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Daartoe gemachtigd door H.M. de Koningin doe ik u hierbij het eindver-
slag van de formatiewerkzaamheden toekomen. Tevens zend ik u alle versla-
gen1, die in de afgelopen maanden door de achtereenvolgens optredende 
formateur en informateurs zijn uitgebracht en u op het moment van publika-
tie reeds afzonderlijk werden toegezonden. 

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

Zie ook 14 600 nrs. 2 (herdruk) en 3. 
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VERSLAG VAN DRS. J.M. DEN UYL INZAKE ZIJN FORMATIE-
WERKZAAM HEDEN 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 26 augustus 1977 

Majesteit, 

1. Op 27 juli ontving ik van u de opdracht mijn werkzaamheden met be-
trekking tot de vorming van een kabinet dat mag worden geacht het vertrou-
wen van het parlement te genieten, voort te zetten. 

Gaarne spreek ik waardering uit voor de arbeid van informateur prof. dr. 
W. Albeda, die het mede mogelijk heeft gemaakt dat ik het werk aan mijn 
eerdere opdracht kon hervatten. Voor de totstandkoming van het nage-
streefde coalitiekabinet van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 was intussen een stevig 
fundament gelegd door de gesloten akkoorden met betrekking tot de grond-
politiek, de ondernemingsraden en de vermogensaanwasdeling. 

Gelet op de ernstige economische moeilijkheden waarmee ons land even-
als de gehele westelijke wereld te kampen heeft, heb ik mijn aandacht aller-
eerst gericht op het bereiken van een akkoord over het te voeren financiële, 
sociale en economische beleid. Ik heb dat niet willen doen zonder vertegen-
woordigers van landbouw, midden- en kleinbedrijf en middelbaar en hoger 
personeel te horen. De afgelopen maanden zijn enkele honderden adressen 
van organisaties aan de formateur gericht. Het is uiteraard ondoenlijk voor 
de formateur om tijdens de formatie anders dan in geschrifte daarvan kennis 
te nemen. Ik heb een uitzondering willen maken voor de genoemden en ver-
tegenwoordigers van centrale organisaties van werkgevers en werknemers, 
die ik reeds in de eerste fase van mijn formatiewerkzaamheden had ontvan-
gen. Het is mijn mening, dat de zware taken waarvoor ons land in econo-
misch en sociaal opzicht is gesteld, de komende jaren alleen met succes kun-
nen worden volvoerd, indien de aanpak van de problemen gedragen wordt 
door brede groepen werkzaam op sociaal en economisch terrein. 

2. De besprekingen met betrekking tot het financiële, sociale en economi-
sche beleid in de komende kabinetsperiode namen een aanvang op 1 augus-
tus 1977. Afzonderlijke gesprekken werden gevoerd met elk van defractievoor-
zitters die ieder vergezeld waren van een deskundige uit hun fractie. De he-
ren Van Thijn en Dolman werden op 1 augustus ontvangen, terwijl met de 
heren Van Agt en Peijnenburg en de heren Terlouw en Nypels op 2 augustus 
1977 gesprekken werden gevoerd. Hetfractieberaad over het geheel van de 
voorlopige conclusies vergde meer tijd dan voorzien. Dientengevolge was 
het eerst op 5 augustus mogelijk concept-conclusies van de formateur aan 
de fractievoorzitters voor te leggen. Een belangrijke rol in het beraad hebben 
gespeeld de berekeningen, uitgevoerd door het Centraal Planbureau, van de 
effecten van de beleidsveronderstellingen van het memorandum van 5 juli 
1977. Ze werden op 2 augustus aan de fractievoorzitters ter hand gesteld. 
Het overleg met de drie fractievoorzitters gezamenlijk werd gevoerd op 3, 4, 
5, 8 en 9 augustus 1977. Bij die gelegenheden heb ik met nadruk gesteld, dat he 
voor het falen of slagen van het door mij voorgestelde beleid essentieel was, 
dat het besef bestaat dat ter wille van de werkgelegenheid offers nodig zijn 
en dat zichtbaar wordt gemaakt met welk doel die offers worden gebracht. 

In dat licht dient ook de ombuiging van de collectieve uitgaven zorgvuldig 
te worden getoetst op haar gevolgen voor inkomens van zwakke groepen. 
Ter zake van de collectieve lastendruk werd een geleidelijke vermindering 
van de stijging wenselijk geacht, doch niet het formuleren van een expliciete 
doelstelling. Dit vooral ook met het oog op de mogelijkheid dat de binnen-
landse bestedingen in de komende jaren zouden achterblijven. 

Het C.D.A. stelde prijs op de uitwerking op korte termijn van aanvullende 
plannen ter verdere beperking van de groei van de collectieve uitgaven, met 
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het oog op de onzekerheid van de gemaakte veronderstel l ingen. Ook de 
fractievoorzitters van P.v.d.A. en D'66 meenden dat de economische voorui t -
zichten voor de komende kabinetsperiode dermate onzeker zi jn, dat de mo-
gel i jkheid van tussenti jdse aanpassingen van het beleid zou moeten be-
staan. Naar hun mening stond de r ichting van een dergeli jke aanpassing 
evenwel niet op voorhand vast. Eventueel verder toenemende werk loosheid 
zou ook als gevolg van afnemende bestedingen en invester ingen in de part i-
culiere sector kunnen ontstaan. 

Tegen deze achtergrond achtte ik het noodzakelijk afspraken te maken 
over de mogel i jkheid tot tussenti jdse bi jstel l ing van het beleid. Naar mi jn 
oordeel dienden de eventueel noodzakeli jke compenserende plannen even-
wel eerst in concreto te worden ingevuld nadat het voorgenomen beleid aan 
de toekomst ige economische ontwikkel ing zou kunnen worden getoetst. Dit 
inzicht werd uiteindeli jk door alle parti jen gedeeld en is ve rwoord in para-
graaf 5 van het akkoord. 

3. In het overleg met de aan de format ie deelnemende part i jen is behalve 
aan de omvang van de noodzakeli jke ombuig ingen in de collectieve sector 
en het voorgestelde inkomensbele id, ook veel aandacht besteed aan de mo-
gel i jkheden om aan de aldus gecreëerde ru imte een voor de ontwikkel ing 
van de werkgelegenheid zo gunst ig mogel i jke bestemming te geven. Daarbij 
g ing het er met name o m duidel i jke afspraken te maken over de wijze waar-
op onder andere via het n ieuwe inst rument van de WIR de investeringen op-
t imaal zouden kunnen worden gest imuleerd en in de gewenste r ichting kon-
den worden gestuurd. Met het oog daarop achtten alle betrokken parti jen 
het gewenst, dat ook het arbeidsplaatsencri ter ium aanstonds bij de inwer-
kingtreding van de WIR van toepassing zou kunnen zijn. Het verlangen daar-
toe is geformuleerd in paragraaf 12 van het akkoord. Aan de twi j fe l , die met 
name van P.v.d.A.-zijde werd geuit ten aanzien van de mogel i jkheden tot 
creatie van voldoende arbeidsplaatsen in de particuliere sector, kon tege-
moet worden gekomen door de afspraak dat, in het geval dat de beschikbare 
ru imte voor premiër ing van de bedri j fs investeringen niet vol ledig zou wor-
den benut, van jaar tot jaar zal worden beoordeeld of en in hoeverre creatie 
van arbeidsplaatsen in de publieke sector dient plaats te v inden. 

4. Met betrekking tot het bereikte akkoord acht ik het van belang een aan-
tal kanttekeningen te maken. 

Het akkoord is ingeleid door het nog gedurende de eerste fase van mi jn 
werkzaamheden aan de fracties op 3 jul i toegezonden memorandum. De 
kerngedachten die aan dit memorandum en het gesloten akkoord ten 
grondslag l iggen, zi jn: 

a. ter wi l le van de werkgelegenheid is voora l een verbeter ing van de kos-
tenstructuur van het bedri j fsleven dr ingend gewenst 

b. de mat ig ing van inkomens en van premie- en belast ingdruk die daar-
voor noodzakelijk is, vergt offers die alleen kunnen en zullen worden ge-
bracht, indien tegelijk het uitzicht op een rechtvaardiger verdel ing van lasten 
en een consequent vooropstel len van de belangen van de zwakkeren in de 
samenleving daaraan ten grondslag l iggen 

c. de ruimte, die ontstaat als gevolg van de ombuig ingen in de collectieve 
sector en inkomensmat ig ing, dient gericht te worden besteed 

d. gelet op de aanzienlijke overcapaciteiten die zich in het produktie-appa-
raat voordoen en in het zicht van een structureel lagere groei , is een beleid 
gericht op een evenwicht ige ontwikkel ing van bestedingen in binnen- en 
bui tenland noodzakelijk 

e. ook in de komende jaren zal een doeltreffend arbeidsmarktbeleid nood-
zakelijk zijn. Verdel ing van beschikbare werkgelegenheid zal daarin een be-
langri jke plaats moeten innemen. Ook moeten de mogel i jkheden worden 
onderzocht voor het scheppen van arbeidsplaatsen in de kwartaire sector. 

Ik acht het van grote betekenis, dat de grote vakcentrales zich positief heb-
ben opgesteld tegenover het bereikte akkoord, terwi j l na aanvankeli jke afwi j-
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zing ook uit de kring van werkgeversorganisat ies en midden- en kleinbedri jf, 
van waarder ing voor wezenli jke elementen in het voorgenomen beleid is ge-
bleken. Kritiek is vooral geuit op de te beperkt geachte omvang van de over-
eengekomen beperking van de groei van de collectieve uitgaven in samen-
hang met de veronderstelde moeil i jke beheersbaarheid van de incidentele 
loonontwikkel ing. In het akkoord zelf is deze problematiek onderkend. Hoe 
moeil i jk de beheersing van de incidentele looncomponent mag zijn, aange-
nomen moet worden dat het mislukken daarvan het noodzakelijke inko-
mensbeleid ernstig bedreigt. In dit verband moet ook de afspraak ter zake 
van de gewenste inkomensbeheersing van vri je beroepsbeoefenaren van 
grote betekenis worden geacht. 

Met het oog op het de komende jaren te voeren beleid is herstel van de 
werkgelegenheid in hoge mate afhankelijk van de vr i jwi l l ige medewerking 
van het bedri j fsleven. Naast de bereidheid tot inkomensmat ig ing die van de 
werknemers word t gevraagd, mag van de werkgevers de bereidheid wor-
den verwacht tot n ieuwe vormen van overleg en medebesl issen over pro-
dukt ie, investeringen en wins tbestemming. 

5. Na het bereiken van het sociaal-economisch akkoord heb ik met de 
fractievoorzitters de balans opgemaakt van de onderwerpen die naar ge-
meenschappeli jk oordeel nog in het regeerakkoord geregeld moesten wor-
den. Op 12 augustus werd daarover overeenstemming bereikt. Op 15 en 16 
augustus heb ik met de fractievoorzitters afzonderli jk mi jn aanvankelijke ge-
dachten daaromtrent besproken, terwi j l op 17 augustus de fractievoorzitters 
mi j verslag uitbrachten van de reacties van hun fracties daarop. Deze proce-
dure is met opzet gekozen om te voorkomen, dat de punten in een gepolari-
seerde sfeer zouden moeten worden behandeld. 

Deze eerste ronde over de nog te regelen vraagstukken in het regeerak-
koord liet vermoeden, dat er nog enkele harde noten te kraken waren, met 
name waar het gold de kernenergie en het volkshuisvest ingsbeleid, maar 
onoverkomel i jke moei l i jkheden lieten zich, ook gelet op de verkiezingspro-
grams, niet vermoeden. 

Dat leek in eerste aanleg evenmin het geval te zijn waar het gold de rege-
l ing van het abortusvraagstuk in het regeerakkoord. Mi jn opzet om het licht 
ontv lambare vraagstuk in een onderkoelde sfeer te behandelen is mislukt. 
Na de fract ievergaderingen die aan de hand van mi jn aanvankelijke gedach-
ten werden gehouden, escaleerde het vraagstuk snel, het begin van de on-
oplosbaarheid. 

Op 19 augustus deed ik de fractievoorzitters concept-conclusies toekomen, 
waarop ik nog dezelfde dag antwoord ontv ing. P.v.d.A. en D'66 konden zich 
met deze concept-conclusies we l , het C.D.A. niet verenigen. Dezelfde dag 
vond langdur ig voortgezet beraad met de fract ievoorzit ters plaats, dat op 22 
augustus werd voortgezet. Aan het slot van dat laatste beraad waren de ge-
sprekspartners het erover eens, dat niet verwacht mocht worden dat verdere 
voortzett ing van de besprekingen nog nieuwe gezichtspunten zou opleve-
ren. 

Op 23 augustus deed ik derhalve mi jn definit ieve voorstel len aan de frac-
t ievoorzit ters toekomen met het verzoek o m uitsluitsel de volgende dag. 
Mi jn definit ieve voorstel len bleken bij P.v.d.A. en D'66 grote weerstanden op 
te roepen, doch niettemin te worden aanvaard. Voor het C.D.A. bleken mi jn 
conclusies niet aanvaardbaar. De reacties van de fractievoorzitters zijn in 
een bij lage vermeld. Gezien de aard van de gevraagde beslu i tvorming en 
het gemeenschappeli jk gevoelen t i jdens de bespreking van maandagavond 
leek het onvermijdel i jk te concluderen tot een mislukken van mijn poging. 
Niet temin heb ik in de bewoordingen van de brief van de fractievoorzitter 
van het C.D.A. en de daarin uitdrukkeli jk uitgesproken voorkeur voor samen-
werk ing van P.v.d.A. en C.D.A. aanleiding gevonden alsnog een poging te 
doen de bezwaren van het C.D.A. te ondervangen. Dat gebeurde in een brief 
van 25 augustus met verzoek om uitsluitsel dezelfde dag. Inzet was daarbij 
de voortzett ing van mi jn format iewerkzaamheden. 

Uit de afwijzende brief van de heer Van Agt van 25 augustus heb ik de con-
clusie moeten trekken, dat aan de voortzett ing van mi jn format iepoging de 
grondslag ontviel . 
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6. In mijn brief van 23 augustus heb ik een toelichting gegeven op mijn 
overwegingen, die tot mijn uiteindelijke voorstellen hebben geleid. Daarin 
zijn de argumenten opgesomd, die pleiten voor herziening van de wetge-
ving in de komende kabinetsperiode. Ze hebben mij tot de slotsom gebracht, 
dat ik moeilijk verantwoordelijkheid zou kunnen nemen voor de totstandko-
ming van een kabinet, dat niet een concreet uitzicht zou geven op de tot-
standkoming van een herziening van de wetgeving in de komende kabinets-
periode. Ijskastformules kunnen tot explosies leiden. Ik heb, mede daarop 
gelet, het C.D.A. trachten te overtuigen, dat de weg van het parlementair 
initiatief niet mocht worden afgesloten. Ik heb daartegenover P.v.d.A. en 
D'66 ervan trachten te overtuigen, dat zij de gedachte dat uitsluitend via een 
parlementair initiatief een bevredigende regeling tot stand zou kunnen ko-
men, niet onverkort mochten handhaven. 

Vanaf het begin van de bespreking heb ik mij op het standpunt gesteld, dat 
P.v.d.A. en D'66 ernstig rekening dienden te houden met de gevoelens van 
het C.D.A. in deze voor alle partijen principiële kwestie. Dat heeft ertoe ge-
leid dat ik, gelet op de voorkeur van het C.D.A. voor een kabinetsontwerp, 
achtereenvolgens heb voorgesteld dat het nieuwe kabinet zo spoedig moge-
lijk een commissie zou instellen om te rapporteren over de ontwikkeling van 
feiten en omstandigheden omtrent abortus en de daaruit te trekken conclu-
sies; vervolgens dat het kabinet ook bereid diende te zijn zelf een abortus-
ontwerp voor te bereiden en zijn voorkeur aan de Kamer kenbaar te maken, 
en ten slotte dat deze keuze niet eerder zou worden gemaakt dan nadat de 
bedoelde commissie rapport zou hebben uitgebracht. Uiteindelijk heb ik 
voorgesteld de vraag, of indien het kabinet zelf een ontwerp zou voorberei-
den dat al dan niet zou gebeuren met behulp van een beraadsgroep, aan het 
kabinet zelf ter beslissing over te laten. 

Van het C.D.A. heb ik gevraagd te aanvaarden dat op de hierboven aange-
geven wijze ook de mogelijkheid zou bestaan van een parlementair initiatief 
en dat, indien een dergelijk initiatief-ontwerp in beide Kamers een meerder-
heid zou verkrijgen, de verheffing tot wet van het wetsontwerp zou worden 
bevorderd. Ik heb uiteindelijk aanvaard, dat het C.D.A. zich daaraan niet be-
hoefde te binden. Ondenkbaar achtte ik het echter dat, nadat de Tweede Ka-
mer vorig jaar met ruime meerderheid een initiatief-ontwerp heeft aanvaard 
dat daarna door de Eerste Kamer werd verworpen, in de komende kabinets-
periode, indien het tot een initiatief-ontwerp zou komen, een herziening 
van de wetgeving zou worden tegengehouden door een weigering van het 
contraseign. Het is mijn overtuiging dat een dergelijke blokkade het vertrou-
wen in de werking van ons parlementaire stelsel ernstig zou schokken. 

Het is mij in de reeks besprekingen over het abortusvraagstuk tijdens de 
formatie opnieuw gebleken, dat wat partijen verdeeld houdt niet in de eerste 
plaats de verschillen in opvatting zijn over de aanvaardbaarheid van abortus 
provocatus onder verschillende omstandigheden. Het verschil geldt de 
normstelling in de wet en de strafrechtelijke afdwingbaarheid daarvan. In 
een zo principieel vraagstuk zal uiteindelijk de gekozen volksvertegenwoor-
diging moeten en mogen beslissen. Ik ben tot de bevinding gekomen, dat 
prijsgeven van dit element in het regeerakkoord de kans levensgroot maakt, 
dat de komende periode de herziening van de abortuswetgeving opnieuw in 
principiële geschillen smoort met alle eerder aangegeven risico's vandien. 

7. De moeilijke oplosbaarheid van de regeling van htt abortusvraagstuk 
hangt samen met de onmogelijkheid en onwenselijkheid dat partijen ten 
aanzien van de kern van zo'n regeling compromissen sluiten. De traditionele 
oplossing voor problemen van dergelijke aard, nl. ze gedurende een kabinets-
periode in de ijskast te stoppen, biedt ten aanzien van abortus na zovele ja-
ren van strijd over een nieuwe regeling geen uitkomst meer vanwege de on-
aanvaardbare maatschappelijke en politieke consequenties. Een andere tra-
ditionele oplossing voor vraagstukken van deze aard, n!. ze te beschouwen 
als een vrije kwestie in parlementair staatkundige betekenis, bleek voor het 
C.D.A. als partner in het te vormen parlementaire meerderheidskabinet niet 
aanvaardbaar. 
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Gegeven deze beperkingen van een oplossing bood naar mi jn gevoelen 
mi jn voorstel de enig mogel i jke u i tweg. Het hield een gel i jkwaardige moge-
li jkheid in van een kabinetsontwerp en van een parlementair initiatief, en de 
afspraak dat, indien alleen de weg van het parlementair initiatief begaanbaar 
zou bl i jken, het kabinet de ver lening van het contraseign niet zou tegenhou-
den. 

Dat zou onverlet laten de vr i jheid van individuele bewindsl ieden om niet met 
de te nemen beslissing akkoord te gaan en alsdan daaraan eventueel polit ie-
ke consequenties te verbinden. 

De afwijzing van deze enig begaanbare weg door de fractievoorzitter van 
het C.D.A. in zijn laatste brief, maakte de voortzett ing van mi jn format iewerk-
zaamheden uitzichtloos en dus onverantwoord. Ik blijf onverminderd van 
oordeel, dat alleen langs de aangegeven weg een parlementair meerder-
heidskabinet met inbegrip van een akkoord over de abortusproblemat iek te 
vormen zal zi jn. Dat ik mi j thans genoopt zie ontheff ing van mi jn opdracht te 
vragen schept naar mi jn oordeel een ongemeen ernstige situatie in het licht 
van de verkiezingsuitslag. De stembusui ts lag van 25 mei wi jst onmiskenbaar 
in de r ichting van de samenstel l ing van een kabinet dat word t gesteund door 
P.v.d.A., C.D.A. en D'66. De problemen waarvoor w i j in ons land zijn gesteld, 
maakt een samenwerking van parti jen met een ru ime meerderheid in het 
parlement van groot belang. Een van de noodzakelijke pijlers van die sa-
menwerk ing is thans komen weg te val len. Het blijft n iet temin van niet te on-
derschatten betekenis, dat het mogel i jk is gebleken overeenstemming te be-
reiken over de hoofdzaken van een f inancieel en sociaal-economisch beleid, 
op basis waarvan de medewerk ing van belangri jke groepen in onze samen-
leving mogel i jk lijkt. Bij de afslui t ing van mi jn format iewerkzaamheden 
spreek ik de over tu ig ing uit, dat een te vormen kabinet de hoofdzaken van dit 
beleid als u i tgangspunt zal moeten nemen. Het is bij het afbreken van de for-
matie een troost, dat naar verwacht mag worden voor een dergeli jk beleid 
een duideli jke meerderheid in het par lement aanwezig zal zijn. 

Ik heb u gedurende deze tweede fase van mi jn format iewerkzaamheden 
regelmatig op de hoogte mogen stellen van de voor tgang van het werk en 
opnieuw uw belangstel l ing als in hoge mate st imulerend ervaren. 

Met gevoelens van hoge acht ing, 

Uw dienstvaardige, 
J. M . d e n U y l 
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Bijlage I bij het verslag van drs. 
J. M. den Uyl inzake zijn formatie-
werkzaamheden dd. 26 augustus 
1977 

Aan de voorzit ters van de fracties van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 21 juni 1977 

Mi jne Heren, 

N.B. Ik stel mij voor dit stuk 22 juni, om 10.30 
uur openbaar te maken. Ik zal het op prijs stel-
len, indien u het tot dat uur als vertrouwelijk 
wilt beschouwen. 

In mi jn gesprekken met u heb ik te kennen gegeven in het streven naar een 
ver t rouwensbasis tussen de betrokken fracties, het programmat ische deel 
van de format ie te wi l len aanvatten met de grondpol i t iek en te vervolgen 
met de regeling van de onderwerpen, waarop de wetsontwerpen tot wi jz i -
g ing van de Wet op de ondernemingsraden, tot invoer ing van een vermo-
gensaanwasdel ing en tot instel l ing van een invester ingsrekening betrekking 
hebben in de context van het in de komende jaren te voeren sociaal-econo-
mische beleid. Dienovereenkomst ig doe ik u hierbij toekomen een aantal 
suggesties o m te komen tot afspraken met betrekking tot bovengenoemde 
onderwerpen. Ter aanduid ing van de context geef ik enkele u i tgangspunten 
aan voor het in de komende jaren te voeren sociaal-economisch beleid. 

Ik stel het op prijs dit memorandum met u te bespreken op a.s. vr i jdag 24 
jun i om 16.30 uur in het minister ie van Algemene Zaken. Mocht a.s. vr i jdag 
de bespreking over de in het memorandum opgevoerde onderwerpen nog 
niet tot een af ronding worden gebracht, dan stel ik mi j voor het over leg te 
vervolgen in de begindagen van vo lgende week. 

Naar ik verwacht zal in de loop van deze week de ambtel i jke nota van de 
centrale economische commiss ie ter beschikking komen. Ik stel mi j voor u 
midden volgende week de verdere invul l ing van de f inanciële, sociale en 
economische punten uit het reger ingsprogram te kunnen voor leggen, mede 
aan de hand van de ui tkomsten van de besprekingen over dit eerste memo-
randum. 

Met vr iendel i jke groet, 
J . M. den Uyl 
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MEMORANDUM TEN BEHOEVE VAN HET REGERINGSPROGRAMMA 

1. Er bestaat nauweli jks twi j fe l over, dat nationaal en internat ionaal de ko-
mende jaren een bijzondere inspanning zullen vergen o m de werk loosheid, 
zoals die zich nu aftekent, terug te dr ingen. Het word t steeds duideli jker, dat 
de verstor ing van de were ldeconomie, die medio 1974 manifest werd , van 
een ander en in elk geval hardnekkiger karakter is dan in voorgaande reces-
sieperioden na de tweede were ldoor log . Vri jwel alle geïndustr ial iseerde lan-
den kampen met een te hoog niveau van werk loosheid en een te grote infla-
t ie, terwi j l na een aanvankeli jk herstel in 1976 in het a lgemeen eerder met 
een toeneming dan een afneming van de werkloosheid word t gerekend. 
Hoewel ons land te midden van de overige geïndustr ial iseerde landen zowel 
wa t de in 1976 en 1977 gerealiseerde groei betreft als met betrekking tot de 
inflatie en werkloosheid er relatief gunst ig afkomt, doet dat niet af aan de 
noodzaak het beleid af te s temmen op een substantiële verminder ing van de 
werk loosheid. 

2. Naar mi jn wijze van zien zal uitgegaan moeten worden van de waar-
schi jnl i jkheid van een lagere structurele groeivoet dan in de afgelopen de-
cennia werd gerealiseerd. Tegen deze achtergrond is de vraag naar de ver-
del ing van de beperkte groei over overheid, particulieren en ondernemingen 
van bi jzonder belang. Het is daarom wenseli jk, dat er samenhangende af-
spraken worden gemaakt over de reële groei van de overheidsui tgaven en 
de belast ingdruk, de uitgaven voor sociale zekerheid en de premiedruk, de 
omvang van het f inancier ingstekort , de reële groei van de part icul iere inko-
mens, de verbeter ing van de winstmogel i jkheden van ondernemingen en de 
vertal ing van winst in werk. Een ondogmat ische benadering van het eigen 
karakter van de huidige problemat iek zal noodzakelijk zi jn. 

3. De problematiek als hiervoren omschreven vraagt om een samenhan-
gend geheel van beleidsmaatregelen. Deze zullen betrekking moeten heb-
ben op kosten, afzet, selectieve groei en arbeidsmarkt. Bijzondere aandacht 
zal moeten worden gegeven aan de verbeter ing van de kostenstructuur van 
onze economie. In dat verband komt mat iging van de groei van arbeidskos-
ten en van collectieve lasten aan de orde. Het zou intussen van een tekort-
schietend inzicht getuigen, indien niet werd bedacht dat kosten in het pro-
dukt ieproces tegeli jk medebepalend zijn voor inkomens en bestedingen en 
dat in een nationaal en internat ionaal nog alti jd recessieve sfeer deze laatste 
niet minder bepalend zijn dan de eerste. 

In een situatie, die zich zowel kenmerkt door overcapaciteiten in het pro-
duktie-apparaat als door te hoge nominale ontwikkel ingen, zal het beleid 
mede gericht moeten zijn op een evenwicht ige ontwikkel ing van de binnen-
landse bestedingen met vermi jd ing van inflatoire impulsen. Ook buiten-
landse afzetmogel i jkheden, waarbi j koopkrachtoverhevel ing naar ontwikke-
l ingslanden een belangri jke rol kan spelen, dienen in dit verband nader te 
worden onderzocht. 

In de afgelopen jaren werd een nieuw beleid ontwikkeld gericht op een 
sturen van de investeringen met het oog op het verwerkel i jken van selectie-
ve groei . De komende jaren zal ook de grondslag moeten worden gelegd van 
een gericht consumpt iebele id. Dit om te bereiken, dat juist waar van een ge-
ringere groei van de bestedingen sprake is, deze zich in ruimere mate richten 
op de produkt ie van die goederen en diensten, die uit maatschappeli jk oog-
punt van belang kunnen worden geacht. 

Het zal daarnaast noodzakelijk zijn het vraagstuk van de hardnekkige werk-
loosheid ook te benaderen vanui t de arbeidsmarkt. Niet alleen door een be-
tere afs temming van het arbeidsaanbod op de vraag naar arbeid via scho-
l ing en herschol ing, maar evenzeer door een betere verdel ing van het be-
schikbare werk over diegenen, die het meest in aanmerking komen om aan 
het arbeidsproces deel te nemen. Voortzett ing en verdere ui twerking van de 
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in gang gezette exper imenten met vervroegde vr i jwi l l ige pensionering ver-
dienen ernstige overweging. Het anders delen van het werk houdt ook in 
spreiding van werkgelegenheid over de regio's. 

