisen-
berg hem heeft bericht dat hij zijn be-
noeming aanneemt; 

een, dd. 30 december 1977 ten gelei-
de van een afschrift van zijn besluit 
van die datum waarbij in de vacature, 
ontstaan door het ontslag nemen van 
mevrouw N. Smit-Kroes wordt be-
noemd verklaard tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal de heer A. 
A. M. E. van Erp; 

een, dd. 3 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer A. A. M. E. van 
Erp hem heeft bericht dat hij zijn be-
noeming aanneemt; 

een, dd. 3 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van me-
vrouw J. G. Kraaijveld-Wouters wordt 
benoemd verklaard tot lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal de 
heer G. Gerritse; 

een, dd. 3 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer G. Gerritse 
hem heeft bericht dat hij zijn benoe-
ming aanneemt; 

een, dd. 9 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van de 
heer C. A. van den Anker wordt be-
noemd verklaard tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal de heer J. 
A. van Kemenade; 

een, dd. 11 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer J. A. van Ke-
menade hem heeft bericht dat hij zijn 
benoeming aanneemt; 

een, dd. 9 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van de 
heer G. A. Q. Niessen wordt benoemd 
verklaard tot lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal de heer J. Pronk; 

een, dd. 11 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer J. Pronk hem 
heeft bericht dat hij zijn benoeming 
aanneemt; 

een, dd. 30 december 1977 ten gelei-
de van een afschrift van zijn besluit 
van die datum waarbij in de vacature, 
ontstaan door het ontslag nemen van 
de heer Th. M. Hazekamp wordt be-
noemd verklaard tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal de heer H. 
J. L. G. Seijben; 

een, dd. 3 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer H. J. L. G. 
Seijben hem heeft bericht dat hij zijn 
benoeming aanneemt; 

een, dd. 11 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van de 
heer B. van der Lek wordt benoemd 
verklaard tot lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal de heer A. G. van 
der Spek; 

een, dd. 16 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer A. G. van der 
Spek hem heeft bericht dat hij zijn be-
noeming aanneemt; 

een, dd. 9 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van de 
heer A. A. G. van Mierlo wordt be-
noemd verklaard tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal de heer A. 
Stemerdink; 

een, dd. 11 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer A. Stemerdink 
hem heeft bericht dat hij zijn benoe-
ming aanneemt; 

een, dd. 9 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van de 
heer C. A. de Kam wordt benoemd ver-
klaard tot lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal de heer M. van 
der Stoel; 

een, dd. 11 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer M. van der 
Stoel hem heeft berichx dat hij zijn be-
noeming aanneemt; 

een, dd. 2 januari 1978 ten geleide 
van een afschrift van zijn besluit van 
die datum waarbij in de vacature, ont-
staan door het ontslag nemen van me-
vrouw Giphart-Jabaay wordt be-
noemd verklaard het lid van de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal de heer 
J. M. den Uyl; 

een, dd. 11 januari 1978 houdende 
mededeling dat de heer J. M. den Uyl 
hem heeft bericht dat hij zijn benoe-
ming aanneemt; 

Volgens de in handen van de com-
missie gestelde besluiten van de voor-
zitter van het Centraal Stembureau 
van 20 en 30 december 1977, 2, 3, 4, 9 
en 11 januari 1978 zijn de heren B. Bak-
ker, M. Beinema, J. D. Blaauw, F. Bol-
kestein, W. J. Deetman, W. F. Duisen-
berg, A. A. M. E. van Erp, G. Gerritse, J. 
A. van Kemenade, J. Pronk, H. J. L. G. 
Seijben, A. G. van der Spek, A. Stemer-
dink, M. van der Stoel en J. M. den Uyl 
benoemd verklaard tot lid van de Ka-
mer met inachtneming van de volgor-
de, vastgesteld overeenkomstig artikel 
N 19 van de Kieswet. Deze rangschik-
king is opgenomen in het besluit van 
het Centraal Stembureau, voorkomen-
de in het bijvoegsel van de Nederland-
se Staatscouiant van 31 mei 1977. 

Hieruit is gebleken dat de heren B. 
Bakker, M. Beinema, J. D. Blaauw, F. 
Bolkestein, W. J. Deetman, W. F. Dui-
senberg, A. A. M. E. van Erp, G. Gerrit-
se, J. A. van Kemenade, J. Pronk, H. J. 
L. G. Seijben, A. G. van de ' Spek, A. 
Stemerdink, M. van der Stoel en J. M. 
den Uyl terecht benoemd zijn ver-
klaard. 

Uit de bij de geloofsbrieven gevoegde 
uittreksels uit de persoons/geboorte-
registers blijkt dat de heren B. Bakker, 
J. D. Blaauw, F. Bolkestein, W. J. Deet-
man, A. A. M. E. van Erp, G. Gerritse en 
H. J. L. G. Seijben de vereiste leeftijd 
hebben bereikt. 

Uit het feit dat zij reeds eerder lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
zijn geweest blijkt dat de heren M. Bei-
nema, W. F. Duisenberg, J. A. van Ke-
menade, J. Pronk, A. G. van der Spek, 
A. Stemerdink, M. van der Stoel en J. 
M. den Uyl de vereiste leeftijd hebben 
bereikt. 

Uit de bij de geloofsbrieven gevoegde 
stukken blijkt voorts, dat zij geen be-
trekkingen bekleden, welke onverenig-
baar zijn met het lidmaatschap der Ka-
mer, terwijl aan de commissie ten aan-
zien van hen niet van enige omstan-
digheid is gebleken, welke hun Neder-
landerschap in twijfel zou moeten 
doen trekken, noch van enige andere 
omstandigheid, ten gevolge waarvan 
zij op grond van artikel 94 van de 
Grondwet van de verkiesbaarheid ont-
zet zouden zijn. 

De commissie heeft derhalve de eer 
voor te stellen als lid der Kamer toe te 
laten de heren B. Bakker, M. Beinema, 
J. D. Blaauw, F. Bolkestein, W. J. Deet-
man, W. F. Duisenberg, A. A. M. E. van 
Erp, G. Gerritse, J. A. van Kemenade, 
J. Pronk, H. J. L. G. Seijben, A. G. van 
der Spek, A. Stemerdink, M. van der 
Stoel en J. M. den Uyl nadat zij de 
voorgeschreven eden (verklaring en 
beloften) zullen hebben afgelegd. 
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