4. De huidige problematiek van de Nederlandse economie bezit een extra 
d imensie door de hoge inkomsten uit de afzet en export van aardgas. Het 
vooruitzicht op een geleideli jke verminder ing daarvan in de loop van de 
tachtiger jaren verpl icht tot een beleid, dat op vervanging van deze inkom-
stenbron is afgestemd. De noodzaak daartoe word t nog scherper door de te 
verwachten toenemende schaarste en dus hogere prijzen van energie. De 
toepassing van een intensief energiebespar ingsprogram zal noodzakelijk 
zijn. Gelukkig mogen daarvan weer positieve effecten op de werkgelegen-
heid worden verwacht. 

5. De beleidskeuzen die moeten worden gedaan vragen naast hantering 
van bestaande, ook introduct ie van nieuwe instrumenten. De inspanningen 
die worden gevraagd en de medewerking waarop een beroep word t gedaan, 
is van dien aard dat er zeer veel aan gelegen is dat het overheidsbeleid zich 
kan voltrekken in voor tdurende samenspraak met de sociale partners en met 
hun medewerking. Met name waar het gaat om de beheersing van de inko-
mensontwikkel ing en van de arbeidsinkomens in het bi jzonder, leert de er-
var ing dat instrumenten zonder vr i jwi l l ige medewerk ing van de partners ge-
makkelijk bot worden , danwei tot dusver goeddeels hebben ontbroken. In de 
periode van geleide loonpol i t iek werd gekampt met het verschijnsel van de 
zwarte lonen. Lage initiële loonst i jg ingen plegen gepaard te gaan met hoge 
ui tkomsten voor de z.g. wage-dr i f t , de incidentele loonst i jg ingen. Het wets-
ontwerp op de openbaarheid van inkomens, dat thans bij de Kamer berust 
en het voorontwerp van een raamwet op de inkomensvorming kunnen in dit 
verband van bijzondere betekenis zijn. 

6. In het licht van het bovenstaande zal het nieuwe kabinet over zijn be-
le idsvoornemens zo spoedig mogel i jk in overleg moeten treden met de soci-
ale partners. Gewaakt dient daarbij te worden voor de suggestie van zeker-
heden omtrent de economische ontwikkel ing in een situatie, die zich door 
grote onzekerheden kenmerkt. Het zal van belang zijn in aansluit ing op de af-
spraken gemaakt in het z.g. Haags Akkoord, de vraagstukken waarop het 
overleg met de Regering betrekking heeft, te verbreden. Te denken valt daar-
bij aan elk van de hiervoor genoemde aspecten, te weten de kostenstruc-
tuur, de ontwikkel ing van de bestedingen, de selectieve groei van produktie 
en consumpt ie en het delen van het werk. Het verdient zeker aanbeveling na 
te gaan in hoeverre over de gewenste ontwikkel ing over een langere periode 
met de sociale partners overeenstemming kan worden bereikt. Te maken af-
spraken zullen van jaar tot jaar bijstelbaar dienen te zi jn, ook om de schijn 
van een technocratische benadering te vermi jden. De bij de format ie over-
een te komen punten van het f inanciële en sociaal-economische beleid zul-
len de voorwaarden moeten scheppen voor een vertrouwensbasis met de 
sociale partners. 

7. Na het voorafgaande behoeft het nauweli jks betoog, dat het thans van 
cruciale betekenis is, dat zekerheid wordt verschaft omtrent de hoofdzaken 
van de door het demissionaire kabinet ingediende wetsontwerpen op de on-
dernemingsraden, de vermogensaanwasdel ing en de invester ingsrekening. 
Dit moet van essentieel belang worden geacht, met name voor het verkri j-
gen van de naar ik aanneem door alle betrokken fracties gewenste mede-
werk ing van de werknemersvakbeweging, voor een beleid, waarvan de rich-
t ing hiervoor werd aangeduid. Geconstateerd moet worden dat over deze 
wetsontwerpen in de vo rm waar in ze door het demissionaire kabinet zijn in-
gediend, bij de thans bij de format ie betrokken fracties wel iswaar verschil-
lende verlangens leven, maar dat van een afwijzing niet is gebleken. Gelet 
op het ruime aandeel in de ondertekening van bewindsl ieden van C.D.A.-
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huize, behoeft dat trouwens niet te verwonderen. Hieronder volgen een aan-
tal suggesties die ertoe strekken tot afspraken te geraken en zekerheid te ver-
krijgen omtrent de aanvaarding van de wetsontwerpen door de eventuele 
regeringsfracties in beide Kamers der Staten-Generaal en over de hoofdza-
ken van de vorm, waarin de wetsontwerpen zouden dienen te worden aan-
vaard. 

8. Slechts één wetsontwerp, t.w. dat tot herziening van de onteigenings-
wet heeft aanleiding gegeven tot een ernstig conflict en geleid tot de val van 
het thans demissionaire kabinet. Het ligt daarom voor de hand eerst na te 
gaan hoe hiervoor een aanvaardbare oplossing kan worden bereikt. Dit 
wordt ook gerechtvaardigd door de zakelijke betekenis van de ontwerpen, 
indien wet geworden, voor de inrichting van ons land en met name ook voor 
de stadsvernieuwing en de samenhang met het sociaal-economische beleid. 

Gedurende de laatste anderhalf jaar heeft zich zowel bij gebouwd als bij 
ongebouwd onroerend goed een buitensporige prijsstijging voltrokken, die 
in zich zelf een bron van inflatie vormt en indien daaraan geen halt wordt 
toegeroepen, tot een niet onbelangrijk scheeftrekken van de inkomens- en 
vermogensverhoudingen dreigt te leiden. 

9. Bij de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl is tussen de bewindslie-
den van de deelnemende partijen overeenstemming bereikt over een herzie-
ning van de Onteigeningswet, in dier voege, dat de te vergoeden waarde van 
een onroerend goed zal geschieden op de grondslag van het gebruik, dat 
daarvan ten tijde van de onteigening wordt gemaakt met correcties voor on-
billijkheden, met name bij vervanging. Het ingediende wetsontwerp voldeed 
daaraan, zij het dat bij de fracties van de regeringspartijen een uiteenlopen-
de waardering daarvoor werd opgebracht. Gelijk bekend, zijn daaruit moei-
lijkheden gerezen, die zich hebben toegespitst op de vraag of aan de in het 
wetsontwerp opgenomen correcties op de gebruikswaarde, nog een correc-
tie zou moeten worden toegevoegd voor schade, die kan voortvloeien uit de 
rem op de ontwikkeling van het bedrijf, doordat planologische ontwikkelin-
gen hun schaduw vooruitwerpen. In de gevoerde discussie is wel geble-
ken, dat de bezwaren tegen een dergelijke toevoeging met name tweeërlei 
zijn: 

a. de moeilijk te overziene gevolgen voor aanspraken op grond van plan-
schade in het algemeen, in het bijzonder in stedelijke gebieden 

b. de cumulatie met de in het tweede en derde lid, juncto lid zeven, van ar-
tikel 40 voorgestelde uitzonderingen op de hantering van de gebruikswaar-
de voor agrarische grond. 

Ook de gedachte van een optermijnstelling van een vergoeding voor de 
bedoelde inkomstenschade met het oog op nadere wettelijke regeling van 
de bedoelde ontwikkelingsschade in het algemeen, heeft niet tot overeen-
stemming kunnen leiden. 

Nu van de zijde van de C.D.A. fractie gebleken is, dat voor aanvaarding 
van het wetsontwerp opneming van enige bepaling ter zake als wezenlijk 
wordt gezien en van de zijde van de P.v.d.A. fractie onoverkomelijke bezwa-
ren zijn gebleken tegen de cumulatieve werking van de voorgestelde toevoe-
ging, moge ik het volgende in overweging geven. 

1. In het wetsontwerp wordt alsnog een bepaling opgenomen ter vergoe-
ding van inkomstenschade, voortvloeiend uit een geremde ontwikkeling van 
het bedrijf, dat wordt uitgeoefend op het ter onteigening aangewezen goed, 
als gevolg van planologische beslissingen, tenzij deze schade redelijkerwijs 
ten laste van de onteigende partij behoort te blijven. 

2. Om de ook van C.D.A.-kant niet-bedoelde cumulatieve werking ten op-
zichte van de uitzonderingen in de leden 2 en 3, juncto 7 te vermijden, ver-
valt de uitzondering, die in lid 7 ten behoeve van de leden 2 en 3 is gemaakt, 
en wordt van het gestelde in de leden 2 en 3 wel het andere gebruik, maar 
niet het gebruik in strijd met een bestemmingsplan in aanmerking genomen 
terwijl in lid 4 het andere gebruik geldt voor zover het gebouw daarvoor niet 
ingrijpend gewijzigd behoeft te worden. 
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3. Het nieuwe kabinet verplicht zich na te gaan in hoeverre het bestaande 
artikel 49 in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat het recht op een vergoe-
ding van planschade regelt, dient te worden verruimd. 

10. Een nieuw feit in het geheel van de grondpolitiek vormt de onrustba-
rende stijging van de prijzen van landbouwgronden, zowel gebouwd als on-
gebouwd, en van de prijzen van woningen. Terecht is erop gewezen dat 
naarmate de prijsstijging van landbouwgronden scherpere gronden aan-
neemt, de onteigening op grondslag van de gebruikswaarde als prijsdruk-
kend instrument aan betekenis verliest. De huidige prijsontwikkeling schept 
een noodsituatie voor boeren en tuinders en dreigt overname van bedrijven 
voor jonge boeren tot een loden last te maken. Ik stel daarom de betrokken 
fracties voor, dat het nieuwe kabinet in beginsel besluit tot invoering van 
een wettelijke regeling van de vervreemding van landbouwgronden, waarin 
via de grondbank de toedeling van landbouwgronden aan normen wordt ge-
bonden en direct en indirect een matiging van de grondprijzen wordt be-
werkstelligd. De pachtprijzen zullen op de beoogde matiging van de prijzen 
voor landbouwgronden moeten worden afgestemd. 

Ook in de ontwikkeling van de prijzen van woonhuizen doen zich laakbare 
toestanden voor. Een bijzonder geval daarbij is de handel in oude woningen, 
onder meer in stadsvernieuwingsgebieden, die soms speculatief van karak-
ter is en tot ongewenste toestanden leidt. Het is gewenst de verkoop van 
dergelijke huurwoningen aan beperkingen te binden, bij voorbeeld door een 
verbod, waarvan ontheffing kan worden verleend bij voortzetting van de 
(huur)exploitatie, bij koop door de zittende huurder ingevolge een voor-
keursrecht of bij koop door de gemeente als de huurder van zijn voorkeurs-
recht geen gebruik maakt. 

11. Ook met de onder 9 en 10 genoemde maatregelen zal in de sterk infla-
toire werking van de huidige handel in onroerend goed, slechts in beperkte 
mate kunnen worden ingegrepen. Het beheer van agrarische en niet-agrari-
sche gronden vraagt om verdergaande publiekrechtelijke regelingen. Sluit-
stuk van het de komende jaren te voeren beleid inzake het onroerend goed 
zal moeten worden gevormd door de invoering van een vermogenswinstbe-
lasting, waarbij de reële vermogenswinst, die op de verkoop van onroerend 
goed wordt gemaakt, wordt belast. 

12. Bij de regeling van het voorkeursrecht ware uit te gaan van het inge-
diende wetsontwerp met de wijzigingen die door het kabinet waren aan-
vaard, maar door de kabinetscrisis niet meer konden worden ingediend. In 
deze wijzigingsvoorstellen werd aan een aantal verlangens uit het eindver-
slag die in amendementen werden neergelegd, zowel aan P.v.d.A. als aan 
C.D.A. gedeeltelijk tegemoet gekomen. Van de zijde van het C.D.A. is daar-
naast nog voorgesteld de z.g. koppeling aan de nieuwe waarderingsnorm in 
de onteigeningswet te doen vervallen. Van regeringswege is verschillende 
malen uiteengezet, dat het onjuist zou zijn als de wetgever niet dezelfde waar-
deringsmaatstaven voor de rechter zou doen gelden bij onteigening en bij uit-
oefening van het voorkeursrecht. Bovendien kan ook nog gewezen woiden 
op de ingevoerde beperkte schadevergoedingsregeling in artikel 22, waarte-
gen overigens van P.v.d.A.-zijde bezwaren zijn ingediend. 

Bij de P.v.d.A. leven ten aanzien van de grondpolitiek wensen die belang-
rijk verder gaan dan hetgeen tot nu toe is voorgesteld. Ten aanzien van het 
wetsontwerp voorkeursrecht zouden een aantal beperkingen dienen te ver-
vallen, zoals de beperking tot gebieden met niet-agrarische bestemming en 
de beperking tot onroerend goed waarvan het gebruik afwijkt van de be-
stemming. Tevens wordt van die zijde verlangd, dat de gemeenten zo nodig 
ook het voorkeursrecht zouden moeten kunnen uitoefenen ten behoeve van 
andere overheden en publiekrechtelijke lichamen. Bij de toelichting op het 
wetsontwerp is steeds gesteld dat dit voorkeursrecht gericht is op doel-
einden van volkshuisvesting in ruime zin, dat wil zeggen dat het niet alleen 
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omvat de bouw van won ingen, maar mede alle daarmee samenhangende 
doeleinden van verstedel i jk ing. Erkend moet worden , dat met de beperking 
van het voorkeursrecht tot gemeenten en gericht op de doeleinden van de 
volkshuisvest ing in ru ime zin, maar gedeeltel i jk is voldaan aan de afspraak 
bij het preconst i tuerend beraad van het thans demissionaire kabinet, waar-
bij immers ten behoeve van het tegengaan van speculatie een voorkeursrecht 
voor de overheid met name de gemeenten in het vooruitzicht werd gesteld. In 
de memor ie van antwoord Onteigeningswet is evenals bij de begrot ingsbe-
handel ing Landbouw en Visserij de mogel i jkheid van een voorkeursrecht van 
de centrale overheid aangegeven. Thans ware overeen te komen, dat het 
nieuwe kabinet dit voorkeursrecht wettel i jk zal regelen. In het u i tgangspunt 
van het ingediende wetsontwerp past niet de ui tbreiding tot gronden met 
agrarische bestemming. Evenzeer zou ver ru iming van het voorkeursrecht tot 
gronden waarvan de bestemming niet afwijkt van het gebruik, het uitgangs-
punt te buiten kunnen gaan in zoverre daarmee verwerving mogel i jk zou 
worden, ook los van de concrete plannen voor het desbetreffende onroerend 
goed. In dit verband dient erop gewezen te worden dat in de memor ie van 
antwoord met nadruk is gesteld, dat ook wanneer de bestemming voorziet in 
een vergeli jkbaar maar beter of intensiever gebruik dan het bestaande ge-
bruik, van een afwi jkend gebruik kan worden gesproken. 

13. De behandel ing van het wetsontwerp tot herziening van de Wet op de 
Ondernemingsraden was in de oude Tweede Kamer gevorderd tot en met het 
an twoord van de Regering in eerste termi jn . Er l iggen een 85-tal amende-
menten van de zijde van de Kamer. De verschi l len, zoals die tot dusver zijn ge-
bleken, lijken niet onoverbrugbaar. Het komt mi j voor, dat het nieuwe kabi-
net goed zou doen bij nota van wi jz ig ing aan een aantal ver langens, die bij de 
parlementaire behandeling tot dusver naar voren zijn gekomen, tegemoet te 
komen. Daarbij zou het verlies van t i jd kunnen worden gecompenseerd door 
een nieuwe benadering op enkele punten. Daarbij denk ik in de eerste plaats 
aan de werkingssfeer van de wet. Een SER-advies inzake de medezeggen-
schap van werknemers in ondernemingen met minder dan 100 werknemers 
is in concept gereed. Op spoed met het gereedmaken van het advies zou 
kunnen worden aangedrongen. Algemeen word t aanvaard, dat ongeacht 
het aantal werknemers in een onderneming aan die werknemers een gelijk-
waard ig recht op medezeggenschap dient te worden toegekend. Daarvan 
uitgaande lijkt het gewenst voor ondernemingen met meer dan 25 werkne-
mers in beginsel onverkort de Wet op de Ondernemingsraden van toepas-
sing te doen zijn. Met het oog op het bijzondere karakter van de kleine onder-
neming zou voor een aantal bepal ingen een ontheff ingsregel ing kunnen 
worden getroffen, terwi j l ten aanzien van het t i jdst ip van invoering aan een 
zekere fasering kan worden gedacht. Voor de ondernemingen met minder 
dan 25 werknemers zou de keus gelaten kunnen worden tussen het tot stand 
brengen van een (kleine) personeelsvertegenwoordiging en de wettel i jke 
verpl icht ing voor de ondernemer periodiek een personeelsvergadering te 
beleggen. Ten slotte pleit ik ervoor dat parti jen overeenkomen de werkings-
sfeer van de wet uit te breiden tot overheidsbedri jven en " instel l ingen, waar in 
in hoofdzaak personen op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. 

14. Van niet minder belang is de overeenkomst in benadering in de pro-
grams van P.v.d.A., C.D.A. en D'66, waar het betreft een belangri jke functie 
van de ondernemingsraad, t.w. de verkiezing van de raden van commissa-
rissen. Hoewel de ui twerking verschilt ligt aan alle drie de programs de ge-
dachte ten grondslag, dat de invloed van werknemers en kapitaalverschaf-
fers op de samenstel l ing van de raad van commissarissen een directe moet 
zijn en even groot. Ik stel voor, dat het nieuwe kabinet deze beide uitgangs-
punten aanvaardt en zo spoedig mogeli jk aan de SER een gericht advies 
over de gewenste wi jz iging van de structuurwetgeving vraagt. Uiteraard be-
hoeft de onder handen zijnde herziening van de Wet op de Ondernemingsra-
den daarop niet te wachten. 
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15. Vr i jwel algemeen is het verlangen geuit te komen tot een vereenvou-
d ig ing van de gecompl iceerde overlegstructuur, die in het wetsontwerp is 
opgenomen . Afgaande op de opstel l ing van de betrokken fracties bij de ka-
merbehandel ing zouden daartoe wel l icht kunnen strekken 

a. de regeling van een alternerend voorzit terschap van de overlegverga-
der ing als door het C.D.A. voorgesteld 

b. het schrappen van artikel 25a, derde l id, en van artikel 27, tweede lid 
c. een regeling van het init iat iefrecht van de ondernemingsraad, waarbi j 

de ondernemer zijn standpunt bepaalt na tenminste éénmaal de overlegver-
gader ing te hebben geraadpleegd. 

In het licht van het Haags Akkoord zou in artikel 25 kunnen worden opge-
nomen, dat over alle belangri jke investeringsbesl issingen en onderzoekop-
drachten de ondernemingsraad adviseert, terwi j l het recht op informat ie, ge-
zien de zwaarwegende besluiten die de komende periode betreffende werk-
nemersbelangen in de ondernemingen zullen moeten wo rden genomen, 
zou kunnen worden versterkt. Voorts verdient het aanbevel ing het in het 
we tson twerp opgenomen beroepsrecht meer inhoud te geven door aan een 
besluit to t beroep een opschortend rechtsgevolg te verb inden. Ten slotte 
lijkt het gewenst het in de memor ie van toel icht ing aangekondigde onder-
zoek naar de meest wensel i jke rechtsvormen en beheersstructuren met het 
oog op ondernemingen met werknemerszelfbestuur, in gang te zetten. 

16. Met betrekking tot de Wet op de Vermogensaanwasdel ing heb ik mi j 
afgevraagd of gelet op de gebleken weerstanden en de gewekte twi j fe l aan 
de doeltreffendheid van de voorgestelde regeling niet naar alternatieven zou 
moeten worden omgezien. Mi jn conclusie is, dat dit niet noodzakeli jk is. Ik 
wi js er in dit verband op, dat de grondgedachte van de VAD zowel van chris-
ten-democrat ische als van socialistische zijde reeds lang is aanvaard. Ook in 
SER-adviezen van 1968 en van 1976 is er sprake van een brede aanvaarding 
van de grondgedachte, ook al krijgt die bij de werkgevers het karakter van 
een uitslui tend per onderneming te scheppen verpl ichte overwinstdel ing. Bij 
de werknemers ligt het accent sterker op het collectieve karakter van een te 
scheppen regeling. 

Er is twi j fe l geopperd aan de aanvaardbaarheid van de voorgestelde rege-
l ing uit hoofde van de vermeende druk op de rendementen in een periode 
waar in rendementsverbeter ing wensel i jk wordt geacht. In dit verband zij er-
op gewezen, dat juist de beperking van de regeling tot een delen in de over-
winst de druk op de rendementen voorkomt. De to ts tandkoming van een 
VAD op zo kort mogeli jke termi jn is onmisbaar. Er zijn reeds in 1974 duidel i j -
ke toezeggingen gedaan. De verwezenl i jk ing van een vermogensaanwasde-
l ing voor werknemers moet als een voorwaarde worden beschouwd voor de 
medewerk ing van de vakbeweging aan een beleid, waar in ook van de werk-
nemers offers worden gevraagd. 

17. Er is twi j fe l gerechtvaardigd of in de voorstel len, zoals ze thans bij de 
Kamer aanhangig zijn met betrekking tot de bepal ing van de grondslag van 
de heff ing, voor zover het de omvang van de vermogensaanwasdel ing be-
treft, vo ldoende van de oorspronkel i jke opzet is overgebleven. Door het 
thans demissionaire kabinet is in de Interimnota Inkomensbeleid van april 
1975 veronderstel lenderwi js een opbrengst genoemd van f 500 min . Steek-
proeven doen vermoeden, dat na de aangebrachte wi jz ig ingen een dergel i j -
ke opbrengst bij lange na niet wordt gehaald. Van de zijde van het C.D.A. 
wo rd t de opbrengst vooral bezien tegen de achtergrond van een te vermi j -
den druk op het bedri j fsleven. Bij de P.v.d.A. staat de gedachte voorop, dat 
ten principale een 50/50 verdel ing van de overwinst tussen kapitaal en ar-
beid gerechtvaardigd is. Met het oog op deze ui teenlopende opstel l ing zou 
voor de verdere behandeling van het wetsontwerp wel l icht het volgende 
kunnen worden overeengekomen. 

De breedaanvaarde grondgedachte van de VAD vraagt o m een ui twerk ing, 
waardoor bij de deling van overwinsten zoveel mogel i jk ondernemingen zijn 
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betrokken. Tegen deze achtergrond bepleit ik zowel een ver laging van de 
thans voorgestelde drempel van een kwart mi l joen winst , als het onder de VAD 
doen vallen van ondernemingen, die vanwege hun rechtsvorm geen ven-
nootschapsbelast ing behoeven te vo ldoen, maar wel een aanmerkel i jke 
winstcapaciteit bezitten. De voorgestelde correcties op de waarder ing van 
het eigen vermogen dienen nader getoetst te worden aan de beoogde opzet, 
dat na een redelijke vergoeding over het eigen vermogen werknemersaan-
spraken op vermogensaanwasdel ing zodanig kunnen worden gehonoreerd, 
dat medebetrokkenheid van de werknemers bij de u i tkomsten van het pro-
duktieproces word t bevorderd. Het heff ingspercentage, thans voorgesteld 
op 150%, zou in het licht van de ui tkomsten van het voorafgaande nader kun-
nen worden overeengekomen, waarbi j alsnog aan een geleidel i jk iets oplo-
pende schaal kan worden gedacht. 

18. Een belangri jk gebleven geschi lpunt is de verhouding indiv idueel/col-
lectief in de werknemersaanspraken. Zowel bij chr isten-democraten als bij 
socialisten kan hier een zekere ideologische lading aanwezig worden geacht. 
Mi j lijkt, dat praktische overwegingen hier de doorslag moeten geven. Een 
verdel ing als bij de nota van wi jz ig ing dd. 25 januari voorgeste ld, waarbi j de 
verdel ing 50/50 plaatsvindt met een m a x i m u m voor de indiv iduele werkne-
mer van 2 % van het maximale premiepl icht ig loon, moet voor elk der groe-
peringen aanvaardbaar zi jn. Ook dan nog zal dat betekenen, dat een beperkt 
aantal werknemers het vijf- of t ienvoudige ontvangt van werknemers in min-
der winstgevende of geen winstbeogende bedri jven of instel l ingen. Uitein-
delijk mag ook de opstel l ing van een belangri jk deel van de werknemersvak-
beweging op dit punt zwaar tel len. Het heeft geen zin een regel ing te ontwer-
pen en daarbij dwars in te gaan tegen degenen, voor w ie deze regeling in het 
bijzonder ontworpen wordt . 

19. Een ander belangri jk geschi lpunt betreft de vo rm waar in de ver-
mogensaanwas moet worden voldaan en het beheer van het fonds, waar in 
het collectieve deel word t gestort. Dat voor de bestemming van het collectie-
ve deel pr imair moet worden gedacht aan de verbeter ing van pensioenvoor-
zieningen vindt vri j algemene ins temming. Deze weg is één der wein ige, 
waarlangs verbeter ingen kunnen worden bereikt ten behoeve van werkne-
mers in zwakke bedri j fstakken. Nu ter wi l le van de werkgelegenheid een be-
perking van de groei van de premiedruk moet worden nagestreefd, mag eni-
ge verbeter ing van pensioenvoorzieningen ten laste van de overwinst als 
een ui tkomst worden beschouwd. De grondgedachte van de VAD dwingt er-
toe de afdracht van vermogensaanwas zoveel mogel i jk te doen plaatsvinden 
in vermogenst i te ls. Het beheer van het fonds door ver tegenwoord igers van 
werknemers en overheid is de ui tdrukking van de gezamenli jke verantwoor-
del i jkheid, die werknemers voor het beheer van een deel van het produktie-
ve vermogen in de samenleving dragen. Het gaat om het realiseren van de 
aanspraken van werknemers op overwinst op een zodanige wi jze, dat het 
mee-aanvaarden van verantwoordel i jkheid gestalte kan kri jgen. 

20. Met betrekking tot het wetsontwerp op de invester ingsrekening kan in 
die zin van een verheugende ontwikkel ing worden gesproken, dat na aanvan-
kelijke aarzeling van de zijde van de betrokken fracties van ins temming kan 
worden gerept met de grondgedachte om mede door gedif ferentieerde pre-
mies te komen tot een st imuler ing en sturing van investeringen naar het 
maatschappeli jk nut dat daarvan mag worden verwacht. De opzet van een se-
lectief groeibeleid mag tot de belangri jke verworvenheden van het thans de-
missionaire kabinet worden gerekend. Het nieuwe kabinet zal het belangrijk-
ste instrument daartoe, de stur ing van de investeringen via de investeringsre-
kening, geleideli jk in zijn volheid tot ontwikkel ing moeten brengen en zich 
daartoe moeten verpl ichten. 

21 . Intussen is over het wetsontwerp de schaduw geval len van ingri jpen-
de reserves ten aanzien van de aanvaardbaarheid van het wetsontwerp zij-
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dens de Europese Commissie, neergelegd in een brief van de Commissie 
van 26 mei. Gelet op de scharnierfunctie die de s t imuler ing van de investe-
ringen en de sturing daarvan heeft in het te voeren werkgelegenheidsbeleid, 
ligt het voor de hand dat ook het demissionaire kabinet de grondslagen van 
de WIR zal verdedigen tegenover de bezwaren van de Europese Commissie. 
Deze bezwaren worden met name afgeleid uit artikel 93 van het EEG-Ver-
drag dat de mededinging regelt. Intussen kan niet worden ontkomen aan de 
indruk, dat in de opstel l ing van de Commissie het zicht op de noodzaak van 
de tenui tvoer legging van het selectief groeibeleid vr i jwel geheel ontbreekt. 
Het argument van de Commissie dat Nederland geen deel uitmaakt van de 
gebieden waar de ernstige sociale economische prob lemen bestaan, kri jgt 
een ironische klank in het licht van de zorg voor de werkgelegenheid, die 
naar het oordeel van vr i jwel alle polit ieke groeper ingen ook voor ons land 
geboden is. De tegenstand tegen de WIR, die thans in Brussel ondervonden 
word t , is een argument te meer om voor een snelle to ts tandkoming van een 
nieuw kabinet te i jveren. 

22. Ondanks de complicat ie, die door de opstel l ing van de Europese Com-
missie is ontstaan, dienen de bij de format ie betrokken fracties zich te ver-
pl ichten tot een zo snel mogel i jke to ts tandkoming van de WIR. Daarbij speelt 
in het bijzonder het vraagstuk van de omzett ing van winst in werk een rol. 
Met het oog op de onzekerheid over de effecten van vervangingsinvester in-
gen op de werkgelegenheid, zal bij invoer ing van de wet op 1 januari a.s. in 
ieder geval het arbeidsplaatsencri ter ium daarin moeten zijn opgenomen. 

23. Hoewel door het nog ontbreken van een voor lop ig verslag naar de op-
stell ing van parti jen ten opzichte van de WIR slechts kan worden gegist, 
dient naar het mi j voorkomt over enkele desiderata overeenstemming te 
worden bereikt. Dat geldt de geleideli jke toepassing van de overige facetten 
genoemd in het wetsontwerp en de daarbi j passende bestuurl i jke voorzie-
ningen, een verdergaande differentiatie van de kleinschaligheidstoeslag, 
waardoor verzekerd word t dat die ook inderdaad overwegend aan kleinere 
bedri jven ten goede komt, de invoeging van een toeslag voor stadsvernieu-
wingsgebieden, en vooral een wenseli jke versterking van de sectorale bena-
dering in het wetsontwerp. De regionale benadering kri jgt thans het vol le 
pond. De bevorder ing van een sectorale aanpak en met name van de in ver-
schil lende bedri jfstakken noodzakelijke herstructurering kan in het wets-
ontwerp worden versterkt. Hetzelfde geldt voor de wensel i jkheid dat bij pro-
jecten boven een zekere omvang invester ingsovereenkomsten zullen wor-
den afgesloten. 

Ten slotte zal het van belang zijn te vermi jden, dat de voor de st imuler ing 
van de investeringen in het kader van het aanvul lende beleid uitgetrokken 
bedragen, het karakter krijgen van een automat isme. Zoals in de Structuur-
nota is uiteengezet, zal de werk ing van het instrument van jaar tot jaar moe-
ten worden bezien en zo nodig aangepast op zijn effectiviteit in het tot stand 
brengen van nieuwe arbeidsplaatsen. In dit verband mag in het bi jzonder 
worden gewezen op de mogel i jkheden die ontstaan bij de verwerkel i jk ing 
van een doeltreffend program van energiebesparing. 
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Bijlage II bij het verslag van drs. 
J. M. den Uyl inzake zijn formatie 
werkzaamheden dd. 26 augustus 
1977 

Mijne Heren, 

Hierbij doe ik u toekomen het memorandum betreffende het te voeren f i -
nanciële, sociale en economische beleid. 

Ik stel mij voor u nog enkele voorstel len te doen ter zake van enige met het 
sociaal-economisch beleid samenhangende sectoren als landbouw, volks-
huisvest ing, verkeer en waterstaat en technologie. 

Ik stel mij voor dit memorandum op een nog nader te bepalen t i jdst ip 
openbaar te maken. Ik verzoek u het to t dan als ver t rouwel i jk te beschou-
wen. 

Met vriendeli jke groet, 
J . M . den Uyl 

Aan de voorzit ters van de fracties van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 5 jul i 1977 
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MEMORANDUM BETREFFENDE HET TE VOEREN FINANCIËLE. SOCIALE EN 
ECONOMISCHE BELEID 

1. Hoezeer ook macro-economische verkenningen op middel lange ter-
mi jn met grote onzekerheid behept zi jn, er valt niet aan de conclusie te ont-
komen, dat de vooruitzichten voor de ontwikkel ing van de werkgelegenheid 
ongunst ig zijn. De aan de Regering uitgebrachte adviezen doen vermoeden, 
dat de komende jaren niet met de beoogde verminder ing van het aantal 
werklozen tot 150 000, maar met een toeneming tot 250 000 moet worden 
gerekend. Een dergelijke ontwikkel ing is onaanvaardbaar. Het is niet wel 
doen l i j k thans te treden in de velerlei oorzaken, b innens-en buitenslands, die 
to t deze sombere perspectieven aanleiding geven. Het komt er thans op aan 
maatregelen te treffen, die tot een ombu ig ing van de hier gesignaleerde ont-
wikkel ing kunnen leiden. De ui tgangspunten voor een daarop gericht beleid 
zijn in het memorandum van 21 juni 1977 aangegeven. 

2. In de nota over het te voeren beleid terzake van de collectieve voorzie-
ningen en de werkgelegenheid heeft het thans demissionaire kabinet een 
aantal beleidsherzieningen neergelegd, gericht op een beperking van de 
groei van de collectieve lasten en een z.g. aanvul lend beleid aangekondigd, 
dat via gerichte premiër ing van invester ingen en het geven van loonkosten-
subsidies beoogt arbeidsplaatsen te behouden en nieuwe tot stand te bren-
gen. 

Nieuwe berekeningen geven echter aan, dat toch gerekend moet worden 
met een groei van de economie, die lager u i tkomt dan ten doel was gesteld. 
Loonsomst i jg ingen vallen hoger uit, evenals de te verwachten druk van be-
last ingen en premies, terwi j l de beoogde dal ing van de arbeidsinkomens-
quote niet word t gerealiseerd. Bovendien word t op grond van een nieuwe be-
volk ingsprognose van het CBS een aanzienli jk groter aanbod van arbeid 
(over 5 jaar liefst 75000) van met name v rouwen verwacht. Een dergeli jke 
toest roming naar de arbeidsmarkt betekent uiteraard een verzwaring van de 
opgave nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen en waar dat niet slaagt, ver-
groot het de sociale uitkeringen. Ook waar twi j fel gerechtvaardigd is aan de 
hardheid van een dergelijk gegeven, is geen twi j fe l mogel i jk aan de ernst en 
omvang van het werkgelegenheidsvraagstuk. In de landbouw is reeds lang 
sprake van een teruglopende werkgelegenheid, in de industr ie brokkelt het 
aantal arbeidsplaatsen af, ook waar de produktie toeneemt, terwi j l in de 
dienstver lening de groei van de werkgelegenheid duideli jk afneemt. Dit 
dw ing t tot verder gaande maatregelen om arbeidsplaatsen te behouden en 
n ieuwe te scheppen. De maatregelen moeten passen in het kader van het se-
lectieve groeibeleid, tot de noodzaak waarvan het thans demissionaire kabi-
net eerder heeft geconcludeerd. 

3. Ui tgangspunt van het gekozen beleid was het tegengaan van de af-
braak van bestaande arbeidsplaatsen en het scheppen van nieuwe. Mede 
daartoe dient een beperking van de groei van de collectieve uitgaven en van 
de arbeidskosten. Daardoor zal ook de inflatie kunnen verminderen. Het is 
noodzakelijk op die weg verder te gaan. De verslechterde groeiperspectie-
ven dwingen tot een verdere terughoudendheid . Het is gewenst dat de druk-
st i jg ing van belastingen en premies, die resulteert op grond van het gevoer-
de beleid, de komende jaren achterbl i j f t bij de gemiddelde jaarli jkse druksti j-
g ing, waarvan in de nota collectieve voorzieningen en werkgelegenheid 
werd ui tgegaan. In deze nota werd uitgegaan van een ex ante st i jging van 
1 %, die dank zij «inverdieneffecten» zou leiden tot een drukst i jging achteraf 
van 0,5 a 0,75%. Zoals bekend treedt, zoals de vooruitzichten thans luiden, 
van 1976 op 1977 zelfs een drukverminder ing op. Het heeft we in ig zin te mi l -
l imeteren, maar een verdere beperking van de groei van de collectieve uitga-
ven dan tot dusver werd gereal iseerd, lijkt onontkoombaar. Hetzelfde geldt 
voor de reële particuliere inkomensst i jg ing, die in de nota van 1976 op 1,5% 
per jaar werd gesteld. In de verdel ing van de beperkte groei over collectieve 

Tweede Kamer, zitt ing 1977-1978, 14 600, nr. 4 16 



uitgaven, particuliere welvaartsvergroting en ondernemingsinkomen zal 
ter wille van de werkgelegenheid voor het laatste meer ruimte worden ge-
maakt. 

4. Zoals in mijn memorandum van 21 juni werd aangeduid is het zaak de 
verdeling van de groei van het nationale produkt over de genoemde secto-
ren in onderlinge samenhang te bezien. De teruggang van de werkgelegen-
heid heeft een complex karakter. De «batterij» maatregelen die daartegen 
in stelling moet worden gebracht, vraagt een zorgvuldige opstelling. Be-
perking van de groei van de collectieve uitgaven kan, waar het overdracht-
uitgaven en sociale uitkeringen betreft, ongewenste effecten hebben op de 
daarvan afhankelijke particuliere inkomens. Ze kan ook schadelijk uitwerken 
op de materiële overheidsbestedingen en op de "investeringen, bij voor-
beeld op de noodzakelijke verbetering van de infrastructuur. Beperking van 
de groei van collectieve uitgaven en van particuliere inkomens mag slechts 
voorzichtig gebeuren om in een economie die zich tegelijk kenmerkt door 
het bestaan van overcapaciteiten, geen nieuwe afzetproblemen op te roe-
pen. Er moet tegen gewaakt worden dat verruiming van winstinkomen 
leidt tot inzakken van de effectieve vraag of versnelde uitstoot van arbeid. 
Nodig is optimale voorwaarden te scheppen voor het omzetten van winst in 
werk. Bijzondere aandacht vragen hierbij de gevolgen voor de werkgelegen-
heid van technologische vernieuwingen en een toenemende kapitaalintensi-
teit van de produktie. Het kan voor een land met een open economie als het 
onze niet de bedoeling zijn in dat proces af te haken. Veeleer zal in een aantal 
bedrijfstakken, met het oog op het stand houden in de internationale concur-
rentie, een sterkere op innovatie gerichte inspanning nodig zijn. In het kader 
van het selectieve-groeibeleidzal daarnaast des te meer nodig zijn om naar 
verhouding arbeidsintensieve activiteiten in stand te houden en te bevorde-
ren. Met name valt hierbij te denken aan programma's in het kader van de 
noodzakelijke energiebesparing als de warmte-isolatie. De kleinschaligheids-
toeslag in het wetsontwerp op de investeringsrekening is mede gericht op 
de versterking van het kleine en middelgrote bedrijf. De betekenis van de in-
standhouding van een levenskrachtig midden- en kleinbedrijf in landbouw, 
ambacht, handel en dienstverlening kan niet genoeg worden beklemtoond. 
De hardnekkigheid van het werkloosheidsverschijnsel dwingt ertoe de ko-
mende jaren ook intensief aandacht te geven aan mogelijkheden om het 
aanbod van arbeid te beperken en om werkgelegenheid te verdelen. Dat 
klemt te meer, nu er nogal wat aanwijzingen zijn, dat voor een langere peri-
ode met een geringere economische groei moet worden gerekend en vrijwel 
de gehele geïndustrialiseerde wereld met overcapaciteiten in een aantal in-
dustriële sectoren te kampen heeft. Juist een benadering, die rekening 
houdt met veranderingen in het produktiepatroon van de westerse wereld 
en daarmee samenhangend met mindere groei, verplicht tot het betrachten 
van grote terughoudendheid in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Een aanpak 
via een zekere beperking van het arbeidsaanbod leidt tot een een verkleining 
van het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking en daarmee 
tot minder mogelijkheden van particuliere welvaartsgroei, dan wanneer dit 
arbeidsaanbod in het produktieproces zou zijn opgenomen. Door het be-
schikbare werk anders te verdelen ontstaat op zich zelf geen grotere produktie 
en blijft het daaraan verbonden inkomen gelijk. 

5. Dit alles afwegende kom ik tot de conclusie, dat voor de eerstkomende 
jaren de medewerking van het bedrijfsleven moet worden gezocht voor een 
nogal ingrijpende inkomensmatiging. Daarbij staat voorop, dat naar mijn 
overtuiging een dergelijke matiging niet kan worden gedecreteerd. Ze kan 
slechts geëffectueerd worden, indien zij het produkt is van inzicht bij de be-
trokkenen en resultaat van overleg en onderhandeling. Van de kant van 
werkgevers is een dergelijke matiging meermalen bepleit. Van de kant van 
de werknemers is ze niet afgewezen, doch wel aan stringente voorwaarden 
gebonden. In het Haags Protocol zijn o.a. afspraken neergelegd om tot over-
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leg over de winst/werkrelatie over te gaan. Wil een duidelijke vermindering 
van druk op zwakke bedrijfstakken en ondernemingen worden bereikt, dan 
zijn afspraken met de sociale partners nodig, dat in 1978 en 1979 geen initië-
le loonsverbetering zal plaatsvinden. In deze gedachtengang blijft de koop-
kracht van de modale werknemer gehandhaafd. Een eerste voorwaarde voor 
het verwerkelijken van deze beleidsdoelstelling is, dat zij onderdeel dient uit 
te maken van een alle inkomenscategorieën omvattend inkomensbeleid en 
met restricties aan de bovenkant van de inkomenspiramide gepaard moet 
gaan. Het tweede wat bij een dergelijk beleid aan de orde komt is de nood-
zaak tot terugdringing van de incidentele looncomponent. Er is in het verle-
den een zeker verband te constateren tussen een lage contractloonstijging 
en hoge incidentele stijgingen. In 1975 bedroeg het incidenteel 0,2, in 1976 
1,5 a 2%. Een onbeheerste ontwikkeling van de incidentele loonstijging 
maakt het afzien van initiële contractloonverbeteringen moeilijk aanvaard-
baar. Een eerste plicht tot het terugdringen van incidenteel ligt bij de sociale 
partners, bij werkgevers en werknemers. De overheid als werkgever kan zich 
daarbij niet onbetuigd laten. Ik stel daarom voor overeen te komen, dat zo 
snel mogelijk een commissie, waarin ook onafhankelijke deskundigen zitting 
hebben, wordt ingesteld. Ze krijgt tot opdracht 

a. een onderzoek in te stellen naar de samenstellende delen van de inci-
dentele looncomponent in de publieke sector 

b. voorstellen te doen voor maatregelen, waardoor de incidentele loon-
component kan worden verminderd en beheersing mogelijk wordt. 

6. Overige noodzakelijke en met het beleid van inkomensmatiging sa-
menhangende maatregelen zijn: 

a. spoedige totstandkoming van een wet op de openbaarheid van inko-
mens, waardoor alle functie-inkomens in de onderneming openbaar en con-
troleerbaar worden; 

b. snelle indiening van een kaderwet inkomensvorming, die het mede 
mogelijk moet maken andere arbeidsinkomens (commissarissenbelonin-
gen, arbeidsinkomen van vrije beroepen en zelfstandigen) tot ten minste de-
zelfde matiging te verplichten; 

c. de handhaving van de tot stand gekomen netto-nettokoppeling tussen 
het nettominimumloon en het minimum van de sociale uitkeringen en de 
bijstand; 

d. snelle invoering van de VAD als voorgesteld in het memorandum van 
21 juni jl. 

7. Indien met medewerking van het bedrijfsleven een terughoudende ont-
wikkeling van arbeidsvoorwaarden zou kunnen worden gerealiseerd, ont-
staat een duidelijke mogelijkheid tot vermindering van de inflatie. Mede als 
gevolg van de loongevoeligheid van de overheidsuitgaven (58% van de rijks-
uitgaven is loongevoelig) en de indexering van de sociale uitkeringen, re-
sulteert ook een matigend effect op de uitgavenontwikkeling in de collectie-
ve sector. Daardoor ontstaat een belangrijke verlichting in de financierings-
problematiek van de overheid en de sociale-zekerheidssector. 

8. De overheid kan er niet bij voorbaat van uitgaan, dat waterdichte ga-
ranties bestaan voor het realiseren van de hiervoren voorgestelde inko-
mensmatiging. De overheid zal daar ook zelf een bijdrage toe moeten leve-
ren. Het is nodig, dat de afgesproken omvang van de beleidsombuigingen in 
het kader van het zg. 1%-beleid, waarmee in de nieuwe ramingen ten volle 
is gerekend, alsnog wordt gerealiseerd. Dit betekent, dat er nog aanvullende 
beleidsmaatregelen moeten worden getroffen, die leiden tot een ombuiging 
van rond 4 mld. in 1981. Het is daarnaast, zoals voorlopige becijferingen la-
ten zien, wellicht nodig nog een ombuiging toe te passen om het toelaatbare 
financieringstekort van 5% in 1981 te bereiken. Ook dan blijft de vraag of in 
de sfeer van de particuliere inkomens en de collectieve uitgaven een verdere 
bijdrage kan worden geleverd om tot een terugdringing van de werkloos-
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heid tot 150 000 te geraken. Gedacht kan worden aan de wenselijkheid met 
behulp van gerichte loonkostensubsidies de loonkosten te verlichten en aan 
maatregelen die zijn gericht op het waarborgen van de koopkrachtige vraag. 
Het lijkt mij echter verstandig thans nog geen beslissing te nemen over de fi-
nanciering van deze maatregelen en over de vraag of daarvoor in de sfeer 
van de collectieve uitgaven ruimte zou moeten worden vrijgemaakt. 

9. Beperkingen in de groei van de collectieve uitgaven vragen een zorg-
vuldige toetsing op korte-termijneffecten op de werkgelegenheid. Vermeden 
moet worden, dat waar het overdrachtinkomens betreft marginale effecten 
optreden, die tot inkomensachteruitgang zouden leiden. De prioriteiten in 
het uitgavenbeleid, die de afgelopen jaren gegolden hebben, dienen ge-
handhaafd te blijven. Ze kunnen wellicht opnieuw het beste worden om-
schreven met de norm van spreiding van inkomen, kennis en macht. Ik vol-
sta in dit kader met te stellen dat de komende jaren opnieuw de ontwikke-
lingshulpten bedrage van 1,5% van het netto nationaal inkomen van ombui-
gingsoperaties gevrijwaard dient te zijn. 

10. Zoals eerder uiteengezet ontstaan bij het slagen van het beleid inver-
dieneffecten. Te overwegen ware om de ruimte die op middellange termijn 
bij het financieringstekort ontstaat in te zetten in de inkomenssfeer zelf, ten 
einde de matiging zo zeker mogelijk te stellen. Hiertoe zou het volgende kun-
nen dienen. 

De Miljoenennota 1977 en de meerjarenramingen 1978- 1980 voorzien in 
jaarlijkse belastingplannen van ruim 2 mld. Die belastingverzwaring, die 
voor een groot deel rechtstreeks op de particuliere inkomens drukt, zou bij 
voorbeeld voor de helft kunnen ingaan per 1 januari en voor het overige per 
1 juli. In overleg met de sociale partners zou kunnen worden overwogen de 
tweede tranche van de belastingmaatregelen niet te laten doorgaan. Deze 
beslissing zou dan afhankelijk dienen te zijn van de verwezenlijking van de 
nagestreefde matiging van alle arbeidsinkomens. Die matiging komt tot uit-
drukking in het achterwege blijven van de initiële verbetering in de ca.o.'s in 
de komende twee jaren, de strikte beperking van de incidentele loonstijging, 
waarover in het arbeidsvoorwaardenoverleg harde afspraken over omvang 
en controle moeten worden gemaakt en de matiging van arbeidsinkomens 
die niet onder de ca.o.'s vallen, onder andere op basis van prijs- en tariefre-
gelingen. 

11. De verdeling van de groei tussen de collectieve uitgaven, particuliere 
inkomens en ondernemingsinkomen, zoals boven voorgesteld, leidt tot ver-
groting van dit laatste. De mate waarin regelingen kunnen worden getroffen 
voor de bestemming en besteding van het groeiende ondernemingsinko-
men zal naar mijn oordeel beslissend zijn voor het leggen van een vertrou-
wensbasis, waarop een terughoudend arbeidsvoorwaardenbeleid uitvoer-
baar wordt. 

In de Nota inzake de selectieve groei heeft het thans demissionaire kabinet 
in hoofdlijnen aangegeven hoe het zich voorstelt dat onder nieuwe econo-
mische omstandigheden de groei van produktie en arbeidsplaatsen kan 
worden gestuurd. Het belangrijkste nieuw te creëren instrument daarbij is 
de investeringsrekening. Het instrument is nog niet beproefd. Het wets-
ontwerp voorziet in een geleidelijke toepassing van verschillende toetsings-
criteria. Vaag is nog de wijze waarop per onderneming en bedrijfstak de 
werknemers bij de te nemen beslissingen betrokken zullen zijn. Wil het werk-
gelegenheidsbeleid slagen dan wordt van de werknemers gevraagd hun 
aandeel te leveren in de noodzakelijke inkomensmatiging. Van de werkge-
vers wordt gevraagd de bereidheid om in te steken op nieuwe vormen van 
overleg en medebeslissen over produktie, investeringen en winstbesterrv 
ming. Geen geringe opgave over en weer, maar wel voorwaarde om te ko-
men tot behoud van oude en het tot stand brengen van nieuwe werkgele-

Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14 600, nr. 4 19 



genheid. De institutionele vereisten voor deze ontwikkeling kunnen als volgt 
worden samengevat: 

a. een snelle invoering van de Wet op de Investeringsrekening, zoals in 
het eerste memorandum aangegeven; 

b. verbreding van arbeidsvoorwaardenoverleg tot arbeidsplaatsenover-
leg en werkgelegenheidsoverleg op het niveau van de bedrijfstak en het be-
drijf; 

c. herziening van de Wet op de Ondernemingsraden, met name ten aan-
zien van de bevoegdheid van de Ondernemingsraad ter zake van advisering 
over belangrijke investeringsbeslissingen, conform het gestelde in het me-
morandum van 21 juni j l . ; 

d. een rechtvaardiger verdeling van overwinsten zoals voorgesteld in de 
VAD conform het memorandum van 21 juni j l . ; 

e. de opzet van doeltreffende controlemechanismen bij individuele steun-
verlening aan bedrijven; 

f. indiening van wetsontwerpen, die de overheid het recht geven fusies 
materieel te toetsen en de code te volgen bij fusies wettelijk vast te leggen. 

12. De vraag rijst in hoeverre door het vrijmaken van middelen onder an-
dere in de collectieve sector, direct nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden 
geschapen. Achtergrond van deze gedachte is, dat er niet in kan worden be-
rust, dat enerzijds belangrijke behoeften onbevredigd blijven, terwijl ander-
zijds grote aantallen mensen geen werk hebben. De gedachte verdient ern-
stige overweging en dient betrokken te worden in het overleg met de sociale 
partners. De in het CEC-rapport opgenomen beleidsvariant waarin extra of-
fers in de inkomenssfeer worden aangewend voor de financiering in de 
kwartaire sector (overheid en verzorgende instellingen) is in dit kader inte-
ressant. Het lijkt mij gewenst, dat overeengekomen wordt op korte termijn 
een advies te doen uitbrengen over de uitvoerbare en aanvaardbare modali-
teiten van de mogelijkheid om verdergaande beperkingen van de inkomens 
om te zetten in arbeidsplaatsen in de kwartaire sector. 

13. Een bijzondere problematiek doet zich voor ten aanzien van de door 
de CEC gesignaleerde verzadiging van de onderwijsparticipatie. Deze waar-
neming staat op gespannen voet met het onlangs uitgekomen 3de rapport 
van de werkgroep-prognose partieel leerplichtigen. Nader onderzoek is hier 
geboden. In het licht van de grote omvang van de jeugdwerkloosheid is op 
korte termijn afweging geboden van een verdergaande bevordering van de 
onderwijsdeelname van 16-18-jarigen, waarbij kosten en werkgelegenheids-
effecten afgewogen dienen te worden. 

14. Een mogelijkheid voorde besteding van door verdere matiging vrijko-
mende ruimte is een betere verdeling van het beschikbare werk. Een voor-
beeld hiervan is vrijwillige vervroegde pensionering, waarbij waarborgen 
moeten worden gecreëerd voor de bezetting van de door de pensionering 
vrijgekomen arbeidsplaats. De nettokosten van een jaar vervroegde pensi-
onering zijn onder bepaalde veronderstellingen berekend op 166 min. Er 
treedt in die veronderstelling een vermindering van de werkloosheid op met 
bijna 4500 manjaren. Gelet op de experimenten, die thans in een viertal be-
drijfstakken plaatsvinden met vrijwillige vervroegde pensionering, gelet op 
de ervaringen in België met het z.g. brugpensioen, meen ik dat introductie 
van een brugpensioen voor 64-jarigen op korte termijn overwogen dient te 
worden. Over de modaliteiten van openstelling van de mogelijkheid tot vrij-
willige pensionering van beneden 64-jarigen en de financiering daarvan, als-
mede over verschillende vormen van delen van werk, stel ik voor de SER 
met spoed advies te vragen. 

15. Een logisch complement van een beleid, dat ernaar streeft de markt-
sector te versterken en het draagvlak van collectieve uitgaven en sociale 
voorzieningen te verbreden, is een intensivering van het arbeidsmarktbe-
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leid. Dat geldt in de eerste plaats het beter op elkaar doen aansluiten van 
vraag en aanbod van arbeid. Daarnaast dient het beleid te worden voortge-
zet dat is gericht op het beperken van het aantal dergenen, die gedwongen 
zijn een beroep te doen op sociale uitkeringen. Aandacht dient te worden ge-
geven aan 

a. verbetering arbeidsomstandigheden en arbeidsklimaat; 
b. snelle invoering herziene Wet op de Ondernemingsraden; 
c. bevordering van de verbetering van de kwaliteit van de arbeidsplaats 

(humanisering van de arbeid, met name door immateriële verbeteringen); 
d. snelle totstandkoming van het wetsontwerp op het tegengaan van het 

oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen door werkgevers en werkne-
mers; 

e. beperking ontslagmogelijkheid voor oudere werknemers; 
f. strikte uitvoering van de wet plaatsing mindervalide arbeidskrachten en 

geleidelijke ophoging van het percentage (nu 2%); 
g. advies te vragen aan de SER over alternatieve heffingsgrondslagen van 

de sociale premies; 
h. een herstructurering van de uitvoeringsorganisatie van de sociale ver-

zekeringen, gericht op betere beheersing, informatieverschaffing en sturing. 
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Bijlage III bij het verslag van drs. 
J. M. den Uyl inzake zijn formatie-
werkzaamheden dd. 26 augustus 
1977 

CONCLUSIES MET BETREKKING TOT HET FINANCIËLE, SOCIALE EN 
ECONOMISCHE BELEID 

9 augustus 1977 

I. Uitgangspunten 

1. Het door het thans demissionaire kabinet gevoerde beleid wordt op 
hoofdzaken voortgezet. Op basis van deze overeenstemming achten partijen 
het mogelijk af te zien van een meer gedetailleerde vastlegging van talrijke 
op zich zelf belangrijke onderwerpen op het terrein van de Departementen 
van Financiën, Economische en Sociale Zaken. 

2. Waar het geldt de bestrijding van werkloosheid en inflatie wordt de be-
nadering, gegeven in Memo II, als uitgangspunt van het te voeren beleid 
aanvaard. De thans overeengekomen conclusies houden zich bezig met een 
bijstelling en uitwerking van Memo II in het licht van de door het CPB gege-
ven berekening van de effecten van de beleidsveronderstellingen. Deze be-
rekeningen zijn als bijlage toegevoegd. 

3. Doel van het te voeren beleid in de komende kabinetsperiode is: 
a. het terugdringen van de werkloosheid tot een niveau van 150 000; 
b. een verder terugdringen van de inflatie met rond 1% per jaar ten op-

zichte van de z.g. centrale projectie van het CPB; 
c. een selectieve groei van de economie volgens de maatstaven ontwik-

keld in de nota inzake de selectieve groei. 

4. Belangrijke middelen en instrumenten om deze doeleinden te verwe-
zenlijken zijn: 

a. inkomensmatiging over de gehele linie met handhaving van de koop-
kracht van de modale werknemer exclusief incidenteel, waarbij afspraken 
met de sociale partners worden gemaakt om in 1978 en 1979 geen initiële 
loonstijging te doen plaatsvinden; gedurende de gehele kabinetsperiode 
een beperking van de incidentele looncomponent met jaarlijks 0,5%; een 
vermindering van de anders noodzakelijke verzwaring van belastingen en/of 
sociale premies met f 1 mld. per jaar. In de jaren waarin geen initiële loon-
stijging is voorzien worden belasting- en premiemaatregelen zoveel moge-
lijk achterwege gelaten; 

b. een beperking van de groei van de collectieve uitgaven met de eerder 
voorgenomen ombuiging ad f 4 mld. in 1981; 

c. gerichte bestemming en besteding van de met dit beleid beschikbaar 
komende ruimte tot behoud van bestaande en het scheppen van nieuwe ar-
beidsplaatsen, primair in de marktsector van de economie; 

d. een inkomens-, structuur- en arbeidsmarktbeleid, waarin het rechtvaar-
dig delen van inkomen en werk wordt gerealiseerd; het vormt met de eerder 
genoemde middelen een onverbrekelijk geheel. 

5. Het beleid, gevoerd met deze middelen, houdt risico's in. Het CPB wijst 
erop (brief dd. 11 juli 1977), dat de uitkomsten van de beleidsveronderstellin-
gen hoopgevend zijn waar het gaat om de werkloosheidseffecten, maar min-
der rooskleurig zijn voor de ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen. 
Er is ook ruimte voor twijfel of de beoogde inkomensmatiging zal worden 
gerealiseerd met name waar het de beheersing van de incidentele looncom-
ponent betreft. Voorts zijn de vooruitzichten voor de komende jaren ten aan-
zien van de internationale conjunctuur zeer onzeker. Stagnatie van de groei 
van de wereldhandel en ernstige afzetproblemen zijn zeker niet uitgesloten. 
Met het oog op deze onzekerheden zal het nieuwe kabinet tijdig compense-
rende plannen ter grootte van enkele miljarden voorbereiden, die zowel be-
trekking zullen hebben op een verdergaande beperking van de collectieve 
uitgaven als op een vergroting van de overheidsbestedingen. Deze plannen 
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hebben ten doel om slagvaardig te kunnen reageren, indien de inkomens-
mat ig ing onvo ldoende word t gerealiseerd en/of indien ondanks de geno-
men st imulerende maatregelen onvoldoende arbeidsplaatsen in de markt-
sector tot stand worden gebracht. Uiteraard zal, indien bovengenoemde si-
tuaties zich voordoen, ook verhoging resp. ver laging van belastingen en pre-
mies overwogen moeten worden . 

II. Collectieve uitgaven 

6. Zoals uit de als bi j lage toegevoegde berekening van de effecten van de 
voorstel len van Memo II bli jkt, zijn de gevolgen van het eerder voorgeno-
men beleid en de thans voorgestelde maatregelen (met de toegevoegde ver-
onderstel l ing van beperkte init iële loonsverhogingen in 1980 en 1981) toe-
reikend om aan de norm van een f inancier ingstekort niet groter dan 5% n.i. 
op kasbasis te vo ldoen zodat verdere ombuig ingen van de collectieve uitga-
ven, als in punt 8 van Memo II als eventuali teit opgeworpen, voorshands 
achterwege bl i jven. De st i jging van de collectieve lastendruk word t in de 
CPB-berekening beperkt tot 0,5% per jaar ex post en opent het perspectief 
op een geleideli jke stabil isatie. Ze dient te worden beoordeeld tegen de ach-
tergrond van het grosso modo gelijk bl i jven van de lastendruk in de jaren 
1976 en 1977. De prior i tei tenstel l ing voor de overheidsui tgaven als gesteld 
in Memo II wo rd t in hoofdzaak aanvaard; er dient ruimte te zijn voor ver-
schuivingen in deze prior i tei ten. 

7. Voor invul l ing van bele idsombuig ingen (f 4 mld.) in de collectieve uit-
gaven worden o.a. de volgende invalshoeken gekozen: 

- ombu ig ing bij voorkeur doch niet ui ts lui tend te v inden in de sfeer van 
overdrachtsui tgaven; overheidsinvester ingen en materiële overheidsbeste-
dingen zoveel mogel i jk te ontzien ter vermi jd ing van negatieve werkgele-
genheidseffecten; 

- nadruk op draagkrachtbeginsel bij overdrachtsui tgaven zonder aantas-
t ing van sociale m in ima ; 

- toepassen vo lumebele id, o.a. strikte ui tvoering van de wet plaatsing 
minderval ide arbeidskrachten en geleideli jke ophoging van het percentage 
(nu 2%). 

III. Inkomensbeleid 

8. Het beleid van inkomensmat ig ing is gebaseerd op de vr i jwi l l ige aan-
vaarding daarvan door de sociale partners in samenhang met de maatrege-
len a-d, genoemd in punt 6 van Memo II, voorzover niet alreeds geregeld 
(VAD). Overeengekomen word t dat de in dit memorandum voorgestelde 
commissie met betrekking tot de beheersing van de incidentele looncompo-
nent zo spoedig mogel i jk word t ingesteld en dat haar opdracht zowel de 
publieke als de particuliere sector zal betreffen. 

9. Het inkomensbeleid als omschreven in Memo II maakt het mogel i jk, dat 
de koopkracht van de laagste inkomens ten minste word t gewaarborgd. 
Mocht zich een meeval lende ontwikkel ing voordoen, dan zal meerdere inko-
mensru imte bij voorrang aan de laagste inkomens ten goede worden ge-
bracht. Maatregelen ten behoeve van de waarborg ing van een m in imumin -
komen van zelfstandigen zijn mede daarop gericht. Daartegenover zal van 
de inkomens boven f 45 a f 50 000 een reëel offer worden gevraagd. Zoals in 
de berekeningen van het CPB dd. 14 jul i is aangegeven zal de vo rm van de te 
nemen belasting- en/of premiemaatregelen erop gericht moeten zijn de 
handhaving van de koopkracht van de modale werknemer exclusief inciden-
teel te bewerkstel l igen. In het belast ingbeleid en in het bi jzonder bij de ont-
wikkel ing en de beperking van overdracht inkomens moet worden vermeden 
dat marginale effecten optreden, die tot inkomensachterui tgang zouden lei-
den voor groepen die op handhaving van hun koopkracht aanspraak kunnen 
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maken. Op langer zicht gezien moet - los van de beoogde beperkingen voor 
de eerstkomende jaren - worden voorkomen dat vooru i tgang in bruto-inko-
men niet of nauwel i jks leidt tot enige vooru i tgang in net to- inkomen. 

Verkleining van de inkomensverschi l len is geboden, met name door dui-
delijke beperkingen aan de bovenkant van de inkomensverdel ing. Aange-
zien de in voorbere id ing zijnde kaderwet inkomensvorming waarschi jnl i jk 
niet t i jd ig gereed zal zi jn, zal een afzonderli jke wettel i jke regeling worden ge-
troffen o m te bereiken dat niet-c.a.o.-salarissen en inkomens van beoefena-
ren van vri je beroepen met ingang van 1 januari 1978 aan vergeli jkbare re-
gels worden onderworpen als c.a.o.-inkomens. Maatregelen ten aanzien van 
topsalarissen van overheidsfunct ionarissen zullen eveneens moeten bi jdra-
gen tot mat ig ing van de algemene inkomensontwikkel ing. Een inkomensbe-
leid als voorgesteld zal de ondersteuning behoeven van een doeltref fend 
pri jsbeleid, dat voorkomt dat de consument zwaarder belast word t dan uit 
externe kostenst i jg ingen voortv loei t en het anti- inf lat iebeleid helpt realise-
ren. Daarbij is van groot belang dat kostendal ingen sneller in de consump-
tiepri jzen tot ui tdrukking worden gebracht. Ook mat ig ing met betrekking tot 
de overheidstar ieven zal hiertoe moeten bi jdragen. 

10. De voorbere id ing van een algemene aanvul lende pensioenvoorzie-
n ing, in behandel ing bij de Stichting van de Arbe id , word t met kracht bevor-
derd, eventueel met voorrang voor een regeling die voorkomt dat verl ies 
van pensioenrechten optreedt bij verandering van dienstverband. Naast be-
heersing van omvang en tarieven van de gezondheidszorg, waartoe reeds 
enkele belangri jke voorstel len zijn ingediend, dient - gelet op de verschil len 
in premiesystemen en verstrekkingen in en buiten de ziekenfondsverze-
kering - t e worden aangestuurd op een ander systeem dat kan bi jdragen tot 
een rechtvaardiger verdel ing van lasten en van rechten op gezondheidszorg. 
Daartoe ui tbreiding van de verstrekkingen van de AWBZ in het perspectief 
van een zo spoedig mogel i jke tots tandkoming van een algemene wet ziekte-
kosten. Daarbij is het noodzakelijk de st i jg ing van de premiedruk te beheer-
sen en onbedoelde inkomenseffecten te vermi jden. 

IV. Structuurbeleid 

11. De «insti tut ionele vereisten» voor een actief werkgelegenheidsbeleid 
als aangegeven in a t /m f van punt 11 van M e m o II, worden overeengeko-
men voor zover hieronder niet nader bepaald. 

12. Het economisch structuurbeleid dient de te creëren economische 
ru imte in te vul len in nieuwe arbeidsplaatsen naar sector, regio en aard van 
bedrijf. Het CPB word t een studie gevraagd over de sectoren (waaronder de 
publieke), regio's en bedri jven waar de komende jaren nieuwe arbeidsplaat-
sen tot stand moeten worden gebracht. Overeengekomen word t de onder-
delen van de eerste fase van de WIR (basispremie, arbeidsplaatsencri ter ium 
en toeslagen voor regio, ruimtel i jke ordening, kleinschaligheid en grote pro-
jecten) zo spoedig mogel i jk in werk ing te doen treden. Nagegaan word t hoe 
de st imuler ing en sturing voorzien in SIR, WIR, IPR er, de regeling voor grote 
projecten onder l ing doeltreffend kunnen worden afgestemd. De regionale 
ontwikkel ingsmaatschappi jen worden u i tgebouwd in aantal en werkings-
sfeer en in samenhang met de NEHEM gecoördineerd, waarbi j een goede af-
s temming op de spreiding van werkgelegenheid over sectoren en regio's 
word t bewerkstel l igd. 

In geval len waar in de privaat-economische rentabil i teit op korte termi jn 
tekort schiet, word t de opr icht ing van overheidsbedri jven ter hand geno-
men; daarbij dient de afweging van maatschappeli jke kosten en baten mede 
richtsnoer te zi jn. Het beleid bevordert arbeidsintensieve activiteiten. Daar-
toe word t gestreefd naar een begunst ig ing, eventueel ook fiscaal, van be-
paalde reparat iewerkzaamheden, ook met het oog op ver lenging van de le-
vensduur van goederen en zuiniger verbruik van grondstof fen. Een studie 
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wordt ondernomen naar de mogel i jkheid van een verschuiv ing in de hef-
f ingsgrondslag van de premies van de sociale verzekering, waardoor arbeids-
intensieve bedri jven worden ontlast. In samenhang met de in de Nota se-
lectieve groei ontwikkelde maatstaven moet worden verwacht, dat meer dan 
voorheen arbeidsplaatsen in het klein- en middenbedr i j f tot stand zullen 
moeten komen. Ook tegen deze achtergrond zal het klein- en middenbedr i j f 
krachtig worden gesteund. Daarbij is rekening te houden met de specifieke 
functie van het inkomen van de zelfstandige als ondernemer. De overheid 
bevordert de to ts tandkoming van arbeidsplaatsenovereenkomsten tussen 
werkgevers en werknemers, als in het Haagse Protocol bedoeld. 

13. De WIR zal in de tweede fase verder worden u i tgebouwd als r icht ing-
gevend instrument bij de bevordering van invester ingen. Zoals in de brief 
van 21 juni j l . ten aanzien van de WIR werd gesteld en in de memor ie van 
toel icht ing is aangeduid, zal in de verhouding tussen basispremies en rich-
t inggevende toeslagen het aandeel van de toeslagen worden vergroot. Met 
het oog op de mogel i jkheid, dat ondanks de premiër ing krachtens de WIR 
onvoldoende arbeidsplaatsen in de marktsector tot stand komen en de uit-
getrokken bedragen slechts ten dele worden benut, zal van jaar tot jaar wor-
den beoordeeld, of en in hoeverre creatie van arbeidsplaatsen in de publieke 
sector dient plaats te v inden. De daarmee gemoeide bedragen mogen de 
ru imte voor premiër ing van de investeringen van ondernemingen niet aan-
tasten. De premie voor kleinschaligheid wordt verhoogd en meer specifiek 
op kleine bedri jven afgestemd. De toepassing van andere belangri jke criteria 
als stadsvernieuwing en een zuinig gebruik van grondstoffen en energie 
word t met spoed voorbere id; st imulansen voor technologische innovatie en 
de verbeter ing van management worden mede opgenomen. Aangezien bij 
herstructurering van een sector de invester ingsst imuler ing aan specifieke 
voorwaarden word t gebonden, is onderl inge afs temming van de ver lening 
van invester ingsst imulansen bi j herstructurering en in het kader van de WIR 
geboden om te bereiken, dat bij herstructurering alle daarvoor in aanmer-
king komende ondernemingen daarbij kunnen worden betrokken. 

14. Het beleid word t gericht op het st imuleren en sturen van technologi-
sche vern ieuwing, zowel ter bevorder ing van innovatie (o.a. subsidiër ing 
van research en development, aankoopbeleid van de overheid) als door 
middel van extra premiër ing van arbeidsintensieve technieken (energiebe-
sparing). Bij de technologische vernieuwing word t in het bijzonder aandacht 
gegeven aan de noodzaak tot versterking van ons exportpakket; ook ove-
rigens is een actief exportbevorderend beleid geboden. 

15. Met het oog op de bevordering van een op de werkgelegenheid afge-
stemde kapitaalvoorziening wordt aan de SER met spoed een gericht advies 
gevraagd over een wettel i jke regel ing, waarbi j de Regering bij het bestuur 
van grote f inanciële instel l ingen een waarnemer kan benoemen ten behoeve 
van wederzi jdse informat ie. De besl issingsbevoegdheid inzake beleggingen 
van instel l ingen, die onderdeel zijn van of verbonden zijn aan de overheid, 
word t toegekend aan de Minister van Financiën. De Centrale Beleggingsraad 
heeft een adviserende bevoegdheid. Indien de minister van het advies af-
wi jkt , wordt het advies gepubl iceerd. De Regering zal van haar beleid inzake 
ondernemingen die zij f inancieel steunt en waar in zij in het kapitaal deel-
neemt, regelmatig verslag doen aan het parlement. 

16. Het beleid gericht op bescherming van de consument word t uitge-
bouwd tot een actief consumpt iebele id, waarbi j u i tgangspunten zijn opt ima-
le bestedingsmogel i jkheden voor de consument en maatschappeli jk gewen-
ste afzet. Overheidsmaatregelen, die het consumentengedrag en de positie 
van de consument kunnen beïnvloeden worden zodanig gehanteerd, dat op 
basis van overleg en parlementaire beslui tvorming het consumpt iepat roon 
en de positie van de consument zich kunnen ontwikkelen volgens randvoor-
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waarden, zoals die in de Nota selectieve groei zijn neergelegd. In het l icht 
van bovenstaande heroriëntering van het beleid word t de Warenwet ingr i j -
pend herzien. 

V. Arbeidsmarktbeleid 

17. De elementen van het arbeidsmarktbeleid zoals aangegeven in punt 
15 van Memo II worden aanvaard. De hoofdl i jnen van het beleid zoals ge-
voerd door het demissionaire kabinet worden doorgetrokken. Er komen 
dwingende coördinat ieafspraken tussen de u i tvoer ingsorganen van de soci-
ale zekerheid en de organen in de sfeer van de arbeidsvoorziening, arbeids-
omstandigheden en de bedri j fsgezondheidszorg. Op een breed vlak zal de 
mogel i jkheid tot het delen van het beschikbare werk worden nagegaan en 
toegepast, uiteraard met inachtneming van de gevolgen voor de kosten-
structuur. Het is in eerste aanleg aan de sociale partners o m te bezien in hoe-
verre bij ca .o . beschikbare ru imte word t besteed aan vo rmen van verkort ing 
van arbeidsduur. De overheid moedig t vr i jwi l l ige terugtreding (als aangege-
ven in punt 14 van Memo II), deelt i jdarbeid en educatief ver lof aan. Ze is be-
hulpzaam bij de f inanciering van vo rmen van arbeidst i jdverkort ing en deel-
t i jdarbeid binnen de grenzen van het ui tgavenbeleid als eerder gesteld. 

18. Onder punt 12 van Memo II word t het wensel i jk genoemd o.m. door 
middel van verdergaande beperkingen in de inkomens waar mogel i jk ru imte 
te scheppen voor creatie van arbeidsplaatsen in de kwartaire sector. Deze 
extra ruimte zal ook kunnen worden aangewend voor het verr ichten van 
nieuwe maatschappeli jk gewenste bestedingen. Dit is des te meer noodza-
kelijk, omdat de voorgestelde mat ig ing van inkomens en col lect ieve uitga-
ven kan leiden tot afzetproblemen op de binnenlandse markt. Het in punt 12 
van het memorandum bedoelde spoedadvies wordt gevraagd aan de Raad 
voor de Arbeidsmarkt. Het is de opzet, dat het advies betrokken zal kunnen 
worden bij het arbeidsvoorwaardenover leg voor 1978. 
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Bijlage bij conclusies met betrek- CENTRAAL PLANBUREAU 
king tot het financiële, sociale en 
economische beleid dd. 9 augustus Nr. 3114 
1977 

Aan de Kabinetsformateur, Minister ie van A lgemene Zaken, 
Binnenhof 20, 
's-Gravenhage 

's-Gravenhage, 11 jul i 1977 

In de bij lage bij deze brief zijn de voorstel len vervat in Uw tweede memo-
randum over het FSE-beleid ui tgewerkt, voor zover deze betrekking hebben 
op de loonmat ig ing en de beperking van de belast ingverhoging. Van welke 
veronderstel l ing daarbi j is u i tgegaan, is in de tekst nader gepreciseerd. 

De directeur, 
C. A. van den Beid 
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In het tweede memorandum van de kabinetsformateur betreffende het te 
voeren financiële, sociale en economische beleid komt een passage voor ter 
zake van het te voeren inkomensbeleid in de komende kabinetsperiode. Bin-
nen dit beleid wordt ten aanzien van de lonen en directe belastingen een 
aantal suggesties gedaan: 

- gedurende twee jaar vinden geen initiële contractloonsverbeteringen 
plaats; 

- er wordt een zodanig inkomensbeleid gevoerd dat de incidentele loon-
stijging gedurende een aantal jaren wordt beperkt; 

- tezelfdertijd wordt bij realisering van de hierboven genoemde uitgangs-
punten de anders noodzakelijke belastingdrukverzwaring gehalveerd. 

Deze drie beleidsveronderstellingen zijn voor wat hun consequenties op 
het macro-economisch beeld nader gepreciseerd en onderzocht. Daartoe is 
het volgende ten opzichte van de centrale projectie (zonder aanpassing voor 
de overschrijding van de norm gesteld bij het financieringstekort van de 
overheid) verondersteld: 

- gedurende twee achtereenvolgende jaren (1978 en 1979) een beperking 
van de initiële contractloonstijging met ca. 2%; 

- gedurende vier jaar een beperking van de incidentele looncomponent 
met 0,5%; 

- gedurende vier achtereenvolgende jaren een verlaging van de directe 
belastingen met f 1 mld. elk jaar. 

De resultaten van dit alternatief staan vermeld in bijgaande tabel. Afgezien 
van de meer dan normale onzekerheidsmarges waarmede varianten van 
een dergelijke omvang zijn behept, zijn de uitkomsten hoopgevend waar het 
gaat om de werkloosheidseffecten. 

Minder rooskleurig zijn zij voor de ontwikkeling van de binnenlandse be-
stedingen, maar daar staan de effecten van een verbeterde concurrentiepo-
sitie tegenover. Daarin ligt overigens een risico besloten wanneer de niet on-
aanzienlijke vergroting van het surplus op de lopende rekening van de betalings 
balans mede in de beoordeling van het beeld wordt betrokken. Verdergaan-
de appreciatie van de gulden met verlies aan concurrentiekracht liggen dan 
mogelijk in het verschiet, waardoor de compensatie voor de binnenlandse 
vraaguitval die via de uitvoer wordt verkregen geheel of gedeeltelijk verlo-

Effecten van loonmatiging gecombineerd met belastingverlaging 

Centrale projectie 
1976-'81 

Beperking van de loonstijging en 
verlaging van directe belastingen 

Loonsom per werknemer 
Prijspeil particuliere consumptie 
Prijspeil goederenuitvoer 
Reëel beschikbaar inkomen modale werknemer 

Volume particuliere comsumptie 
Volume bedrijfsinvesteringen 
Volume goederenuitvoer 
Volume produktiebedrijven 
Reëel nationaal inkomen 

Reële arbeidskosten 
Arbeidsproduktiviteit 
Werkgelegenheid bedrijven 
Produktiecapaciteit 

Werkloosheid (1000 manjaren) 
Saldo lopende rekening betalingsbalans (mld. gld.) 
Arbeidsinkomensquote (%) 
Collectieve lastendruk (%) 
Financieringssaldo op transactiebasis (%) 

Gemid. % • mutaties Niveauveranderingen t.o.v. centrale 
per jaar projectie 

9 è 9,5 - 11,3 
6.5 - 4,6 

4,5 a 5 - 3,3 
1,6 - 5,6 

3 - 3,0 
5,5 è 6 - 1,6 
6.5 a 7 4,7 

3,5 2,3 
3,5 0.6 

3,5 a 4 - 3,7 
3,5 - 0,8 
0,0 3.1 
3,5 2.1 

niveaus in 1981 

250 è 275 - 110 
7 2.0 

93 - 2,7 
60,6 - 2,0 

- 5,5 1,1 

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14 600, nr. 4 28 



ren dreigt te gaan. Verdergaande stimulering van particuliere bestedingen 
zou een dergelijk risico kunnen verminderen en wellicht volledig kunnen 
uitsluiten, maar de norm die op het financieringstekort van de overheid 
wordt gelegd laat dat niet toe. Immers, de per saldo optredende verkleining 
van het tekort is juist voldoende om aan die norm te voldoen. 

In de nominale sfeer ten slotte kan een niet onaanzienlijke vertraging van 
het prijsstijgingstempo worden bereikt. Daar staat echter tegenover dat de 
modale werknemer zijn reëel beschikbaar inkomen met niet meer dan 0,5% 
per jaar ziet toenemen, inclusief incidentele loonelementen. Voor de werk-
nemer zonder incidentele loonelementen betekent deze uitkomst de nullijn 
gedurende de periode 1976-1981, en gegeven de vermoedelijke uitkomsten 
voor 1977, een duidelijk negatieve lijn voor de jaren daarna. 

Aanvullende informatie ter zake van de gevolgen van het beleid, geschetst 
in het tweede memorandum 

1. Het reëel beschikbaar loon in de periode 1977/1981 stijgt in decentrale 
projectie met gemiddeld 1,3% per jaar1. Rekening houdend met de effecten zo-
als die voortvloeien uit het door de kabinetsformateur geformuleerde beleid 
zou een gemiddelde stijging resulteren van -0,1 % per jaar. Wordt op deze 
uitkomst evenwel het resterende incidenteel volledig in mindering gebracht, 
dan ontstaat een jaarlijkse achteruitgang van 0,6%. 

2. In aansluiting op het voorgaande zou kunnen worden overwogen een 
andere vormgeving te kiezen voor de beperking van de directe belastingver-
hoging. Bij de eerder gepresenteerde berekeningen is verondersteld dat de 
jaarlijkse verlichting van f 1 mld. voor f 200 min betrekking heeft op de ven-
nootschapsbelasting. Tevens is aangenomen dat de resterende f 800 min. in 
de IB/LB-sfeer leidt tot een proportionele verlaging van de schijftarieven. In 
afwijking van het voorgaande zou de f 1 mld. volledig in de IB/LB-sfeer kun-
nen worden aangewend, terwijl daarnaast nog de volgende modaliteiten 
denkbaarzijn: 

- verhoging van de belastingvrije sommen; 
- enkel en alleen verlaging van het laagste schijftarief; 
- een verlaging van alle schijftarieven met een zelfde aantal procentpun-

ten. 
Gevolgen van alternatieve aanwending van f 1 mld. verlaging in de IB/LB-sfeer in 1978 

Verlaging eer- Verhoging be- Verlaging alle Proportionele 
ste schijfta- lastingvrije schijftarieven verlaging van 
rief met 2,9 voet met met 0,8 pro- alle schijftarieven 
procent-punt f 6 0 0 cent-punt met 3 ' ! 

in % van het beschikbaar inkomen 

Minimumloon 1,08 0,95 0,37 0,25 
Modaal loon 0,85 0,80 0,59 0,47 

Blijkens bovenstaande tabel biedt optrekking van de belastingvrije som-
men het meeste soelaas voor de modale werknemer, terwijl een gelijke pro-
centuele verlaging van alle schijftarieven de minste verlichting geeft. Bena-
drukt zij dat deze uitkomsten betrekking hebben op het jaar 1978. Voor het 
jaar 1981 dienen de hiervoor vermelde uitkomsten met een factor van ca. 
0,75 te worden vermenigvuldigd, indien in dat jaar de belastingverlichting 
eveneens op f 1 mld. wordt gesteld. 

In de becijferingen die leiden tot een reële inkomensachteruitgang voor 
de modale werknemer met 0,1% (0,6% excl. incidenteel), is een proportione-

' Afgeleid uit de totale reële verbetering van Ie verlaging van de schijftarieven met 2,4% begrepen. Zou daarentegen bij 
7,5% in de periode 1976/1981 en 2'/4% in 1977 voorbeeld een verhoging van de belastingvrije voet met f 600 worden over-
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wogen, dan resulteert uiteindelijk een bescheiden reële inkomensverbete-
ring van ca. 0,3% en inkomenstrekkers die niet profiteren van incidentele in-
komensbestanddelen zouden dan ten naaste bij de nullijn bereiken. 

Ten slotte laat de tabel de effecten zien voor het minimumloon. Optrekking 
van de belastingvrije som en verlaging van het eerste schijftarief hebben voor 
een dergelijk inkomen nog gunstiger effecten dan voor het modale loon. De-
ze uitkomsten kunnen ook als representatief worden beschouwd voor het 
merendeel van de sociale uitkeringen. 

3. In geval van loonmatiging doen zich in de uitgavensfeer van de over-
heid inverdieneffecten voor. Deze effecten kunnen worden onderscheiden 
in: 

- looneffecten 
- prijseffecten 
- uitkeringseffecten uit hoofde van de werkloosheid 
- rente-effecten. 
Daartegenover staan geringere inkomsten als gevolg van een geringere 

nominale ontwikkeling van inkomens en bestedingen. Onderstaande tabel 
laat zien welke omvang deze effecten bereiken als gevolg van de loonbeper-
king in het tweede memorandum. 
Gevolgen voor het overheidsbudget van loonmatiging 

Niveauveranderingen t.o.v. 
centrale projectie in 1981 
(min. gld.) 

Inkomsten 

Niveau belastingopbrengst 1981 
volgens centrale projectie 35% 
v a n f 3 4 4 m l d . = f 120,5 

Derving belastingopbrengsten als 
gevolg van een 7,5% lager nationaal 
inkomen — 9,00 

Uitgaven 

Loongevoelige uitgaven 
57,5% van f 169 mld. - f 97,2 
Besparing als gevolg van 11,85% 
minder loonstijging — 11.55 

Prijsgevoelige uitgaven 
32% van f 169 mld. = f 54,0 

Besparing als gevolg van 5% 
geringere prijsstijging — 2,70 

Niet prijs- of loongevoelige 
uitgaven 
2,5% van f 169 mld. = f 4,5 

Effecten op werkloosheids-
uitgaven 

Rentelast 
8% van f 169 mld. = f 13,3 

Besparing als gevolg van geringer 
tekort - 1,20 

Totale uitgavenbesparing — 17,85 

Verandering in het 
financieringssaldo 8,85 

Idem, in % van het 
nationaal inkomen 2,2 
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4. In geval van loonmatiging treedt eveneens bij de sociale fondsen een 
verlaging van het uitkeringsniveau op. Daaraan gepaard gaat, globaal be-
zien, een gelijke verlaging van het niveau van de premie-opbrengsten. Aan-
gezien bij loonmatiging de per saldo optredende vermindering van de loon-
som omvangrijker is dan de nominale vermindering van het nationaal inko-
men, wordt daardoor een verlaging van de macro-premiedruk bereikt. Een 
globale indruk van de neerwaartse bijstelling bij de sociale uitkeringen kan 
uit onderstaande tabel worden verkregen. 

Gevolgen voor de sociale uitkeringen van de voorgestelde loonmatiging 

Niveauveranderingen t.o.v. 
centrale projectie in 1981 
(mlri. gld.) 

Loongevoelige uitgaven 

a. Uitkeringen 
86% van f 85 mld. = f 73,7 mld. 
Besparing a.g.v. 9,85% minder stijging van 

regelingslonen 

b. Beheerskosten 
2,5% van t 86 mld. = f 2,0 mld. 
8esparing a.g.v. 11,85% minder loonstijging 

7,25 

- 0,25 

Prijsgevoelige uitgaven 

11,5% van f 86 mld. = f 10,3 mld. 
Besparing a.g.v. 5% minder prijsstijging 

Effecten op werkloosheidsuitkeringen 

Totale uitgavenvermindering 

Effecten van loonmatiging en belastingverlaging 

0,50 

1,20 

9,2 

A+B 

Niveauveranderingen t.o.v. centrale projectie na vier jaar 

Loonsom per werknemer 
Prijspeil particuliere consumptie 
Prijspeil goederenuitvoer 
Reëel beschikbaar inkomen modale werknemer 

Volume particuliere consumptie 
Volume bedrijfsinvesteringen 
Volume goederenuitvoer 
Volume produktiebedrijven 
Reëel nationaal inkomen 
Reële arbeidskosten 
Arbe.dsproduktiviteit 
Werkgelegenheid bedrijven 
Produktiecapaciteit 

Werkloosheid (1000 manjaren) 
Saldo lopende rekening betalingsbalans (mld. gld.) 
Arbeidsinkomensquote (%) 
Collectieve lastendruk (%) 
Financieringssaldo op transactiebasis (%) 

11,85 0,55 - 11,3 
5,0 0,40 4,6 
3,6 0.30 3,3 
6,85 1,25 5,6 

4,75 1,75 3,0 
4,60 3,00 1,6 
5,10 - 0,40 4,7 
1,70 0,60 2,3 
0,10 0,70 0,60 
3,75 60 3,7 
1,00 0,20 0,8 
2,7 0,4 3,1 
1,6 0,5 2,1 

05 - 5 - 110 
4,7 - 2,7 2,0 
2,5 - 0,20 2,7 
0,8 - 1,2 2,0 
2,2 - 1,1 1,1 

A. Beperking van de initiële loonstijging met jaarlijks 2% in 1978 en 1979 en een beperking van de incidentele looncomponent met 0,5% 
gedurende vier achtereenvolgende jaren. 

B. Jaarlijkse verlichting van directe belastingen met f 1 mld. gedurende vier achtereenvolgende jaren. 
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Bijlage IV bij het verslag van drs. 
J. M. den Uyl inzake zijn formatie-
werkzaamheden dd. 26 augustus 
1977 

Mijne Heren, 

Hierbij doe ik u toekomen mi jn uiteindel i jke voorstel len tot regeling van 
het abortusvraagstuk in het regeerakkoord. Ter toel icht ing acht ik het nut t ig 
de gang der besprekingen die tot deze voorstel len heeft geleid, aan te geven 
en mi jn voorstel len te verantwoorden. 

1. Na de to ts tandkoming van het akkoord over het f inanciële, sociale en 
economische beleid heb ik mi j niet verzet tegen de door het C.D.A. gevraag-
de voor rang voor de behandel ing van het abortusvraagstuk. Ik wi lde ook de 
schi jn vermi jden, dat ik de betekenis door het C.D.A. aan het vraagstuk ge-
hecht zou miskennen. De andere gesprekspartners deelden t rouwens dit ge-
voelen. 

Op 15 en 16 augustus j l . heb ik de fract ievoorzit ters in afzonderli jke ge-
sprekken meer in concreto een tweetal mogel i jkheden voorge legd. De eerste 
was het afwachten door het n ieuwe kabinet van in i t ia t iefontwerpen ter 
zake onder afspraak dat aan een ontwerp dat door beide Kamers zou zijn 
aanvaard, het contraseign niet zou worden onthouden. De tweede was de 
voorbere id ing door het kabinet in nauw overleg met de bevoegde kamer-
commiss ies van een on twerp , waaromtrent kan worden aangenomen, dat 
het een meerderheid in beide Kamers zou verwerven. Ik ben tot de toespit-
sing op deze mogel i jkheden gekomen, nadat ik de conclusie had moeten 
trekken uit de geschiedenis van de afgelopen t ien jaren en uit de kamerbe-
handel ing van vor ig jaar, dat overeenstemming tussen de bij de format ie be-
trokken part i jen over de kernvraag van nieuwe wetgev ing, te weten wat de 
wet ter zake van abortus dw ingend mag en moet voorschr i jven, ui tgesloten 
is. Sterker, na hetgeen parti jen in hun publieke ui t ingen daaromtrent hebben 
verklaard, moet dit als een u i tnodig ing tot marchanderen over beginselen 
worden beschouwd. Tegen deze achtergrond bleek in de eerste gespreks-
ronde ook de gedachte van een «pacif icat iecommissie» voor alle gespreks-
partners niet aantrekkelijk. Het werd ontoelaatbaar geacht dat de polit ieke 
verantwoordel i jkheid voor een abortusregel ing op deze wijze zou worden 
gedelegeerd aan een commiss ie van deskundigen; bovendien werd deze 
weg t i jd rovend en uitzichtloos bevonden. Aan beide mogel i jkheden (we zijn 
van lieverlee van «model len» gaan spreken) door mij naar voren gebracht, 
ligt de gedachte ten grondslag dat thans het zwaarst dient te wegen dat in de 
komende kabinetsperiode een herziening van de verouderde wetgev ing 
haar beslag kri jgt. Over de behoefte daaraan bestaat amper verschil van me-
ning. Al le indieners van de vijf wetsontwerpen die sinds 1970 bij de Staten-
Generaal aanhangig zijn gemaakt, hebben daar in overtu igende bewoord in-
gen voor gepleit. De argumenten daarvoor heb ik in mi jn concept-conclusies 
van 19 augustus j l . nog eens herhaald. Tegenargumenten zijn op dit punt in 
de loop van de intensieve besprekingen niet ingebracht. Ik w i l er een argu-
ment aan toevoegen, dat om voor de hand l iggende redenen in mi jn con-
cept-conclusies ontbreekt', het ui tbl i jven van een nieuwe wettel i jke regeling 
schept niet alleen toenemende onzekerheid, maar betekent ook een zware 
belasting van de polit ieke samenwerk ing. Incidenten dreigen - de afgelopen 
jaren hebben het aangetoond - het polit ieke kl imaat te vergi f t igen. 

2. Op woensdag 17 augustus hebben de fractievoorzitters mi j verslag uit-
gebracht over de opstel l ing van hun fracties. Deze opstel l ing bevestigde, dat 
een ui tweg alleen gevonden zou kunnen worden via de door mi j geopperde 
mogel i jkheden. P.v.d.A. en D'66 achten, gelet op de voorgeschiedenis, al-
leen de weg van het par lementaire initiatief begaanbaar. De C.D.A.-fractie 
gaf er wel iswaar verre de voorkeur aan dat het kabinet zelf een wetsontwerp 

Aan de voorzit ters van de fracties van P.v.d.A, C.D.A. en D'66 in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 23 augustus 1977 
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zou indienen, maar dat mocht zich niet begeven buiten de l i jnen van het ont-
werp-Gardeniers/Van Leeuwen. Aangezien ook naar het oordeel van het 
C.D.A. de kans op overeenstemming op die basis niet reëel was, werd als al-
ternatief gesteld dat de bestaande wettel i jke bepalingen moesten bl i jven, 
terwi j l P.v.d.A. en D'66 moesten afzien van het indienen van of steun geven 
aan init iat ieven uit de Kamer. In geen geval kon een binding aan een contra-
seign worden aangegaan en het moest onwaarschi jnl i jk worden geacht, dat 
C.D.A.-ministers ooit een ontwerp zouden contrasigneren, dat wezenli jk zou 
verschi l len van eigen opvat t ingen. 

3. Op donderdag 18 augustus heb ik met de fractievoorzitters de reacties 
van de fracties besproken. Ik heb toen als mi jn voor lop ig oordeel kenbaar 
gemaakt, dat 

a. overleg omtrent de grondslag van de wetgev ing tussen de format ie-
partners geen uitzicht biedt; 

b. een herziening van de wetgev ing geboden bl i j f t ; 
c. de weg van het kamerinit iat ief, hoe ook gecondi t ioneerd, de enig be-

gaanbare is. 
In die bespreking zijn door de heer Van Agt enige nadere gedachten naar 

voren gebracht, die de volgende dag als een tegenvoorstel zijn gepresen-
teerd. Ze zijn in volgende besprekingen ui tgewerkt en als bi j lage toege-
voegd. Ze culmineren in het voorstel tot instel l ing van een beraadsgroep en 
het voorshands afzien van de mogel i jkheid van enige medewerk ing door re-
geringsfracties aan een kamerinit iat ief. Ik heb de kern van dit voorstel niet 
overgenomen in mi jn concept-conclusies van j l , vr i jdag en stel het op prijs 
dat nader toe te l ichten. 

4. De tot dusver ondernomen pogingen tot herziening van de abortuswet-
geving zijn gestrand op een fundamenteel polit iek verschil van inzicht in de 
vraag wat de wetgever dwingend moet en mag voorschr i jven ter zake van 
abortus. Het verschil raakt met name de plaats daarbij in te ru imen aan het 
strafrecht. Het verschil ten principale is wel aangeduid als het verschil tus-
sen «neen, tenzij» en «ja, mits». Dat verschil is de afgelopen jaren ui tgebreid 
aan de orde geweest. Het is bepalend geweest voor het inter imadvies, dat 
de door het toenmal ige kabinet ingestelde commissie-Kloosterman in 1971 
heeft uitgebracht. Het heeft geleid tot meerderheids- en minderheidsstand-
punten, die niet konden worden overbrugd. De achterl iggende jaren hebben 
talri jke maatschappeli jke organisaties zich herhaaldeli jk daarover uitgespro-
ken. Hetzelfde verschil is bediscussieerd in beide Kamers in 1976 aan de 
hand van de toen aanhangige in i t iat iefontwerpen. Wie de Handel ingen na-
leest kan slechts onder de indruk komen van de ernst en de kunde, waarmee 
dat is gebeurd, het parlement op zijn best. Wie uiteenzett ingen op hoog ni-
veau als die van mevrouw Van Leeuwen en dr. Brongersma naast elkaar 
legt, moet erkennen dat bij een vergel i jkbare beleving van eerbied voor het 
leven als zedelijk beginsel, de keus in de vraag wat de overheid daarin dwin-
gend mag voorschr i jven, tegengesteld kan zijn. Ik vermag niet in te zien, hoe 
na een vr i jwel onafgebroken worste l ing o m een polit ieke uitspraak in dit ge-
d ing van bijkans een decennium, een beraadsgroep op dit essentiële punt 
een begaanbare weg zou kunnen v inden. Ik heb in de gesprekken met frac-
t ievoorzit ters ook geen argumenten gehoord, die dit wel geloofwaardig ma-
ken. Het gaat voorts om een uiteindeli jke polit ieke keus, te maken door dege-
nen die op 25 mei gekozen zijn. Die verantwoordel i jkheid kan en mag niet 
worden weggeschoven. Veel t i jd zou ver loren gaan. Het nieuwe kabinet zou 
op basis van een verdeeld advies toch weer voor deze essentiële keus 
gesteld worden , tenzij de commiss ie als een arbi t ragecommissie zou gaan 
fungeren, hetgeen naar mi j gebleken is voor geen parti jen aanvaardbaar is. 
Dat sluit niet uit, dat een commiss ie van deskundigen, die op termi jn van en-
kele maanden ontwikkel ingen in kaart brengt voor nieuwe wetgev ing, be-
hulpzaam kan zijn. Dat heeft mi j geleid tot mi jn voorstel dienaangaande in 
de concept-conclusies van 19 augustus j l . Doorslaggevend is dat in een 
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vraagstuk dat het publ ieke leven zwaar belast, een beslissing niet opn ieuw 
op de lange baan word t geschoven, de to ts tandkoming van nieuwe wetge-
v ing zeer onzeker word t en nieuwe incidenten waarschi jnl i jk. 

5. Er zijn e lementen in de bezwaren van het C.D.A. tegen mi jn voorstel len 
van vr i jdag 19 augustus, die ik mij wel heb wi l len aantrekken. Dat geldt in de 
eerste plaats het bij voorbaat afstand doen door het kabinet van het nemen 
een eigen initiatief. Het is op zichzelf volstrekt juist, dat zeker bij de vo rm ing 
van een par lementair meerderheidskabinet een eerste en eigen verantwoor-
del i jkheid voor een dergeli jk kabinet bestaat om voor de regeling van het ab-
ortusvraagstuk een oplossing te v inden. Nu mi j gebleken is, dat van C.D.A.-
zijde daarop hoge prijs word t gesteld, heb ik die mogel i jkheid in mi jn nieuwe 
voorstel opgenomen. Het behoeft immers niet bij voorbaat uitgesloten te 
worden geacht, dat ook bij een principieel verschil over wat de wet dwin-
gend inzake abortus zou mogen en moeten voorschr i jven, een minderheid 
verantwoordel i jkheid zou kunnen nemen voor wat een meerderheid beoogt. 
Dat geldt zeker waar naast dit onoverbrugbare verschil ook veel elementen 
van overeenstemming aanwezig zi jn, zoals ten aanzien van het waarborgen 
van opt imale zorgvuldigheid en het tegengaan van commercia l iser ing. Een 
voorbere id ing van een wetsontwerp door het kabinet kan dus niet beteke-
nen, dat in het kabinet een uitrui l van beginselen plaatsvindt. Het mag even-
min betekenen dat, indien het kabinet zou besluiten de voorbereid ing van 
een nieuwe wettel i jke regeling ter hand te nemen, daarmee jaren gemoeid 
zouden zijn. Voorop dient te staan dat een herziening van de wetgev ing in 
deze kabinetsperiode word t nagestreefd. Vandaar dat het kabinet op over-
zienbare termi jn zijn voorkeur aan de Kamer zal meedelen. Mocht het kabi-
net onvoldoende perspectieven zien ter voorbereid ing van een wetsontwerp 
dat op een meerderheid in beide Kamers zou mogen rekenen, dan deelt het 
dit aan de Kamer mee en is de weg voor init iat ieven uit de Kamer zelf vr i j . Ik 
heb ook de conclusie ten aanzien van het tot wet worden van een door beide 
Kamers aanvaard in i t iat iefontwerp wat anders geformuleerd dan in mi jn 
voorstel len van 19 augustus j l . Dat de vr i jheid in geweten van individuele be-
windsl ieden onaangetast bli jft, behoort vanzelfsprekend te zijn en behoeft 
geen nadere vast legging. Belangrijker is dat van de zijde van het C.D.A. na-
drukkeli jk is gesteld, dat voor het C.D.A, een commi tmen t ten aanzien van de 
ver lening van contraseign aan een door beide Kamers aanvaard initiatief-
onwerp niet kan worden aangegaan. Ik heb na ampele afweging gemeend 
daarin te moeten berusten. Het houdt het risico in dat een zodanig kabinets-
beleid kan leiden tot een verbreking van de samenwerk ing en een kabinets-
crisis. 

6. In het beraad is nog aan de orde geweest de mogel i jkheid om bij het 
ontbreken van een gemeenschappel i jke conclusie omtrent hetgeen parti jen 
overeenkomen, niets overeen te komen en uitgaande van de status quo een 
afwachtende houding aan te nemen, uiteraard met de mogel i jkheid van par-
lementaire ini t iat ieven. Hoewel ik een dergeli jke afspraak in feite niets af te 
spreken, als bu i tengewoon belastend voor het te vo rmen kabinet en nauwe-
lijks te verantwoorden ervaar, heb ik die mogel i jkheid toch ter discussie w i l -
len stellen. Het is mi j gebleken, dat ook daaromtrent bij elk van de fractie-
voorzit ters grote en begri jpel i jke bezwaren bestaan. 

7. Ik heb uiteindeli jk de conclusie moeten en wi l len trekken dat de ont-
werp-conclusies die ik u thans voor leg, in redeli jkheid aanvaardbaar moeten 
worden geacht voor elk der betrokken part i jen. Ik erken dat ze van elk in-
schikkeli jkheid vragen, maar tegeli jk het m in imum vormen van watterzake 
van abortus bij de vo rm ing van een parlementair meerderheidskabinet 
waartoe mi jn opdracht strekt, dient te worden geregeld. Mi jn laatste voor-
stellen zijn gebaseerd op de overtu ig ing dat in de komende kabinetsperiode 
een herziening van de abortuswetgeving tot stand dient te komen. Ze bevat-
ten een regeling van de daarbij te volgen procedure, die recht tracht te doen 
aan de ernst van het vraagstuk en aan het feit dat tussen de coali t iepartners 
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verschillend wordt gedacht over wat een tot stand te brengen wettelijke re-
geling in de kern zou dienen te bevatten. Ze zijn voorts gebaseerd op de 
overtuiging dat bij de herziening van de wetgeving in deze principiële kwes-
tie uiteindelijk het parlement het laatste woord dient te hebben. Het is op dit 
laatste punt dat bij de intensieve besprekingen die zijn gevoerd, naar mijn 
gevoelen het wezen van onze parlementaire democratie in geding is. Ik heb 
geen vrijheid gevonden voorstellen te doen die in feite erop neerkomen dat 
een parlementaire meerderheidsuitspraak in de wetgeving geen gestalte 
zou kunnen krijgen. Ik houd mij ervan overtuigd, dat thans een keuze moet 
worden gemaakt of dit gezichtspunt wordt aanvaard danwei verworpen. Het 
is tegen deze achtergrond dat ik een dringend beroep doe op de bij de for-
matie betrokken fracties om aan mijn laatste voorstellen hun medewerking 
niette onthouden. 

Ik stel het op prijs uiterlijk hedenavond 23.00 uur schriftelijk uw definitieve 
standpuntbepaling ten aanzien van mijn voorstellen te ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 
J. M. den Uyl 
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CONCLUSIES VAN DE FORMATEUR 

1. De drie partijen onderschrijven dat de totstandkoming van een nadere 
wettelijke regeling van abortus provocatus in deze kabinetsperiode dringend 
gewenst is. Gezien het principiële karakter van de vraag wat in essentie een 
wettelijke regeling dient in te houden en gezien de voorgeschiedenis van de 
tot dusver ondernomen pogingen, is tussen de coalitiepartners op dit punt 
geen overeenstemming te verwachten. Het nagestreefde parlementaire 
meerderheidskabinet is deswege alleen te vormen indien de partners bereid 
zijn uiteindelijk abortus als een vrije kwestie te beschouwen, dat wil zeggen 
dat het parlement het laatste woord houdt, 

2. Het kabinet kan ter zake initiatieven nemen. Het is mogelijk, dat de Mi-
nisters van Volksgezondheid en Justitie in overleg met de beide Kamercom-
missies een wetsontwerp voorbereiden, onder het beding dat ze er geen ka-
binetskwestie van zullen maken als de Kamers aan een andere oplossing de 
voorkeur zouden geven, danwei zodanig dat het wetsontwerp mag rekenen 
op een meerderheid in beide Kamers. Het is ook denkbaar, dat initiatieven 
uit de Kamer worden afgewacht. Het nieuwe kabinet zal zo spoedig mogelijk 
haar voorkeur aan de Kamer meedelen. Aan het tot wet worden van het ont-
werp dat door beide Kamers is aanvaard, zal medewerking worden gegeven. 
Aangenomen mag worden, dat bewindslieden van P.v.d.A. en D'66 dit zullen 
bevorderen. Het C.D.A. acht het onjuist haar bewindslieden daarop bij voor-
baat vastte leggen. 

3. Het kabinet zal eveneens zo spoedig mogelijk een commissie instellen, 
die tot taak krijgt binnen enkele maanden te rapporteren omtrent de ontwik-
keling van feiten en omstandigheden terzake van abortus en de daaruitte 
trekken conclusies. 

4. In afwachting van een herziening van de wetgeving zal de Minister van 
Volksgezondheid zich verstaan met organisaties en instellingen in de medi-
sche wereld om te bevorderen, dat bij het verrichten van abortus zo groot 
mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, met name om commerciële prak-
tijken te weren. Met het oog op de voorgenomen herziening van de wetge-
ving wordt ervan uitgegaan, dat geen gerechtelijke stappen worden onder-
nomen resp. rechterlijke uitspraken uitgelokt, anders dan op ernstig vermoe-
den van kennelijke onzorgvuldigheid in de medische behandeling. 
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VOORSTEL FRACTIEVOORZITTER CDA 

Den Haag, 22 augustus 1977 

Afspraak in het regeerakkoord over abortus provocatus 

1. Partijen in het formatieoverleg, 
enerzijds onderkennend dat een herziening van de wettelijke regeling met 

betrekking tot abortus provocatus (a.p.) tot de belangrijkste maatschappelij-
ke problemen behoort en dat het nieuwe kabinet met een volstrekt parle-
mentair karakter zich dan ook tot taak moet stellen ook daarvoor een oplos-
sing te zoeken, 

anderzijds constaterend dat overeenstemming over de inhoud van een 
door het kabinet in te dienen wetsontwerp thans niet te bereiken is, 

komen overeen dat het kabinet een beraadsgroep zal instellen met de op-
dracht binnen twee jaren na haar installatie een begaanbare uitweg te zoe-
ken uit de impasse waarin het probleem zich nu bevindt. Deze overeenkomst 
houdt in dat alle partijen in het formatieoverleg bereid zijn tot heroverwe-
ging van hun oordeel wat een nieuwe wettelijke regeling zou moeten of mo-
gen bevatten. 

2. Het ligt in de rede dat de fracties waarop het te vormen parlementaire 
kabinet zal steunen geen initiatief tot wetgeving ter zake zullen ondernemen 
of ondersteunen, voordat het kabinet de gelegenheid heeft gehad zich om-
trent de uitkomst van het werk van de beraadsgroep uit te spreken. 

3. De Minister van Volksgezondheid zal zich in afwachting van een herzie-
ning van de wetgeving met organisaties en instellingen in de medische we-
reld verstaan om te bevorderen dat met a.p. de grootst mogelijke zorgvul-
digheid wordt betracht, met name om commerciële praktijken te 
weren. Het is te verwachten dat de houding van het Openbaar Ministerie je-
gens het verrichten van a.p. door artsen inmiddels terughoudend zal blijven. 
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Bijlage V bij het verslag van drs. 
J. M. den Uyl inzake zijn formatie 
werkzaamheden dd. 26 augustus 
1977 

De Tweede-Kamerfract ie van de Partij van de Arbeid is na ampel beraad 
eenstemmig akkoord gegaan met uw uiteindeli jke voorstel len tot regeling 
van het abortusvraagstuk, waarvan de essentie is dat in ieder s tadium van 
de procedure de vo lksver tegenwoordig ing de beslissende stem zal hebben. 

Uiteraard betreuren w i j het dat voor het nieuw te vo rmen kabinet, nadat 
de beslissing om een door beide Kamers aanvaard wetsontwerp tot wet te 
verheffen is geval len, een polit iek ongewisse situatie ontstaat. Wi j realiseren 
ons evenwel dat, waar over een beginselkwestie als deze inhoudel i jk nu en 
in de toekomst niet kan worden onderhandeld, van het C.D.A. thans geen 
b inding aan een eindbesl issing kan worden gevraagd. 

Wel zouden w i j nog op het vo lgende wi l len wi jzen: 

1. Het feit dat niet word t uitgesloten dat na de beslissing over het contra-
seign een crisis kan ontstaan, betekent dat in geen stadium hetwelk aan dit 
besluit voorafgaat, het abortusvraagstuk tot een kabinetscrisis zou kunnen 
leiden. Wi j nemen derhalve aan dat, wat onder punt 2 van u w conclusies ver-
meld staat voor de Ministers van Volksgezondheid en Just i t ie ten aanzien 
van de kabinetskwestie, ook geldt voor de andere leden van het kabinet. 

2. Niet temin bli jven wi j een voorkeur behouden voor de weg van een par-
lementair initiatief, al zijn w i j bereid de keuze van het n ieuwe kabinet ter zake 
af te wachten. 

3. Uit het feit dat door allen de to ts tandkoming van een nadere wettel i jke 
regeling als dr ingend gewenst word t beschouwd, leiden wi j af dat alle be-
windsl ieden zullen meewerken aan een zodanige bes lu i tvorming dat in geen 
enkel s tad ium onnodige vertraging zal kunnen ontstaan. Het ware gewenst 
bij het aantreden van het nieuwe kabinet daarover een t i jdschema af te spre-
ken. 

4. Wi j verwachten dan ook dat bij het instellen van de commiss ie die tot 
taak kri jgt feiten en omstandigheden te inventariseren, strikt de hand zal 
worden gehouden aan de genoemde termi jn en dat geen opening zal wor-
den geboden tot enigerlei inhoudel i jke discussie over het karakter van een 
nieuwe wettel i jke regel ing. 

Met vr iendel i jke groet, 
Ed. van Thi jn 

Aan de formateur 

's-Gravenhage, 23 augustus 1977 

Geachte heer Den Uyl, 
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Aan de kabinetsformateur 

's-Gravenhage, 23 augustus 1977 

Zeer geachte heer Den Uyl, 

De regeling van het abortusvraagstuk wordt voor D'66 gekenmerkt door 
de volgende hoofdelementen: 

a. In de volgende kabinetsperiode dient een wettelijke regeling ten aan-
zien van abortus provocatus in het staatsblad te komen. 

b. De inhoud van zo'n regeling moet berusten op het beginsel dat - met 
inachtneming van medische zorgvuldigheid - uiteindelijk de beslissing door 
de vrouw wordt genomen. 

In de conclusies die u ons vanmiddag hebt gestuurd is niet onomstotelijk 
gegarandeerd dat beide uitgangspunten zullen worden gehonoreerd. Punt 2 
van deze conclusies opent de mogelijkheid dat de Regering zelf een wets-
ontwerp indient. De fractie van D'66 acht het uitermate onwaarschijnlijk dat 
een regering van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 inhoudelijk overeenstemming zou 
kunnen bereiken over een wettelijke regeling van abortus provocatus, o.a. 
op grond van argumenten die u zelf in uw inleiding tot de conclusies aan-
voert. Dit betekent dat het in punt 2 geformuleerde gemakkelijk tot vruchte-
loos uitstel kan leiden. 

Desalniettemin wil D'66 de mogelijkheid van een regeringsinitiatief niet 
geheel afsnijden. Langdurig uitstel kan zij echter niet aanvaarden. Daarom 
interpreteert D'66 het eerste deel van punt 2, en punt 3, als volgt. 

1. De voorkeur van het nieuwe kabinet om al dan niet zelf een wets-
ontwerp in te dienen wordt binnen enkele weken na de beëdiging van het 
nieuwe kabinet bekend gemaakt. Deze beslissing hoeft niet te wachten op de 
bevindingen van de commissie uit punt 3. 

2. De fractie behoudt zich het recht voor om, indien de Regering tot indie-
ning van een wetsontwerp mocht besluiten, zelf initiatieven te ontwikkelen 
of initiatieven uit de Kamer te steunen, als naar haar oordeel het indienen 
van een regeringswetsontwerp te veel tijd neemt. 

Gezien de politieke verhoudingen maken de conclusies die u hebt gefor-
muleerd het waarschijnlijk dat uiteindelijk een wetsontwerp beide Kamers 
zal passeren waarin ons uitgangspunt b tot zijn recht komt. De fractie inter-
preteert het laatste deel van punt 2, in samenhang met het door u gestelde 
onder punt 7 van de inleiding tot uw conclusies zodanig, dat een wets-
ontwerp dat beide Kamers is gepasseerd zal worden gecontrasigneerd, zelfs 
als de beslissing hiertoe tot een kabinetscrisis zou leiden. Het «rompkabi-
net» zal, volgens onze interpretatie, het contraseign dan alsnog verlenen. 

De door u getrokken conclusies bevatten een ingebouwde kabinetscrisis. 
Fraai is dat niet. Wij moeten ons er evenwel bij neerleggen dat de politieke 
situatie geen andere weg openlaat. 

D'66 acht zowel een wettelijke regeling van het abortusvraagstuk, als het 
tot stand komen van een coalitieregering zoals door u beoogd, van groot be-
lang. Daarom is de fractie bereid uw conclusies te aanvaarden, ervan uit-
gaande dat u zich bij het bepalen van uw eindoordeel bewust bent van onze 
interpretatie van uw conclusies. 

Met vriendelijke groet en gevoelens van hoge achting, 
J. C. Terlouw 
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Aan de heer formateur 

's-Gravenhage, 24 augustus 1977 

Hooggeachte heer Den Uyl , 

Gisteren, 23 augustus, heeft u aan de fract ievoorzit ters van de P.v.d.A., het 
C.D.A. en D'66 uw voorstel len tot regeling van het abortusvraagstuk in het 
regeerakkoord toegezonden. U verbond daaraan het verzoek de def ini t ieve 
standpuntbepal ing van de fractievoorzitters ten aanzien van die voorstel len 
schrifteli jk aan u kenbaar te maken. 

Gehoord de beraadslaging in de fractie van het C.D.A., kan ik uw conclu-
sies niet aanvaarden. Dat w i l niet zeggen dat ik daarvan elk onderdeel ver-
werp. Zo bestaat tegen de instell ing van een commiss ie als voorzien in punt 
3 van uw conclusies geen bezwaar. Het werk van zulk een commiss ie kan 
zelfs waardevol zijn, mits - hetgeen uw conclusies niet bepalen - met de op-
stell ing van een wetsontwerp wordt gewacht totdat die commiss ie haar rap-
port heeft uitgebracht. Ook het gestelde in punt 4 van uw conclusies wi l ik 
niet met een louter negatief oordeel beleggen. Het eerste deel daarvan heeft 
zelfs mi jn hartelijke ins temming : ik waardeer het dat u op mi jn voorstel deze 
bepal ing, gericht op de bevordering van een zo groot mogel i jke zorgvuld ig-
heid bij het verr ichten van abortus provocatus en met name op de bestri j-
d ing van commercië le prakti jken, in uw conclusies heeft opgenomen. 

Mi jn fractie heeft tegen uw conclusies twee wezenli jke bezwaren. De eer-
ste is deze. Van meet af aan hebben wi j in het format ieover leg de opvat t ing 
kenbaar gemaakt dat het kabinet zich tot taak behoort te stellen de abortus-
kwestie aan te vatten. Wi j zijn het erover eens dat deze kwestie tot de belang-
rijkste maatschappeli jke problemen behoort . Wi j zijn bezig een kabinet te 
bouwen dat een zuiver parlementair karakter zal dragen. Welnu , dan mag dit 
kabinet deze kwestie niet laten l iggen, maar moet het to t zijn opdracht reke-
nen ook voor dit probleem een oplossing te zoeken. Dat zal heel moei l i jk zi jn, 
want tussen de parti jen in het format ieover leg bestaan diepgaande verschi l-
len van mening over dit vraagstuk en de geschiedenis van de tot dusver on-
dernomen pogingen tot het v inden van een oplossing is niet bemoedigend. 
Ik heb voorgesteld in het regeerakkoord te bepalen dat het kabinet een be-
raadsgroep zal instellen ten einde een begaanbare u i tweg te zoeken uit de 
impasse waar in het probleem zich nu bevindt. Mits dit voorstel niet met arg-
waan word t bekeken maar in het ver t rouwen dat het bij ons voor tkomt uit 
een constructieve gezindheid, biedt het kans van slagen. In de loop van onze 
besprekingen heb ik dit voorstel in die zin gepreciseerd dat de beraadsgroep 
haar werk zou moeten vol tooien binnen een bepaalde te rmi jn , niet al te krap 
bemeten (want het vervul len van deze moeil i jke opdracht is in t i jdnood vr i j -
wel onmogel i jk) maar toch aanzienlijk korter dan een kabinetsperiode. Nog 
belangri jker is het dat ik aan de voorgestelde bepaling over de beraadsgroep 
in uitdrukkeli jke bewoord ingen heb toegevoegd dat de instel l ing ervan bete-
kent dat alle parti jen in het format ieover leg bereid zijn tot heroverweging 
van hun oordeel wat een nieuwe wettel i jke regel ing zou moeten of mogen 
bevatten. Daarmee gaf ik te kennen dat w i j bereid zijn a pr ior i 's los te laten. 
Wi j menen die bereidheid ook te mogen vragen van onze partners in het for-
matieoverleg. Met het verkwanselen van principes heeft dit niets te maken, 
van marchanderen is geen sprake. Waar het wel om gaat is dat met de instel-
l ing van zulk een beraadsgroep alle part i jen een ernstige poging doen om el-
kaar alsnog te v inden en dat zij de ui tkomsten van het te voeren beraad in 
welwi l lendheid tegemoet zullen treden. 

Tijdens onze discussies is gebleken dat u in de instel l ing van een beraads-
groep wein ig heil ziet. Zou, zo heeft u tegengeworpen, die groep na vele ja-
ren van discussie in andere verbanden nog iets n ieuws kunnen bedenken? Ik 
meen van wel en heb u dat in onze gesprekken toegel icht. Een belangri jk be-
zwaar van u was: w i j polit ici mogen dit probleem niet van ons wegschuiven 
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maar moeten er zelf mee in het reine komen. Mi jn voorstel had niet ten doel 
om de verantwoordel i jke polit ici van dit prob leem te ont lasten en anderen 
daarmee op te zadelen. Niet temin heb ik, om aan uw bedenking tegemoet te 
komen, maandagavond laat nog voorgesteld in het regeerakkoord te bepa-
len dat het kabinet binnen zekere t i jd na zijn optreden een ui tweg uit de im-
passe zal zoeken en daartoe een wetsontwerp zal opstel len. Het zou dan aan 
het kabinet worden overgelaten uit te maken hoe deze taak kan worden vo l -
voerd, al dan niet met behulp van een beraadsgroep. Het gaat ons immers 
om de wezenli jke bereidheid tot het zoeken in samenspraak naar een oplos-
sing, niet om de daarbij te volgen procedure. 

Het tweede bezwaar van wezenli jke aard dat mi jn fractie tegen uw conclu-
sies heeft is het vo lgende. Steeds heb ik in het format ieover leg naar voren 
gebracht dat het C.D.A. niet zou kunnen treden in een regeerakkoord dat er-
op gericht is te bewerkstel l igen dat een door de Kamers aanvaard initiatief-
ontwerp tot wet zal worden verheven, welke de inhoud ervan ook moge 
zijn. In punt 2 van uw conclusies staat een daartoe strekkende bepaling en 
wel in de vi j fde zin daarvan. Daarmee kunnen wi j niet ins temmen. Heeft die 
volzin niet eerder het karaktervan een prognose dan van een verbindende 
afspraak? Naar de tekst ervan zou men dit kunnen betogen, maar de bedoe-
l ing ervan is een andere, naar de toel icht ing op de conclusies duidel i jk maakt 
en mi j t rouwens al was gebleken uit het verzet dat de partners in het overleg 
maakten tegen eventuele schrapping van deze passage. 

Aan het slot van uw toel icht ing op uw conclusies brengt u de parlementai-
re democrat ie in het geding. Van hetgeen daar geschreven staat gaat de sug-
gestie uit dat het C.D.A. de parlementaire democrat ie geweld zou aandoen 
wanneer het niet bereid zou zijn in een regeerakkoord af te spreken dat een 
ini t iat ief-ontwerp dat door de Staten-Generaal is aangenomen tot wet zal 
worden verheven. Die suggestie moet ik van de hand wi jzen. Het behoort tot 
het wezen van de coal i t ievorming dat ver tegenwoord igers van minderheden 
met elkaar akkoorden sluiten ook over onderwerpen die bij een vri je s tem-
ming in de Tweede Kamer een andere regeling zouden kri jgen. In de afgelo-
pen jaren is aan mi jn geestverwanten bij herhal ing het verwi j t gemaakt dat 
zij samen met een of meer opposit iepart i jen de mening van de parlementai-
re meerderheid over omstreden zaken tot ui tdrukking lieten komen. In de 
toen bestaande situatie, waarin mi jn geestverwanten in de Kamer in een 
slechts extraparlementaire relatie tot het kabinet s tonden, was deze handel-
wijze oirbaar maar werd , zelfs toen, gecrit iseerd. 

Ik hoop dat u in de reacties van de fractievoorzitters, waaronder deze, 
geen aanleiding zult v inden uw format iepoging te beëindigen. De verkie-
zingsuitslag wi jst in sterke mate naar een kabinet waar in de P.v.d.A. en het 
C.D.A. samenwerken. Die samenwerking kan voor ons land, zeker in de 
moeil i jke periode die voor ons ligt, van grote betekenis zijn. Nog te veel 
word t de opstel l ing van de partijen in dit format ieover leg beheerst door ge-
brek aan wederzi jds ver t rouwen. P.v.d.A. en C.D.A. achten zich beide tot be-
hoedzaamheid jegens de ander gehouden. Het bli jft een opgave een basis 
van ver t rouwen te leggen. 

Met vriendeli jke groet, 
A. A. M. van Agt 
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Bijlage VI bij het verslag van drs. Ivii. A. A M . van Agt , 
J . M. den Uyl inzake zijn format ie- Fractievoorzitter van hetC.D.A. in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
werkzaamheden dd. 26 augustus 
1977 's-Gravenhage, 25 augustus 1977 

Zeer geachte heer Van Agt , 

De brieven, waar in de fractievoorzitters antwoorden op mi jn laatste voor-
stel tot regeling van het abortusvraagstuk in het regeerakkoord, vergen een 
reactie van mi jn kant. Gegeven de aard van de in mi jn brief van 23 augustus 
aan de fractievoorzitters gevraagde beslu i tvorming heb ik geen vr i jheid ge-
vonden tot een andere wijze van reageren dan door een nadere toel icht ing 
op mi jn conclusies. Ik richt mi jn reactie tot u - met afschrift aan de fractie-
voorzit ters van P.v.d.A. en D'66 - omdat u in uw brief twee wezenli jke be-
zwaren van uw fractie vergezeld hebt doen gaan van het uitspreken van de 
hoop, dat ik in de reacties geen aanleiding zal v inden mi jn format iepog ing te 
beëindigen. De reacties van P.v.d.A. en D'66 geven daartoe geen aanleiding, 
de uwe leidt tot een vraag, die ik aan het slot van deze brief formuleer. Met u 
ben ik van mening dat de beoogde samenwerking van parti jen voor ons land 
van grote betekenis kan zijn. Wederzijds ver t rouwen is nodig. Daarom zou 
het aanvaardbaar moeten zijn, dat de beslissing over enkele punten word t 
gelaten aan het n ieuwe kabinet, zoals in mi jn conclusies is neergelegd. 

Het heeft mi j goed gedaan, dat u elementen in mi jn conclusies positief 
waardeert. Terecht constateert u, dat tussen de formateur en de bij de for-
matie betrokken parti jen eenstemmigheid bestaat over de bevorder ing van 
een zo groot mogel i jke zorgvuldigheid bij het verr ichten van abortus provo-
catus en de bestr i jd ing van commercië le prakti jken. Belangrijk is uw vraag of 
punt 3 zo mag worden verstaan, dat met de opstel l ing van een wetsontwerp 
word t gewacht totdat de commissie haar rapport heeft uitgebracht. Ik heb 
dat in mi jn conclusies niet gestipuleerd. Uit de brief van de fractievoorzitter 
van D'66 blijkt dat naar het oordeel van D'66 de door het kabinet te nemen 
beslissing niet hoeft te wachten op de bevindingen van de commissie, voor-
zien in punt 3 van mi jn conclusies. De brief van de heer Van Thi jn zwijgt 
daarover, maar spreekt wel over de wensel i jkheid, dat het nieuwe kabinet bij 
zijn aantreden een t i jdschema afspreekt voor de beslu i tvorming ter voorbe-
reiding van een nadere wettel i jke regel ing. Alles afwegende meen ik in ant-
woord op uw vraag te mogen zeggen, dat het in de rede ligt van mi jn conclu-
sie onder punt 3, dat het kabinet het rapport van de in te stellen commissie 
zal afwachten alvorens de eventuele opstel l ing van een wetsontwerp aan te 
vatten en dat het kabinet bij zijn aantreden het bedoelde t i jdschema zal af-
spreken. 

U betoogt in uw brief nogmaals hoezeer u eraan hecht, dat het kabinet zelf 
een wetsontwerp zal opstel len zonder overigens een parlementair init ia-
tief u i t te sluiten. U herinnert aan uw suggesties van maandagavond laat om 
het aan het kabinet over te laten of de opstel l ing van een wetsontwerp zal 
worden vo lvoerd al dan niet met behulp van een beraadsgroep. Bij P.v.d.A. 
en D'66 bestaat een duidel i jke voorkeur voor de weg van een parlementair 
initiatief zonder een kabinetsontwerp uit te sluiten. Ik meen dat, hoezeer 
voorkeuren mogen verschi l len, op basis van ver t rouwen de keus aan het ka-
binet kan worden overgelaten, zoals door mi j voorgesteld en zoals ik uit uw 
brief mag begri jpen, ook voor u aanvaardbaar. 

Uw bekommernis om het gestelde in de vi j fde zin van punt 2 van mi jn con-
clusies, begri jp ik. U stelt, dat uw fractie daar wezenli jk bezwaar tegen heeft. 
Ik had niet anders mogen verwachten dan dat u nadrukkelijk zou wi l len vast-
leggen, dat u daarmee niet instemt en daaraan niet gebonden bent. Voor de 
P.v.d.A. en D'66 heeft mi jn vaststell ing het karakter van een bindende af-
spraak, voor het C.D.A. kan dit onderdeel van het regeerakkoord niet meer 
zijn dan een constater ing van de formateur, een prognose. 

De kernvraag is of ik niettegenstaande dit in mijn conclusies geconstateer-
de en door u nog eens onderstreepte geschil mi jn format iepoging kan voort-
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zetten. Uit uw slotpassage meen ik te mogen af leiden, dat zulks niet in str i jd 
met uw opvat t ing behoeft te zijn. De reacties van de fractievoorzitters over-
ziende kom ik tot de s lotsom, dat om met de format ie door te gaan het nodig 
is om te aanvaarden dat binnen de door mij geformuleerde conclusies de in-
vul l ing van enkele beslissingen moet worden overgelaten aan het n ieuwe 
kabinet. Dat geldt het preciese moment waarop het kabinet zijn voorkeur, 
aangeduid in punt 2 van mi jn conclusies, bepaalt, de aard van die beslissing 
en de wi jze van ui tvoer ing. Dat u in het slot van uw brief uitspreekt, dat u de 
beoogde samenwerk ing van grote betekenis acht, v ind ik bepalend voor de 
conclusies, die uit de reacties van de fractievoorzitters moet trekken. 

Indien ik de brieven van de fractievoorzitters zo mag lezen, dat in het l icht 
van de in deze brief door mi j gegeven toel icht ing en precisering van mi jn 
conclusies van 23 augustus ook de door u genoemde bezwaren vo ldoende 
zijn ondervangen, dan zal ik mi jn format iewerkzaamheden voortzetten. 
Mocht deze veronderstel l ing naar het oordeel van de fractievoorzitters niet 
juist zi jn, dan verneem ikdat gaarna vóór heden 16.00 uur. 

Met vriendeli jke groet, 
J . M . d e n U y l 
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Bijlage VII bij het verslag van drs. 
J. M. den Uyl inzake zijn format ie 
werkzaamheden dd. 26 augustus 
1977 

Enkele uren geleden mocht ik een brief van u ontvangen waar in u de ver-
onderstel l ing uitspreekt dat «in het l icht van de in deze brief door mij gege-
ven toel icht ing en precisering van mi jn conclusies van 23 augustus» mi jn 
bezwaren tegen die conclusies vo ldoende zijn ondervangen. Die veronder-
stel l ing is niet juist. 

Tegen uw conclusies heb ik twee wezenli jke bezwaren aangevoerd. Aan 
die bezwaren komt u in uw brief van vandaag niet tegemoet. U brengt im-
mers in de conclusies waartegen die bezwaren zich richten geen enkele ver-
ander ing aan. Uitdrukkeli jk stelt u dat u geen vr i jheid heeft gevonden tot een 
andere wijze van reageren (op mi jn vor ige brief) dan door een nadere toe-
l icht ing op uw conclusies. Ik betreur het dat u zichzelf die vr i jheid niet heeft 
verschaft. U schrijft immers zelf dat u die vr i jheid niet vond «gegeven de 
aard van de in mi jn brief van 23 augustus aan de fractievoorzitters gevraag-
de beslu i tvorming». In feite beroept u zich daarmee niet op een externe ver-
h inder ing, maar op een beletsel dat u zelf heeft opgeworpen en dus terzijde 
zoudt kunnen stellen. Ook verderop in uw brief maakt u duidel i jk dat uw con-
clusies ongewi jz igd bl i jven, met name in de passage «dat b innen de door 
mi j geformuleerde conclusies de invul l ing van enkele beslissingen moet 
worden overgelaten aan het nieuwe kabinet». 

Steeds hebben wi j betoogd dat het zuiver parlementaire kabinet dat nu in 
de maak is zich tot taak behoort te stellen ook de abortuskwestie aan te vat-
ten. Het gaat niet aan dat dit kabinet van start zou gaan op basis van een re-
geerakkoord waar in allerlei onderwerpen zijn geregeld, soms tot op punten 
en komma's , maar waar in de afspraak ontbreekt dat het kabinet althans een 
heel serieuze poging zal doen o m voor het zeer belangri jke probleem van de 
abortus provocatus zelf een oplossing te v inden. In uw brief van vandaag 
bli jft u erbi j dat het aan het kabinet ware over te laten een keuze te maken 
tussen twee mogel i jkheden: de kwestie overlaten aan de Kamer of zelf een 
wetsontwerp trachten op te stellen. U stelt derhalve niet voor in het regeer-
akkoord aan de laatste mogel i jkheid priori teit te ver lenen boven de eerste. 
Mi jn polit ieke geestverwanten en ik moeten er wel van uitgaan dat het kabi-
net zal kiezen voor het afwachten van een parlementair initiatief. Dat wi j alle 
reden hebben om die ui tkomst voor waarschi jnl i jk te houden, word t nog be-
vest igd door de uitdrukkeli jke vermeld ing in uw brief van vandaag, dat bij 
P.v.d.A. en D'66 een duideli jke voorkeur voor die werkwijze bestaat. U heeft 
uit mi jn vor ige brief niet mogen begri jpen dat het voor mi j aanvaardbaar zou 
zijn ter vr i je keuze aan het kabinet over te laten of het al dan niet zelf dit pro-
bleem ter hand zal nemen. 

Het tweede bezwaar van wezenli jke aard dat onze fractie tegen uw conclu-
sies heeft is dat het C.D.A. niet kan treden in een regeerakkoord dat erop ge-
richt is te bewerkstel l igen dat een door de Kamer aanvaard in i t iat iefontwerp 
tot wet zal worden verheven, welke de inhoud ervan ook moge zijn. In punt 2 
van uw conclusies staat een daartoe strekkende bepaling en wel in de vijfde 
zin daarvan, zo schreef ik u gisteren. U schrapt die volzin niet, maar u geeft 
daaraan in uw brief van vandaag een gesplitste interpretatie in die zin dat de 
betreffende passage voor de P.v.d.A. en D'66 een wezenli jk andere betekenis 
zou hebben dan voor het C.D.A. Ik v ind dat w i j met elkaar over een zo belang-
rijke kwestie klare w i jn behoren te schenken. Dat een cruciale volzin in een 
akkoord tegeli jkert i jd twee wezenli jk verschil lende betekenissen zou dragen, 
maakt het akkoord op dit punt ondeugdel i jk. 

Gisteren hoopte ik dat u terwi l le van het welslagen van deze format ie en in 
het zicht van de ernstige problemen die bij mislukking daarvan zouden ont-

Aan de heer formateur , 

's-Gravenhage, 25 augustus 1977 

Hooggeachte heer Den Uyl , 
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staan alsnog de uitgestoken hand zoudt pakken die mijn voorstel, gevoegd 
bij uw brief van gisteren, is. Ik blijf hoopvol totdat definitief zou blijken dat u 
zich daarvan afwendt. U heeft zich vandaag begeven in een bilateraal con-
tact met mij. U deed dit in een brief en ik antwoord u thans op gelijke wijze, 
evenals u met het zenden van een afschrift aan de fractievoorzitters van 
P.v.d.A. en D'66. Mocht u het van betekenis achten dit contact in een gesprek 
voort te zetten, dan houd ik mij daarvoor beschikbaar. 

Met vriendelijke groet, 
A. A. M. van Agt 

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14 600, nr. 4 45 



VERSLAG VAN DR. G. H. VERINGA EN DRS. J. M. DEN UYL OMTRENT HET 
ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN O M OP ZO KORT MOGELIJKE 
TERMIJN TE GERAKEN TOT DE VORMING VAN EEN KABINET DAT MAG 
VERTROUWEN IN VOLDOENDE MATE STEUN IN DE VOLKSVERTEGEN-
WOORDIGING TE ONDERVINDEN 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 8 oktober 1977 

Majesteit, 

Op vr i jdagavond 26 augustus 1977 hebt u aan de eerste ondergetekende 
opgedragen «gelet op de thans ontstane situatie, een onderzoek in te stellen 
naar de mogel i jkheden om op zo kort mogel i jke termi jn te geraken tot de 
vo rm ing van een kabinet dat mag ver t rouwen in vo ldoende mate steun in de 
vo lksver tegenwoord ig ing te onderv inden». 

Op 2 september mocht de eerste ondergetekende met u de bevindingen 
ten aanzien van zijn informat iearbeid bespreken. Daarna heeft u op dezelfde 
dag aan beide ondergetekenden verzocht de werkzaamheden voort te zetten 
«in het kader van het onderzoek naar de mogel i jkheden om op zo kort moge-
lijke termi jn te geraken tot de vo rm ing van een kabinet dat mag ver t rouwen 
in vo ldoende mate steun in de vo lksver tegenwoord ig ing te onderv inden». 

Voor het onder A vermelde gedeelte van dit verslag is de eerste onderge-
tekende verantwoordel i jk ; voor het sub B opgenomen deel dragen beide in-
formateurs de verantwoordel i jkheid. 

A. De eerste ondergetekende heeft zijn onderzoek allereerst wi l len richten 
op de mogel i jkheden van een parlementair meerderheidskabinet steunende 
op de fracties van P.v.d.A., C.D.A. en D'66. Daartoe heeft hij na een onder-
houd met de ex-formateur drs. J . M. den Uyl , met de fractievoorzitters van 
P.v.d.A., C.D.A. en D'66 op dinsdag 30 augustus 1977 afzonderli jke bespre-
kingen gevoerd over de moei l i jkheden die hadden geleid tot het teruggeven 
van de format ie-opdracht door drs. J . M. den Uyl . 

Uit de ontvangen informat ie heeft hij de s lotsom getrokken, dat verder 
overleg over een mogel i jke regeling van de abortuskwest ie zinvol zou kun-
nen zijn. 

Op donderdag 1 september heeft de eerste ondergetekende eerst aan de 
drie fract ievoorzit ters afzonderli jk en daarna aan hen gezamenli jk enkele ge-
dachten voorge legd die hij hen diezelfde dag in de v o r m van aanbevel ingen 
schrifteli jk heeft doen toekomen. Deze aanbevel ingen wezen een - ook naar 
de eigen over tu ig ing van de eerste ondergetekende - verantwoorde en be-
gaanbare weg bij de oplossing van de rond de format ie gerezen moeil i jkhe-
den. Tot zijn vo ldoening bleek het mogel i jk op donderdagavond in grote l i j-
nen de ins temming van de fracties met deze aanbevel ingen te verkr i jgen, 
waarna in een gezamenli jke bespreking met de drie fractievoorzitters con-
clusies konden worden vastgesteld (bij lage I). De belangri jkste elementen uit 
dit convenant zi jn: 

a. Het nieuwe kabinet zal een serieuze pog ing doen om vóór 1 januari 
1979 een wetsvoorstel terzake van de abortus in te dienen. 

b. Mocht het kabinet vóór 1 januari 1979 niet slagen in de poging tot een 
gemeenschappel i jk standpunt te komen (hetgeen in feite inhoudt dat de par-
t i jen wier geestverwanten in het kabinet zitt ing hebben, zich voldoende in het 
wetsontwerp kunnen herkennen), dan zullen ini t iat ieven van de Tweede Ka-
mer worden afgewacht. In geen enkel s tadium zal de voorbereid ing of parle-
mentaire behandel ing van een wetsvoorstel door een van de regeringspar-
t i jen worden be lemmerd. Het l igt echter in de rede dat bij het vormgeven 
aan de init iat ieven de parti jen wier geestverwanten in het kabinet zitt ing 
hebben, zich niet zonder meer zullen distanciëren van de gevolgen die een 
dergeli jk samenwerk ingsverband met zich brengt. 
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c. Een besluit tot contrasignering van een door beide Kamers der Sta-
ten-Generaal aanvaard wetsontwerp wordt door het kabinet niet genomen 
ongeacht de inhoud. Het advies van de Raad van State, de ontwikkeling in 
opvattingen over het abortusvraagstuk bij de partijen wier geestverwanten 
in het kabinet zitting hebben en het besef dat een herziening van de wettelij-
ke regeling noodzakelijk is, dienen als belangrijke toetsingscriteria be-
schouwd te worden. Dit behoeft niet noodzakelijkerwijze tot een eenslui-
dend oordeel te leiden. In de uiterste consequentie zou dat immers beteke-
nen, dat alsnog een gemeenschappelijk inhoudelijk standpunt zou moeten 
worden bereikt dat eerder ondanks serieuze pogingen niet in een kabinets-
voorstel kon worden neergelegd. In het kader van de besluitvorming om-
trent contrasignering van een door beide Kamers der Staten-Generaal aan-
vaard wetsontwerp zal uiteindelijk ieder van de leden van het kabinet van 
onderscheiden politieke herkomst zelf tot de conclusie moeten komen of 
medewerking aan het tot wet worden van het voorstel naar de letter en de 
geest van dit convenant verantwoord moet worden geacht. In de afweging 
zullen uiteraard ook een rol spelen de zwaarwegende gevolgen die het be-
sluit, juist gezien de inhoud van het wetsontwerp, kan hebben voor de sa-
menwerking tussen de regeringspartijen. Die samenwerking zal, zoals uit 
het voorgaande volgt, verbroken kunnen worden nadat de besluitvorming 
over het verlenen van contraseign op een door de Staten-Generaal aanvaard 
wetsontwerp heeft plaatsgevonden. Geen lid van het toekomstig kabinet zal 
het tot stand komen van die besluitvorming echter kunnen blokkeren. 

B. Nadat u op 2 september aan beide ondergetekenden een informatie-
opdracht had verstrekt, konden de besprekingen met de drie fractievoorzit-
ters worden voortgezet over de nog resterende acht onderwerpen waaronv 
trent op 12 augustus nadere afspraken in het regeerakkoord noodzakelijk 
werden geacht. Het intensieve overleg leidde op 14 september tot voorstel-
len van informateurs. Gehoord de uiteenzetting over de vraagpunten en 
suggesties waartoe deze voorstellen de verschillende fracties aanleiding 
hebben gegeven, hebben wij in overeenstemming met de fractievoorzitters 
op 16 september besloten te bezien of een nadere formulering van bepaalde 
onderdelen van onze voorstellen geboden zou zijn. De besprekingen hier-
over met de fractievoorzitters leidden tot de definitieve voorstellen van 22 
september (bijlage II). Met aanvaarding van deze voorstellen door de drie 
fracties konden de besprekingen over het programmatische deel van het re-
geerakkoord worden afgesloten. Gevoegd bij de eerder bereikte punten van 
overeenstemming werd daarmee een brede programmatische basis gelegd 
voor het optreden van een kabinet steunende op de fracties van P.v.d.A., 
C.D.A. en D'66. Overeenstemming bleek ook te bestaan over de aanvaarding 
van de sinds de zestiger jaren gerespecteerde regel dat geen wisseling van 
regeringspartners zal plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging van de 
kiezers. 

Vervolgens hebben wij in besprekingen met de fractievoorzitters afzon-
derlijk en gezamenlijk de verlangens ten aanzien van de interdepartementale 
taakverdeling, de aantallen bewindslieden, de verdeling van de ministers-
posten over de deelnemende partijen en de voorkeur van de partijen ten 
aanzien van de te bezetten departementen en posten besproken. Het overleg 
over de interdepartementale taakverdeling en coördinatie kon op 30 septem-
ber worden afgerond. Daarbij werden enkele procedure-afspraken gemaakt 
(bijlage III). Deze afspraken zullen in de constituerende vergadering worden 
geformaliseerd. Tevens werd overeenstemming bereikt over de taak van 
een minister zonder portefeuille voor technologie en wetenschapsbeleid en 
van een staatssecretaris voor emancipatiezaken. Deze taakomschrijvingen 
zullen in overleg met de betrokken bewindslieden nader worden vastge-
steld. Ten aanzien van de mogelijkheid van ondersteuning van bewindslie-
den in hun politieke taken werd afgesproken dat de daartoe in het rapport 
van de Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coör-
dinatie aangegeven oplossing met respectering van de ambtelijke structuur 
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aanvaardbaar word t geacht. Waar n iet temin ministers behoefte gevoelen tot 
het aantrekken van een ti jdeli jk adviseur op arbeidscontract word t ook die 
mogel i jkheid geopend met dien verstande, dat de ministerraad beslist over 
honorer ing, functie en taak. De concrete taakomschr i jv ingen zullen worden 
gepubl iceerd. In grote l i jnen kon ten slotte overeenstemming worden vast-
gesteld over het aantal staatssecretarissen en de departementen waaraan zij 
verbonden zouden moeten worden en was ook overeenstemming bereik-
baar over het aantal ministers. 

Ondergetekenden betreuren het echter u te moeten berichten, dat omtrent 
de verdel ing van de portefeui l les over de onderscheiden parti jen in de loop 
van de besprekingen in de afgelopen week een geblokkeerde situatie is ont-
staan die w i j niet hebben kunnen doorbreken. Juist ten aanzien van proble-
men als deze moet de taak van in formateurs zich beperken to t in formeren en 
zo mogel i jk bemiddelen tussen betrokkenen binnen de marge die parti jen 
bereid zijn daarvoor te laten. Uiteraard werden w i j allereerst geconfronteerd 
met de door de fractievoorzitter van het C.D.A. reeds op 15 jun i geformuleer-
de voorwaarde dat in het te vormen kabinet evenveel zetels zouden moeten 
worden toegewezen aan personen uit de kring van het C.D.A. als aan perso-
nen uit de kring van de P.v.d.A. Dit leidde in de besprekingen tot het voorstel 
voor een verdel ing volgens de fo rmu le 7 - 7 - 1 . 

Op grond van de verkiezingsuitslag pleitte de fractievoorzitter van de 
P.v.d.A. voo reen verdel ing volgens de fo rmu le 8 - 7 - 1 , zijnde de rekenkundi-
ge ui tkomst van de verdel ing van zestien ministersposten over de drie deel-
nemende part i jen op basis van het aantal door hen behaalde kamerzetels. 

De fractievoorzitter van D'66 sprak zijn voorkeur uit voor een formule 
7 -7 -2 . 

De informateurs hebben gemeend dat alle opties en de daarvoor aange-
voerde argumenten bespreekbaar dienden te zijn zonder voorwaarden voor-
af, aangezien getallen op zichzelf los van bij voorbeeld de zwaarte van de 
portefeuil les niet van doorslaggevende betekenis moeten worden geacht. 
Helaas is het in de loop van de besprekingen niet mogel i jk gebleken een 
werkeli jk open gesprek op basis van argumenten over de beide varianten te 
voeren. 

Gehoord de elementen die naar de mening van de fractievoorzitters van 
P.v.d.A., C.D.A. en D'66 een rol behoren te spelen bij de bepal ing van het to-
taal aantal ministersposten en de verdel ing van de ministersportefeui l les 
over de onderscheiden parti jen en mede op grond van de ui tkomsten van 
enkele persoonli jke gesprekken met de fract ievoorzit ters afzonderli jk, heb-
ben wi j op 3 oktober twee varianten met betrekking tot de portefeui l leverde-
ling aan de fractievoorzitters ter bespreking in hun fractie voorgelegd. 

De fractie van de P.v.d.A. sprak haar voorkeur uit voor de variant op basis 
van de formule 8-7-1 en bevond de fo rmu le 7 -7-2 bespreekbaar. 

De C.D.A.-fractie vond beide var ianten niet aanvaardbaar; de 8 -7 -1 vari-
ant niet gelet op de eerder gestelde voorwaarde, de 7-7-2 variant niet gelet 
op het niet beschikbaar zijn van de fractievoorzit ter voor het te vo rmen kabi-
net. 

D'66 achtte beide varianten aanvaardbaar, zij het de 8 -7 -1 fo rmule slechts 
onder sterk voorbehoud. 

In de besprekingen die vo lgden nadat de fracties hun standpunt hadden 
bepaald zijn parti jen niet afgeweken van een opstel l ing, die overeenstem-
ming uitsloot. Het C.D.A. bleef 8 -7 -1 niet tot de reële mogel i jkheden reke-
nen, terwi j l de P.v.d.A. slechts bereid was op basis van 7 -7 -2 naar oplossin-
gen te zoeken indien het C.D.A. 8 -7 -1 niet zou uitslui ten. Daarmee werd aan 
de informateurs ook de mogel i jkheid on tnomen o m tot een gezamenli jk 
voorstel te komen dat geacht mocht worden een redelijke kans te maken om 
te worden aanvaard. Hoezeer part i jen zich bewust toonden dat de snelle tot-
s tandkoming van een kabinet geboden is en hoezeer de ontstane impasse 
als schadeli jk voor het landsbelang werd erkend, dat vermocht niet tot nieu-
we openingen te leiden. Wi j menen evenwel dat de polit ieke wi l daartoe ge-
bleven is. 
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Wij hebben u in de afgelopen weken regelmatig op de hoogte mogen stel-
len van het verloop van de besprekingen. Voor het medeleven met onze in-
formatie-arbeid zijn wij u zeer erkentelijk. 

Met gevoelens van bijzondere hoogachting, 

Uw dienstvaardigen, 

G. H. Veringa 
J. M.denUyl 
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Bijlage I bij het verslag van dr. G. H. Conclusies inzake de abortuswetgeving ten behoeve van het regeerakkoord 
Veringa en drs. J. M. den Uyl inzake 
hun informatiewerkzaamheden dd. A 
8 oktober 1977 

1. De drie partijen onderschrijven dat de totstandkoming van een nadere 
wettelijke regeling van abortus provocatus in deze kabinetsperiode dringend 
gewenst is. 

2. Het kabinet stelt zich tot taak voor 1 januari 1979 een wetsontwerp ter 
zake van abortus in te dienen. Het kabinet zal bevorderen dat bij indiening 
van dit ontwerp van wet het advies van de Raad van State wordt overgelegd. 

B 

3. Indien de leden van het kabinet van onderscheiden politieke herkomst 
niet binnen de onder 2 genoemde termijn slagen in hun poging tot een ge-
meenschappelijk standpunt ter zake te komen, geeft het kabinet daarvan zo 
spoedig mogelijk gemotiveerd kennis aan de Staten-Generaal, waarna initi-
atieven van de Tweede Kamer worden afgewacht. 

4. Het kabinet zal bevorderen dat een door de Staten-Generaal aanvaard 
wetsontwerp spoedig aan de Raad van State ter fine van advies wordt voor-
gelegd. 

5. Het kabinet zal het besluit met betrekking tot het contraseign nemen in 
het licht van het advies van de Raad van State en de gebleken opvattingen 
over dit vraagstuk bij de partijen wier geestverwanten in het kabinet zitting 
hebben alsmede in het besef dat een herziening van de wettelijke regeling 
noodzakelijk is. 

C 

6. In afwachting van een herziening van de wetgeving zal de Minister van 
Volksgezondheid zich verstaan met organisaties en instellingen in de medi-
sche wereld om te bevorderen, dat bij het verrichten van abortus zo groot 
mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, met name om commerciële prak-
tijken te weren. Met het oog op de voorgenomen herziening van de wetge-
ving wordt ervan uitgegaan, dat geen daden van vervolging worden onder-
nomen, anders dan op vermoeden van kennelijke onzorgvuldigheid in het 
medisch handelen. 
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Bijlage II bij het verslag van Dr. G.H. I. BUITENLANDS BELEID 
Veringa en Drs. J. M. den Uyl inzake 
hun informatiewerkzaamheden dd. 1. Ontwikkelingssamenwerking 
8 oktober 1977 

Een omvang van de ontwikkelingshulp ter grootte van 1,5% van het netto 
nationaal inkomen in de komende kabinetsperiode wordt als een minimum 
beschouwd. Er wordt geen uitbreiding gegeven aan toerekeningen onder 
het plafond van uitgaven, die niet voldoen aan deODA-normen; verschui-
vingen in de toerekeningen blijven mogelijk. Gestreefd wordt naar het gelei-
delijk terugbrengen van het aandeel van de kapitaalmarktmiddelen onder 
het plafond en aan een gefaseerde afbouw van de ruimte voor rentesubsi-
dies onder het plafond. Het beleid erkent de eigen waarde van het ontwikke-
lingswerk van particuliere organisaties en stelt hen in staat zich binnen het 
ontwikkelingsbeleid nog verder te ontplooien. 

2. Europa 

Het beleid is gericht op een versterking en verdieping van de Europese Ge-
meenschap. Nederland stuurt aan op een gemeenschapsbeleid ter bestrij-
ding van inflatie en ter verwezenlijking van volledige en volwaardige werk-
gelegenheid, onder andere met behulp van een doelbewust sectorstructuur-
beleid. Ook in Europa dient een beleid gericht op selectieve economische 
groei en rechtvaardiger inkomensverhoudingen tot stand te worden ge-
bracht. De Europese politieke samenwerking wordt dienstbaar gemaakt aan 
mondiale solidariteit, die onder meer tot uitdrukking komt in de bescher-
ming van mensenrechten, bevordering van ontwikkelingssamenwerking en 
het tot stand brengen van nieuwe economische structuren. Waar overdracht 
van nationale bevoegdheden kan bijdragen tot verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt deze nagestreefd, waarbij steeds gewaarborgd dient te 
zijn, dat het Europese Parlement daarop democratische zeggenschap en 
controle kan uitoefenen. De overdracht dient te berusten op een voortduren-
de afweging en aanvaarding door de Staten-Generaal. 

3. Mensenrechten 

De Regering blijft zich inzetten voor de waarborging van fundamentele 
rechten en vrijheden van burgers, overal waar deze worden beknot. Tegen-
over de ernstige ontwikkelingen in Zuidelijk Afrika is het beleid gericht op 
een beëindiging van de apartheid en de onderdrukking van zwarte meerder-
heden door minderheidsregimes. Nederland zet zich ervoor in dat de Veilig-
heidsraad komt tot besluitvorming, die ook ten aanzien van Zuid-Afrika eco-
nomische dwangmaatregelen omvat. Nederland ijvert in het kader van de 
EEG en de VN voor de naleving resp. totstandkoming van economische 
sancties, afgestemd op het doel een beëindiging van het apartheidsregime 
te bewerkstelligen. In het kader van de aanvaarding van een eigen verant-
woordelijkheid op dit gebied geeft de Nederlandse overheid geen medewer-
king aan transacties met Zuid-Afrika via exportkredietgaranties, exportver-
gunningen voor strategisch materiaal en dergelijke. 

II. ENERGIE EN MILIEUBELEID 

1. Energiebesparing 

Het nieuwe kabinet verbindt zich tot een stelselmatig beleid, waardoor 
besparing op het energieverbruik gewaarborgd wordt. Belangrijke instru-
menten daartoe zijn: 

- een tariefstelling op basis van landelijke normen, waarbij zowel het 
prijsniveau als de tariefstructuur (meer progressieve tarieven) besparingen 
uitlokken 
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- meeropbrengsten, die voor tv loeien uit deze tar iefaanpassingen mede 
aan te wenden voor de f inancier ing van het beleid tot energiebesparing 

- de to ts tandkoming van een algemene energiebesparingswet die nor-
men kan stellen voor het energieverbruik zowel voor huishoudel i jke doel-
einden als in industr ie en vervoer 

- een subsidiër ing van isolatie van won ingen en gebouwen; de bevorde-
ring van s tadsverwarming 

- omschakel ing naar zuiniger vo rmen van energievoorz iening; onderzoek 
naar kleinschalige elektr ici teitsvoorziening 

- premiër ing van energiebesparende invester ingen in het bedri j fs leven. 

Onderzoek 

Het onderzoek naar alternatieve energiebronnen en nieuwe besparings-
technologieën word t krachtig bevorderd. 

2. Kerncentrales 

1. De verminderde groei van het energieverbruik en de onder II.1 o m -
schreven ui tvoer ing van een energiebespar ingsprogram maken een op-
schort ing van de ui tvoer ing van het beginselbesluit van 1974 tot b o u w v a n 
een drietal kerncentrales met een totale capaciteit van 3000 MW mogel i jk en 
gewenst. 

2. Het onderzoek naar een verantwoorde methode van berging van radio-
actief afval, een probleem dat mede ten grondslag ligt aan het besef dat ten 
aanzien van de toepassing van kernenergie uiterste terughoudendheid ge-
boden is, zal worden voortgezet. 

3. Beslissingen met betrekking tot de ui tvoer ing van het beginselbesluit 
zullen eerst dan worden genomen, nadat voor het vraagstuk van de metho-
de van berging van radioactief afval, eventueel in samenwerking met andere 
landen, een aanvaardbare oplossing is bereikt en nadat omtrent de toekom-
stige behoefte aan elektriciteit, de ui tkomsten van het program van energie-
besparing en de aspecten van aanwending van andere energiedragers meer 
zekerheid is verkregen. Tegen deze achtergrond zal de in gang zijnde proce-
dure van het aanvul lend structuurschema elektr ici teitsvoorziening worden 
opgeschort . 

4. De kennis van technologie, sociale en vei l igheidsaspecten van kern-
energie zal op peil worden gehouden. De Regering zal n ieuwe init iat ieven ne-
men teneinde een breed opgezette maatschappeli jke discussie over de toe-
passing van kernenergie te bevorderen. In dat kader zal zij over de ontwikke-
l ingen in punt 3 bedoeld aan de Kamer rapporteren. 

3. UCN 

1. De Regering heeft een eventuele ui tbreiding van de produktie van ver-
rijkt uranium volgens de ul t racentr i fugemethode in het kader van het ver-
drag van A lme lo aan een aantal voorwaarden gebonden en de Ministers van 
Economische en van Buitenlandse Zaken daaromtrent onderhandel ingen 
doen voeren met de verdragspartners. Essentieel daarbi j is, dat vo ldoende 
garanties worden verkregen dat leveranciers en afnemers van het verri jkt 
uranium deugdel i jke non-prol i ferat ienormen in acht nemen. Bovenbedoelde 
onderhandel ingen zijn echter nog niet afgesloten. 

2. Mochten de onderhandel ingen op bevredigende wijze kunnen worden 
afgesloten, dan zal overeenkomstig de eerder genomen beslissing en de 
daaraan verJDonden voorwaarden, het nieuwe kabinet een voor lop ig besluit 
nemen tot u i tbreid ing van Almelo en dit besluit ingevolge een eerder geda-
ne toezegging aan de Kamer voor leggen. 
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4. Milieubeleid 

Doelstelling van het milieubeleid is een samenhangend milieubeheer 
waarin stelselmatig het beleid op het terrein van industrie, energie, bouw, 
landbouwstructuur, verkeer en recreatie wordt getoetst op de gevolgen voor 
de omgeving. Om dit mogelijk te maken wordt onder meer gebruik gemaakt 
van het milieueffectrapport, dat als openbaar document de gevolgen voor 
het milieu van voorgenomen handelen van zowel overheid als particulier be-
drijfsleven beschrijft. 

Bij nog te nemen beslissingen met betrekking tot de Waddenzee en an-
dere natuurgebieden, waarvan Biesbosch en Geuldal voorbeelden zijn, blijft 
het behoud als onvervangbaar natuurgebied zowel uitgangspunt als eind-
doel. 

III. VEILIGHEIDSBELEID 

1. De defensienota van 1974 wordt aanvaard als uitgangspunt voor het de 
komende jaren te voeren defensiebeleid. De Minister van Defensie wordt ge-
vraagd binnen enkele maanden aan te geven op welke wijze de in de defen-
sienota 1974 neergelegde doelstellingen binnen de meerjarenramingen kun-
nen worden verwezenlijkt en welke knelpunten daarbij om een oplossing 
vragen. In dit kader wordt het beleid versterkt gericht op taakverdeling en 
standaardisatie. Bondgenootschappelijke verplichtingen worden nageko-
men. 

2. Een herziening van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht zal tot 
stand worden gebracht nadat de procedure met de thans bij het georgani-
seerd overleg aanhangige voorstellen zal zijn afgewikkeld; in dezelfde pro-
cedure zal ook een beslissing ter zake van de onderdeelsraden worden geno-
men. 

Nagegaan wordt hoe binnen de beperkte financiële mogelijkheden een 
rechtvaardiger systeem van dienstplicht (incl. duur eerste oefening) kan 
worden gerealiseerd, waarbij ook het vrijstellingsbeleid in de overweging 
wordt betrokken. 

3. Politie 

Het kabinetsbeleid is erop gericht tijdens de kabinetsperiode de onderbe-
zetting bij gemeente- en rijkspolitie te beëindigen, terwijl daarop aansluitend 
ook een uitbreiding van de organieke sterkte zal plaatsvinden. Kwalitatief 
zullen maatregelen worden genomen ter verbetering van opleiding en bege-
leiding en tertaakverbreding naar maatschappelijke dienstverlening. De 
voorbereiding van een nieuwe politiewet wordt voortgezet op basis van de 
met de Tweede Kamer gemaakte afspraak bij de behandeling van de Nota 
Vraagpunten herziening politiewet. 

IV. ONDERWIJS 

1. Het onderwijsbeleid blijft ook in de komende kabinetsperiode gericht 
op de verbetering van de onderwijskansen voor allen en op vergroting van 
de mogelijkheid om de eigen verantwoordelijkheid van ouders, personeel, 
leerlingen en studenten voor het schoolgebeuren gestalte te geven. 

2. Het kabinet zal ruime mogelijkheden scheppen tot verdere ontwikke-
ling van onderwijs en vorming, zodanig dat openbaar en bijzonder onder-
wijs in gelijkwaardigheid kunnen bijdragen tot de optimale ontplooiing van 
de leerlingen. 

3. Het tot stand brengen van een basisschool voor 4-12-jarigen zoals 
voorzien in wetsontwerp 14 482 wordt met kracht bevorderd. 
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4. Experimenten met betrekking tot het nieuwe basisonderwijs geschie-
den op basis van de experimentenwet. In het wetsontwerp 13 603 worden 
alsnog beperkingen aangebracht met betrekking tot het aantal en de aard 
van de te verlenen ontheffingen en met betrekking tot de duur waarvoor de 
ontheffingen gelden. 

5. Het beleid inzake de ontwikkeling en vernieuwing van het voortgezet 
onderwijs, onder meer gericht op de ontwikkeling van een middenschool 
voor 12-tot 15-a 16-jarigen, wordt voortgezet. De evaluatie zal geschieden 
door onafhankelijke instituten. Indien daaruit blijkt, dat ook anders opgezette 
experimenten overweging verdienen, zal zulks mogelijk worden gemaakt, 
alvorens eventueel in een wettelijke structuur een middenschool als enig ty-
pe van voortgezet onderwijs zou worden voorgesteld. 

6. De onderwijsvoorzieningen worden uitgebreid met 2-jarige beroepsge-
richte full-time opleidingen binnen het m.b.o. en het beroepsbegeleidend 
onderwijs. 

7. Er zal een wettelijke regeling van de verzorgingsstructuur, waaronder de 
schoolbegeleidingsdiensten tot stand worden gebracht, waarbij de eigen ver-
antwoordelijkheid van de scholen voor de inrichting van hun onderwijs, op 
aan de plaatselijke situatie en mogelijkheden aangepaste wijze, wordt ge-
waarborgd. 

8. Onderzocht zal worden of en op welke wijze mogelijkheden kunnen 
worden geboden ten behoeve van het beheer en de versterking van de des-
kundigheid van het bestuur van het onderwijs. 

9. Het onderwijsstimuleringsbeleid ten behoeve van leerlingen in een 
achterstandsituatie wordt voortgezet en zo mogelijk uitgebreid. 

10. Bij de verwezenlijking van het beleidsvoornemen tot uitbreiding van 
de nieuwe lerarenopleidingen wordt er - binnen de grenzen van definancië-
le mogelijkheden - ernstig naar gestreefd de capaciteit van de bestaande op-
leidingen zo min mogelijk te beperken. 

11. De verdere ontwikkeling van een open bestel voor onderwijs en vor-
ming van volwassenen (waaronder part-time voortgezet en hoger onderwijs, 
open school en open universiteit) wordt met kracht bevorderd. 

12. Er wordt spoedig een wet op de studiefinanciering ingediend conform 
hoofdlijnen van de Nota studiefinanciering, 

V. DEMOCRATISERING 

1. Algemeen 

1. Het kabinet stelt zich tot taak het bevorderen van de democratisering 
op een breed terrein. 

2. In de bestuurlijke praktijk zal erop worden toegezien dat de in bestuur-
lijke regelingen voorziene instrumenten om burgers bij beleidsvoorbereiding 
en besluitvorming te betrekken zo worden toegepast dat de beoogde in-
spraak ook werkelijk inhoud wordt gegeven. 

3. Het kabinet zal decentralisatie met kracht ter hand nemen en in dat ka-
der de overdracht van taken van de centrale overheid aan andere bestuurs-
niveaus nastreven. 

4. Bevorderd wordt dat gebruikers resp. hun vertegenwoordigers en me-
dewerkers betrokken worden bij het beleid en het beheer van geheel of ge-
deeltelijk door de overheid gefinancierde instellingen en organisaties in de 
maatschappelijke en sociaal-culturele sfeer met inachtneming van het doel 
resp. de identiteit van die instellingen en organisaties. Te denken valt aan 
normen voor informatie en openbaarheid, een regeling van de rechten van 
cliënten in gezondheidszorg en welzijnswerk, deelname van gebruikers of 
hun vertegenwoordigers en van het personeel aan de besturen van instellin-
gen en inrichtingen. Vergelijkbare regelingen voor woningbouwcorporaties 
en ziekenfondsen. 
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5. Het kabinet zal het welzi jnswerk in brede zin beschouwen als een cen-
traal punt van regeringsbeleid met als ui tgangspunt voorrang voor mensen 
en groepen in achterstandsituaties. Het zal bij de behart ig ing van taken in de 
maatschappel i jke en sociaal-culturele sfeer recht doen aan de betekenis van 
levens- en were ldbeschouwing. Evenzeer word t recht gedaan aan de eigen 
taak van het particulier init iatief in de zin van zelfwerkzaamheid en eigen ver-
antwoordel i jkheid van burgers, met dien verstande dat rechtszekerheid, 
doelmat igheid en kwaliteit gewaarborgd moeten zijn. In dit kader word t vr i j -
wi l l igerswerk als belangri jk gezien. Nagegaan word t hoe binnen de f inancië-
le mogel i jkheden de zorg voor aspecten van levens- en were ldbeschouwing 
in het we lz i j nswerk -zoa ls ten behoeve van bejaarden, woonwagenbewo-
ners, buitenlandse werknemers en verpleegden in ziekenhuizen - kan wor-
den ondersteund. 

6. Voorzieningen ten behoeve van bevolkingsgroepen als gehandicapten 
en bejaarden zullen erop gericht moeten zijn hen zo vol ledig en langdur ig als 
mogel i jk is zelfstandig aan het maatschappeli jk verkeer te laten bl i jven deel-
nemen. 

7. Bevorderd zal moeten worden dat ook buiten de sfeer van de overheid 
grotere openheid en openbaarheid word t betracht. Publ ikat ievoorschri f ten, 
zoals in de wettel i jke regels omtrent de jaarrekening, worden voor onderne-
mingen ongeacht hun rechtsvorm met inachtneming van concurrentiever-
houdingen aangepast aan de toenemende behoefte aan informat ie. Het on-
eigenli jk gebruik van bepaalde rechtsvormen word t tegengegaan. Nage-
gaan word t welke nadere maatregelen kunnen en moeten worden genomen 
ten aanzien van het verstrekken van brede informatie over pri jzen, produk-
ten en diensten. 

2. Mediabeleid 

1. Het kabinet zal zich na aanvaarding van wetsontwerp 14 351 nader be-
raden over de aard van de criteria die in het bijzonder ter verzekering van 
maatschappeli jke en geestelijke p lur i formi te i t en om versnipper ing en com-
mercial isering tegen te gaan, ten grondslag zouden moeten l iggen aan de 
toedel ing van zendti jd aan reeds toegelaten zendgemacht igden. Daarbij zal 
tevens worden nagegaan hoe voorwaarden kunnen worden geschapen voor 
behoud en ontwikkel ing van regionale omroepen. 

2. Tegen deze achtergrond zal het kabinet bevorderen dat wetsontwerp 
14 486 met spoed in die zin word t gewi jz igd dat voorshands ui ts lui tend de 
zgn. eerste ontkoppel ing word t voorgesteld en dat, ter vervanging van reeds 
getrokken steekproeven, in de eerste helft van 1978 een n ieuwe steekproef 
op basis van een geschoond DOB-bestand zal worden ui tgevoerd. 

3. Een wettel i jke regeling word t voorbereid van het beleid tot bevorder ing 
en instandhouding van een p lur i forme pers. Deze regeling omvat de criteria 
voor steunverlening, het bedri j fsfonds, de positie van de persraad (of media-
raad) en bepal ingen ten aanzien van fusies. 

VI. VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 

1 . Het volkshuisvest ingsbeleid word t in hoofdl i jnen voortgezet. De pr ior i -
teit voor stadsvernieuwing blijft gehandhaafd. Daarbij word t steun gegeven 
aan daardoor in moei l i jkheden gerakende midden- en kleinbedri jven. Maat-
regelen worden genomen voor het behoud van oude en kleine kernen. Het 
beleid waarbi j word t voorzien in de toegenomen behoefte aan eigen won in -
gen word t binnen het in deze conclusies nader aangegeven kader voortge-
zet. Het meer jarenprogram voor de won ingbouw, als neergelegd in het 
Structuurschema Volkshuisvest ing word t telkenjare bi jgesteld in het l icht 
van de meest recente ramingen van de woningbehoefte en voortgezet wo -
ningbehoeftenonderzoek. Ten einde de f inanciering van het won ingbouw-
program als geheel en in zijn samenstel lende delen vei l ig te stellen, is het 
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beleid erop gericht voor de komende kabinetsperiode meerjarige financie-
ringscontracten met institutionele beleggers af te sluiten. 

2. Het kabinet stelt zich ten doel een goede en betaalbare huisvesting te 
realiseren voor minderdraagkrachtigen en groepen met bijzondere woonbe-
hoeften. In verband daarmee wordt een daarop afgestemd aandeel van de 
woningwetbouw veilig gesteld en wordt ook voor lagere inkomens de mo-
gelijkheid tot verwerving van een eigen woning vergroot door verdere be-
vordering van beschut eigen-woningbezit in de koopsector. 

3. In het kader van het huurbeleid blijft het streven woonlasten van de 
huurder af te stemmen op draagkracht en woonkwaliteit. Daartoe zullen 
de reeds ontwikkelde subsidie-instrumenten voor huurwoningen worden 
benut met inachtneming van de mogelijkheid van onderlinge verschuivin-
gen. Bij de hantering van de subsidie-instrumenten wordt de in de Nota 
Huur- en Subsidiebeleid neergelegde toetsingsnorm voor het toekennen 
van de verschillende soorten subsidies gehandhaafd. Binnen het stelsel van 
individuele huursubsidies wordt met name de positie van de laagstbetaal-
den niet aangetast. 

De huurverhoging in 1978 zal plaatsvinden op basis van de tot stand te 
brengen huurprijzenwet woonruimte, die een geheel van regelen tot norme-
ring van de huren van woningen met inachtneming van de kwaliteit daarvan 
beoogt. Voorts zal bij de vaststelling van de trendmatige huurverhoging 
nauw worden aangesloten bij het trendmatige verloop van bouwkosten, 
prijzen en inkomens. Aan de hand van de uitkomsten van lopend onderzoek 
zal worden nagegaan in welke mate niet te rechtvaardigen verschillen in 
woonlasten van huurders en eigen bewoners bestaan en hoe deze op de 
meest doeltreffende wijze kunnen worden weggenomen. 

4. Op korte termijn wordt nagegaan of en in hoeverre de handel in huur-
woningen de belangen van de zittende huurders aantast en een doelmatige 
verdeling van woonruimte doorkruist. Waar dit het geval blijkt zullen maat-
regelen worden getroffen om deze handel aan banden te leggen. Het voor-
keursrecht van de huurder bij verkoop van zijn woning zal worden geregeld, 
terwijl in het eerderbedoelde geval zowel het scheppen van een voorkeurs-
recht voor gemeenten als van waarborgen voor de voortzetting van de ex-
ploitatie van de woning als huurwoning zal worden overwogen. De verkoop 
van woningwetwoningen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van 
nadere regels van de centrale overheid. 

5. In het kader van de ruimtelijke ordening zal het beleid gericht op een 
meer evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid worden voortgezet. 
Bij de voortzetting van de spreiding van rijksdiensten zal met inachtneming 
van het uitgestippelde beleid sterker nadruk worden gelegd op nieuwe over-
heidsdiensten en "bedrijven. 

VII. EMANCIPATIEBELEID 

1. Het kabinet zal een bewust emancipatiebeleid voeren als geïntegreerd 
onderdeel van het algemeen beleid, waarbij aandacht zal worden gegeven 
aan de voorstellen van de Emancipatie-Kommissie. 

2. Waar nodig zal nadere wetgeving ter opheffing van discriminatie die 
belemmerend werkt op de emancipatie ter hand worden genomen. Er komt 
een ombudsvrouw met een bijzondere taak ten aanzien van problemen be-
treffende de emancipatie van de vrouw. 

3. Bezien zal worden op welke onderdelen van sociale en belastingwetge-
ving individualisering het emancipatiebeleid kan ondersteunen. 

4. Bij het aanstellingsbeleid van de overheid wordt een voorbeeld gege-
ven met betrekking tot het realiseren van gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen in alle functies. Ruimere toepassing van deeltijdarbeid bij de over-
heid en bij door de overheid gesubsidieerde instellingen wordt bevorderd. 

5. Experimenten inzake scholing en vorming worden voortgezet en uitge-
bouwd; activiteiten van vrouwenorganisaties alsmede emancipatieprojec-
ten worden waar mogelijk gesteund. 
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6. Bij het onderwi js zal begrip en deskundigheid van de leerkrachten met 
betrekking tot emancipat ie, rolwissel ing man en v r o u w en rolbepaaldheid 
bij studiekeuze worden bevorderd. 

7. Ongerechtvaardigde verschil len in rechtsposit ie tussen verschi l lende 
samenlev ingsvormen worden weggenomen. 

VIM. STAKINGSRECHT 

1. Het kabinet rekent op de medewerking van de Staten-Generaal tot af-
handel ing van het wetsontwerp tot goedkeur ing van het Europees Sociaal 
Handvest. De Regering zal daarna zo spoedig mogel i jk tot ratif icatie over-
gaan. Bij die gelegenheid zal wetsontwerp 10 111 betreffende werkstaking 
worden ingetrokken. 

2. Gerekend word t op de medewerking van de Staten-Generaal tot afhan-
del ing van het wetsontwerp 10 110 betreffende de commiss ies van onder-
zoek. 

3. Op korte termi jn zal een wetsontwerp worden ingediend tot central isa-
tie van de rechtspraak in stakingszaken. 

4. Afgezien word t van nieuwe pogingen o m tot overeenstemming te ge-
raken over materiële regels betreffende de ui toefening van het stakings-
recht. 

5. Het kabinet zal voortzett ing van de behandel ing van wetsontwerp 
11 001 inzake ophef f ing van het strafrechteli jk stakingsverbod voor ambte-
naren, na het over leg met ambtenarenorganisat ies, mogel i jk maken. 

IX. AANHANGIGE WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 

Ten aanzien van door het vor ige kabinet ingediende wetsontwerpen en 
voorstel len die nog bij de Kamers aanhangig zijn en waaromtrent geen na-
dere afspraken in het regeerakkoord zijn gemaakt, heeft het nieuwe kabinet 
een eigen verantwoordel i jkheid. Het ligt in de rede dat, gelet op de daarin sa-
menwerkende part i jen, het nieuwe kabinet deze wetsontwerpen en voorste l -
len in het algemeen in de Kamers zal verdedigen en dat bij u i teenlopende 
opvatt ingen ter zake onder l ing beraad tussen de fracties met een par lemen-
taire binding aan het kabinet zal plaatsvinden. 
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Bijlage III bij het verslag van Dr. G. 
H. Veringa en Drs. J. M. den Uyl in 
zake hun informatiewerkzaamhe 
den dd. 8 oktober 1977 

a. coördinat ie van het wetenschapsbeleid en het beleid gericht op techno-
logische vern ieuwing 

b. eerste verantwoordel i jkheid voor 
- wetenschapsbudget (RAWB) 
- wetenschapstoepassing (TNO; sectorraden; verkenningscommissies; 

nationale programma's) 
- R en D-activiteiten op het terrein van de energie (RCN; SED; UCN; kern-

energie; NEOM) 
- R en D-activiteiten op het terrein van de industr ie. 

De Minister van Onderwi js en Wetenschappen draagt de eerste verant-
woordel i jkheid voor 

- fundamenteel (1ste ge lds t room; 2de ge ldst room (ZWO)) 
- KNAW en daartoe behorende inst i tuten. 

2. Taakaanduiding staatssecretaris emancipatiezaken 

a. de Minister van CRM word t aangewezen als coördinerend minister 
voor het emancipat iebeleid 

b. aan hem of haar word t toegevoegd een staatssecretaris voor emanci-
patiezaken 

c. de taakomschr i jv ing van de staatssecretaris luidt: 
«Opzet en ui tvoer ing van het emancipat iebeleid van het kabinet, zoals 

overeengekomen in het desbetreffende deel van het regeerakkoord op 22 
september 1977 en de daarin bedoelde voorstel len van de Emancipatie-
Commissie» 

d. tot de taak van de staatssecretaris word t met name ook gerekend de 
coördinat ie van het emancipat iebeleid, zoals dat valt onder de directe ver-
antwoordel i jkheid van andere bewindsl ieden 

e. in de taakomschr i jv ing van de Welzi jnsraad als onderraad van de mi -
nisterraad word t de voorbereid ing van het emancipat iebeleid opgenomen. 
De staatssecretaris maakt deel uit van de Welzi jnsraad 

f. de staatssecretaris treedt op als voorzit ter van de interdepartementale 
coördinat iecommissie emancipat iebeleid 

g. de huidige bestaff ing van het emancipat iebeleid op CRM onderge-
bracht in de sectie emancipatiezaken, word t in de loop van de kabinets-
periode geleideli jk ui tgebreid tot een directoraat voor emancipatiezaken. 

3. Specifieke knelpunten 

Voor de oplossing van een aantal specifieke knelpunten gelden de volgen-
de u i tgangspunten: 

a. De posit ie van de Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne 
word t voor wat betreft de mi l ieuhygiëne versterkt met name op het terrein 
van de geluidshinder door v l iegtu igen, het kwali tat ieve waterbeheer, de 
aantasting van de bodem, de gevaarli jke stoffen en het stellen van randvoor-
waarden bij toetsing van het beleid op het terrein van industr ie, energie, 
bouw, landbouwstructuur , verkeer en recreatie. Voor het overige word t de 
bestaande coördinat iestructuur gehandhaafd. 

b. In het kader van de medewerking aan de planmat ige voorbereid ing van 
de onafhankel i jkheid van de Nederlandse Ant i l len vindt een versterking 
plaats van de medeverantwoordel i jkheid van de Minister voor Ontwikke-
l ingssamenwerking voor het samenwerkingsbeleid met de Nederlandse 
Ant i l len. 

CONCLUSIES INZAKE INTERDEPARTEMENTALE TAAKVERDELING EN 
COÖRDINATIE 

1. Taakaanduiding minister zonder portefeuille voor technologie en weten 
schapsbeleid 

Tweede Kamer, zitt ing 1977-1978,14 600, nr. 4 58 



c. De verantwoordelijkheid van de Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking voor de coördinatie van het ontwikkelingsbeleid ook met betrekking 
tot vraagstukken op Europees niveau dient duidelijk tot uitdrukking te ko-
men. 

d. Versterking van de verantwoordelijkheid van de Minister van CRM voor 
het beleid ten aanzien van natuur- en landschapsbescherming met name 
door versterking van de medeverantwoordelijkheid met betrekking tot het 
Staatsbosbeheer. Hierbij worden ook de sedert het convenant van 1971 
doorgevoerde organisatorische wijzigingen in de beschouwingen betrok-
ken. 

e. De coördinatie van de bouwactiviteiten van verschillende overheidsin-
stanties wordt versterkt. Eventuele overdracht van verantwoordelijkheden 
voor bouwactiviteiten naar VRO is mede afhankelijk van een meer effectieve 
politieke controle op het beleid en het beheer van de Rijksgebouwendienst. 
Nader onderzoek is nodig naar de verschillende aspecten van monumenten-
zorg en de huidige coördinatie met het stadsvernieuwingsbeleid. 

4. Regeling competentieconflicten 

De in 1971 overeengekomen procedure voor regeling van competentie-
conflicten wordt gecontinueerd. 

5. Voortgezet onderzoek 

In de komende kabinetsperiode zal onder de verantwoordelijkheid van de 
Minister van Binnenlandse Zaken - met inschakeling van een of meer des-
kundigen van buiten het overheidsapparaat - een nader onderzoek worden 
ingesteld naar de grondslagen van de departementale indeling mede in ver-
band met de mogelijkheden voor decentralisatie van overheidstaken. De 
werkzaamheden met betrekking tot de door de Ministeriële Commissie lnter-
departementale Taakverdeling en Coördinatie (MITACO) gesignaleerde spe-
cifieke knelpunten worden afgerond. 
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VERSLAG VAN MR. P.J. VERDAM EN MR. M. VROLIJK OMTRENT HET ON 
DERZOEK NAAR DE WIJZE WAAROP MET INACHTNEMING VAN HETGEEN 
IN HET TOT DUSVERRE GEVOERDE OVERLEG IS VASTGESTELD OP DE 
KORTSTE TERMIJN EEN KABINET GEVORMD KAN WORDEN DAT MAG 
VERTROUWEN IN VOLDOENDE MATE STEUN IN DE VOLKSVERTEGEN 
WOORDIGING TE ONDERVINDEN 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 25 oktober 1977 

Majesteit, 

Op dinsdag 11 oktober 1977 heeft u ons verzocht om «met inachtneming 
van hetgeen in het tot dusverre gevoerde overleg is vastgesteld na te gaan 
op welke wijze op de kortste termijn een kabinet gevormd kan worden dat 
mag vertrouwen in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te 
ondervinden». 

Tijdens onze werkzaamheden hebben wij u regelmatig langs telefonische 
weg op de hoogte gehouden van de stand van ons onderzoek terwijl u ons 
bovendien hebt willen ontvangen ten einde u persoonlijk mededeling te 
kunnen doen van onze bevindingen. Voor uw steun en medeleven zijn wij u 
bijzonder erkentelijk. 

Bij onze directe confrontatie met de stand van zaken in de kabinetsforma-
tie en de daarin aanwezige verstarring hebben wij een gevoel van schrik niet 
kunnen onderdrukken. Niet alleen moet het uitermate ongewenst worden 
geacht dat tal van ingrijpende beslissingen die in belangrijke mate de rich-
ting van het in de komende jaren te voeren beleid bepalen door een demissi-
onair kabinet genomen moeten worden, ook een verdere vertraging in de 
kabinetsformatie zou buiten de kring van de direct betrokken politici niet 
meer worden begrepen. In deze situatie voelden wij ons gedwongen spoed 
te betrachten bij onze pogingen de door de informateurs Den Uyl en Veringa 
geconstateerde geblokkeerde situatie te doorbreken. 

Met inachtneming van de uitkomsten van het tijdens de vorige informatie-
periode gevoerde overleg en op grond van de mondelinge toelichting die wij 
daaromtrent van de fractievoorzitters mochten ontvangen moest het weinig 
zinvol worden geacht voorstellen te formuleren die niet zouden uitgaan van 
16 ministersposten. 

Op 14 oktober 1977 hebben wij de fractievoorzitters een voorstel voorge-
legd op basis van de formule 8-7-1 en daarbij toegelicht welke argumenten 
naar ons oordeel bij de zetelverdeling een rol behoorden te spelen. Een 
belangrijk argument is voor ons de mogelijkheid om bij de vorming van een 
nieuw kabinet op basis van de verkiezingsuitslag aan de kiezer de nodige 
duidelijkheid te verschaffen. Dit leidde tot de conclusie dat er voldoende za-
kelijke argumenten waren voor een zetelverdeling als door ons op 14 okto-
ber 1977 werd voorgesteld. 

Nadat wij op 15 oktober 1977 hadden moeten vaststellen dat deze conclu-
sie niet door alle partijen werd gedeeld restte ons naar ons oordeel een 
voorstel voor een zetelverdeling volgens de formule 7-7-2. Omdat wij van 
oordeel bleven dat elke kans op vertraging diende te worden vermeden en 
wij de overtuiging hadden dat nadere voorstellen van onze kant op basis van 
de formule 8-7-1 geen reëel uitzicht boden op de spoedige totstandkoming 
van een kabinet, meenden wij er goed aan te doen reeds op 15 oktober 1977 
dit voorstel aan de fractievoorzitters te moeten doen toekomen. Voor de 
fractievoorzitter van de P.v.d.A. was deze procedure niet aanvaardbaar. De 
fractievoorzitters van C.D.A. en D'66 achtten het voorstel op basis van de for-
mule 7-7-2 aanvaardbaar zij het met bepaalde wensen ten aanzien van de 
zetelverdeling. Op verzoek van de fractievoorzitter van de P.v.d.A. hebben 
wij op 17 oktober 1977 aan de drie fractievoorzitters doen weten dat hoewel 
op dat moment ons voorstel op basis van de formule 8-7-1 van de baan was 
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dit uiteraard niet betekende dat w i j enigerlei fo rmule ui tsloten die tot een op-
lossing uit de impasse zou kunnen leiden. Daarop heeft op 18 oktober 1977 
overleg met de fractievoorzitters plaatsgevonden over de van hen ontvan-
gen antwoorden op ons voorstel van 15 oktober 1977. 

Op 19 oktober 1977 hebben w i j de fractievoorzitters u i tgenodigd voo reen 
gezamenli jke bespreking van de eerder door ons toegezonden ui twerking 
van beide formules met amendementen. In dat gesprek op 20 oktober 1977 
werd met name aandacht besteed aan de zakelijke betekenis van de verschi l-
lende departementen in hun onderl inge relatie en de consequenties daarvan 
voor de toedel ing aan de verschil lende parti jen. Daarbij werd aanvaard dat 
bij een eventuele keuze voor een zetelverdeling 7-7—X uiteraard ook accen-
ten op basis van de verkiezingsuitslag zouden moeten worden aangebracht. 

Tot onze voldoening bleek het mogel i jk tot een open gesprek te komen in 
die zin dat geen enkele fo rmule noch bepaalde ministersposten op voorhand 
onbespreekbaar werden beschouwd. Niettemin dreigde aan het einde van 
de langdur ige bespreking op 20 oktober 1977 opn ieuw een impasse te ont-
staan over het aantal aan elk der deelnemende part i jen toeval lende minis-
ters- en staatssecretarissen. Door het init iëren en het voeren van verschi l-
lende bilaterale gesprekken hebben wi j in de daarop vo lgende dagen ge-
tracht deze impasse te doorbreken. Wi j voelden ons daarbi j gesterkt door de 
expliciete bevestiging door elk van de drie fractievoorzitters dat de polit ieke 
wi l o m tot het beoogde kabinet te komen nog steeds aanwezig was. De uit-
komsten van deze gesprekken en van het onderl ing beraad tussen de fractie-
voorzit ters maakten het ons mogeli jk in de nacht van 24 op 25 oktober 1977 
een definit ief voorstel voor de zetelverdeling in het n ieuwe kabinet te fo rmu-
leren dat de fractievoorzitters bereid waren in hun fracties te verdedigen (Bij-
lage I). De aanvaarding van dit voorstel door de fracties doet ons de hoop 
uitspreken dat - ondanks de teleurstel l ing die ongetwi j fe ld ook bij alle parti j-
en aanwezig is over niet vervulde wensen en verlangens - het n ieuwe kabi-
net wel l icht toch vanaf zijn optreden het polit ieke kl imaat zal aantrekken 
waar in de noodzakelijke beslissingen kunnen worden genomen. 

Overgaande tot ons advies mogen wi j op grond van bovenstaande over-
weg ingen en gelet op de in eerdere fasen van de format ie gemaakte afspra-
ken u aanbevelen thans drs. J . M. den Uyl met de format ieopdracht te belas-
ten . 

Graag danken wi j u voor het ver t rouwen dat u in ons hebt w i l len stel len. 

Met gevoelens van zeer hoge acht ing, 

Uw dienstvaardigen, 
P. J . Verdam 
M. Vroli jk 
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Bijlage I bij het verslag van mr. CONCLUSIES INZAKE DE ZETELVERDELING 
P. J. Verdam en mr. M. Vrolijk inzake 
hun informatiewerkzaamheden dd. 1. P.v.d.A.: Algemene Zaken (Minister-President), Buitenlandse Zaken, 
25 oktober1977 Onderwijs en Wetenschappen, Financiën, Defensie, Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

C.D.A.: Binnenlandse Zaken (Vice-Minister-President, Minister voor Ne-
derlands-Antilliaanse Zaken), Justitie, Economische Zaken, Landbouw en 
Visserij, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Ontwikkelings-
samenwerking. 

D'66: Verkeer en Waterstaat, Wetenschapsbeleid. 

2. De Minister voor Wetenschapsbeleid blijft verbonden aan het Ministe-
rie van Onderwijs en Wetenschappen, met dien verstande dat de fractie-
voorzitter van D'66 de mogelijkheid heeft aan de formateur ter bespreking 
met de drie meest betrokken kandidaat-ministers (Economische Zaken, On-
derwijsen Wetenschappen en Wetenschapsbeleid) een voorstel voor te leg-
gen voor een nadere taakafbakening waarbij in het bijzonder wordt nage-
gaan in hoeverre de technologische ontwikkeling daarin kan worden betrok-
ken en of een andere situering dan thans overeengekomen de voorkeur ver-
dient. 

3. De Ministeries van Justitie en Volksgezondheid en Milieuhygiëne val-
len beide toe aan het C.D.A. hetgeen mogelijk is door de eerder gemaakte af-
spraak dat een ministeriële commissie onder leiding van de Minister-Presi-
dent belast wordt met de uitvoering van het abortus-akkoord. 

4. Het aantal staatssecretarissen zal worden verdeeld op basis van de for-
mule 8 -7 -1 . 
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VERSLAG VAN DRS. J. M. DEN UYL INZAKE ZIJN FORMATIE-
WERKZAAMHEDEN 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 8 november 1977 

Majesteit, 

Op 26 oktober 1977 gaf u mi j de opdracht «een kabinet te vormen dat mag 
ver t rouwen in voldoende mate steun in de vo lksver tegenwoord ig ing te on-
dervinden». Mi j stond daarbi j opn ieuw voor ogen het par lementaire meer-
derheidskabinet van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 dat ik bij mi jn eerste optreden als 
formateur op 1 jun i 1977 heb aangeduid als een voorui ts t revend kabinet. 
Daarbij doelde ik op het karakter van het op te stellen regeerprogram en de 
mensen die deel zouden gaan ui tmaken van dit kabinet. Al leen zo zou naar 
mi jn oordeel vol ledig recht worden gedaan aan de verkiezingsuitslag van 25 
mei 1977. 

Bij mi jn pogingen o m een kabinet samen te stellen heb ik mi j gebaseerd 
op het akkoord omtrent de zetelverdeling dat in de laatste informat ieper iode 
werd bereikt. Daarbij werd ik geconfronteerd met het polit ieke feit dat dit ak-
koord zowel naar zeteltal als naar zetelverdel ing algemeen als een belangri j -
ke tegemoetkoming aan het C.D.A. is beschouwd. Ten behoeve van de snel-
Ie to ts tandkoming van het nagestreefde kabinet was het daarom naar mi jn 
mening gewenst duidel i jkheid te kri jgen over plaats en taak van de staatsse-
cretarissen als logisch complement op de verdel ing van de ministersposten. 
Overigens bleek mi j dat bij de to ts tandkoming van het akkoord over de zetel-
verdel ing tussen de fract ievoorzit ters morele c laims ten aanzien van enkele 
staatssecretariaten waren gelegd zonder dat dit tot bindende afspraken had 
geleid. Op 29 oktober 1977 werd overeenstemming bereikt over de plaats 
van de staatssecretarissen. Op 31 oktober 1977 heb ik na gehouden over leg 
een voorstel met een globale taakomschr i jv ing aan de fract ievoorzit ters 
voorgelegd (bij lage I). Ik achtte een dergeli jke werkwi jze niet alleen polit iek 
oppor tuun maar ook staatsrechteli jk geoor loofd. Het optreden van staatsse-
cretarissen is in de loop der ontwikkel ing steeds meer deel gaan ui tmaken 
van de kabinetssamenstel l ing. Deze ontwikkel ing hangt ten nauwste samen 
met de vergroei ing van de individuele minister iële verantwoordel i jkhe id 
met die voor het kabinetsbeleid als geheel. Dit aspect van col lect ieve verant-
woordel i jkheid komt ook tot ui t ing in de voordracht van de Minister-Presi-
dent bij benoeming en ontslag. Uiteraard zullen de toekomst ige ministers de 
verantwoordel i jkheid moeten dragen voor de taakomschr i jv ing van de 
staatssecretarissen. In aansluit ing op mi jn brief van 31 oktober heb ik daar-
o m nader gest ipuleerd dat over deze taakomschr i jv ing reëel overleg met de 
ministerskandidaten zal worden gevoerd. Uiteraard met behoud van ieders 
verantwoordel i jkheid. 

Bij een poging tot object iver ing van de elementen die bij de samenstel l ing 
van het kabinet een rol behoren te spelen bestond in de informat ieper iode 
van de heer Veringa en mijzelf overeenstemming over de volgende elemen-
ten: bekwaamheid (ten aanzien van beleid en beheer), zonder voorbehoud 
meewerken aan de ui tvoer ing van het regeerakkoord en redelijke mate van 
homogeni te i t als voorui ts t revend kabinet. Tevens werd algemeen de wense-
li jkheid onderkend en aanvaard dat door de fractievoorzitters voor elke m i -
nisterspost ten minste twee kandidaten zouden worden genoemd. Door de 
fractievoorzitter van de P.v.d.A. is mij voor elke post een voordracht van 
twee kandidaten gedaan. De fractievoorzitter van D'66 noemde behalve de 
kandidaten voor de twee aan D'66 toegewezen ministersposten ook enkele 
alternatieven. De fractievoorzitter van het C.D.A. was helaas voor geen enkele 
post bereid meerdere namen te noemen. Bij de keuze van de kandidaten heb 
ik uiteraard zoveel mogel i jk de voordracht van de fractievoorzitters gepoogd 
te vo lgen. Geen van de voorgedragen kandidaten afzonderli jk werd op voor-
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hand van een post in het kabinet ui tgesloten. Elke formateur heeft echter de 
opdracht de samenstel l ing van het door hem te vormen kabinet als één ge-
heel te beoordelen. Ook in het verleden is dit steeds het geval geweest. 
Daarbij zal - in de laatse informatiefase is daarop nadrukkelijk gewezen -
binnen ons meerpart i jenstelsel bij de vo rm ing van een coalit iekabinet de 
noodzakeli jke duidel i jkheid voor de kiezer met name gevonden moeten wor-
den in het leggen resp. verschuiven van accenten op basis van de verkie-
zingsuitslag. Deze accenten kunnen l iggen in zeteltal, zetelverdeling en per-
sonele samenstel l ing. Waar in het zeteltal en bij de zetelverdeling deze ac-
centen niet of nauweli jks tot ui tdrukking konden komen was het reeds in de 
vor ige fase van de format ie duidel i jk dat bij de persoonskeuze zorgvuldig te 
werk zou moeten worden gegaan. 

In het akkoord rond de zetelverdeling was reeds impliciet een beslissing 
geval len met betrekking tot de post van Binnenlandse Zaken. Dit kwam tot 
ui tdrukking in de toevoeging Vice-Minister-President, Minister voor Neder-
lands-Anti l l iaanse Zaken. Ik heb geen vr i jheid gevonden het zo moeizaam 
bereikte akkoord op dit punt open te breken. Bij de personele samenstel l ing 
waren daarnaast in het geding de voormal ige fractievoorzitter van de C.H.U. 
die gedurende de achterl iggende periode opposit ie voerde tegen het beleid 
van het thans demissionaire kabinet en de heer Andriessen die zijn instenv 
ming onthie ld aan een drietal belangri jke onderdelen van het gesloten re-
geerakkoord. Ik heb gemeend dat de aanwezigheid van beide betrokkenen 
gezamenli jk in het te vormen kabinet niet de duidel i jkheid aan de kiezer zou 
bieden die op basis van de verkiezingsuitslag verwacht mocht worden. Na-
dat ik reeds akkoord was gegaan met de voordracht van de voormal ige frac-
t ievoorzitter van de C.H.U. vo rmde de voordracht door de fractievoorzitter 
van het C.D.A. van de heer Andriessen voor de post van Economische Zaken 
een ernstige en voorspelbare complicat ie voor de tots tandkoming van het 
nagestreefde kabinet. In een poging de dreigende blokkade te doorbreken 
heb ik mi jn def ini t ieve voorstel van 2 november 1977 (bijlage II) gedaan. 
Daarin ben ik slechts op één post afgeweken van de voordracht van de frac-
t ievoorzit ters. Daarbij speelde mede een rol mi jn bezwaren tegen de vervan-
ging van de huidige Minister van Economische Zaken door de voorgedrage-
ne. Deze vervanging zou een accentverlegging betekenen die ik in str i jd 
achtte met de duidel i jkheid die op grond van de verkiezingsuitslag in de sa-
menstel l ing van het kabinet tot ui tdrukking moest komen. 

Hoewel ik uiteraard elke poging o m uit de impasse te komen heb aan-
gegrepen boden de tegenvoorstel len van de fractievoorzitter van het C.D.A. 
op dit essentiële punt geen oplossing. Zij kwamen niet tegemoet aan het be-
zwaar tegen de vervanging van de huidige Minister van Economische Zaken 
dan wel ze betekenden een terugkomen op hetgeen bij het akkoord over de 
zetelverdeling was overeengekomen. Suggesties mijnerzijds voor een op-
lossing bleken bij de fractievoorzitter van het C.D.A. op bezwaren te stuiten. 
Daarom was ik genoopt aan mi jn voorstel van 2 november vast te houden. In 
de vroege ochtend van 4 november 1977 heeft de fractievoorzitter van het 
C.D.A. mi j doen weten geen ja op mi jn voorstel te kunnen zeggen. In de loop 
van de middag heeft hij mij bericht dat zijn fractie geen aanleiding had ge-
vonden tot een ander besluit te komen. Ik heb daaruit in de gegeven omstan-
digheden moeten concluderen, zoals ik in mi jn brief van 2 november heb 
gesteld, tot onvoldoende polit ieke wi l o m tot de nagestreefde samenwer-
king van part i jen te geraken. Derhalve noopt dit mi j tot het verzoek van mi jn 
opdracht ontheven te worden. 

Samenvat tend constateer ik dat tussen parti jen in de verschi l lende fasen 
een regeerakkoord is overeengekomen dat in het bijzonder voor een beleid, 
gericht op herstel van de werkgelegenheid van grotere betekenis moet wor-
den geacht. Ik constateer vervolgens dat na moeizaam overleg tussen parti j-
en een akkoord is bereikt over de zetelverdeling terwi j l met uitzondering van 
de post van Economische Zaken over de bezetting van de ministersposten 
tussen parti jen overeenstemming bestond. Dat het laatste element van over-
eenstemming niet bereikbaar bleek valt naar het mij voorkomt terug te voe-
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ren tot een onvoldoende bereidheid om te aanvaarden dat waar de P.v.d.A. 
genoegen nam met een gelijk aantal ministersposten ondanks een groter ze-
teltal in de Kamer aan de personele bezetting van de ministersposten extra 
gewicht toekwam. Het behoeft geen betoog hoezeer ik dit betreur gezien de 
behoefte aan een kabinet passend op de verkiezingsuitslag. 

Tijdens deze formatieperiode heb ik u regelmatig mogen informeren over 
de voortgang van mijn werkzaamheden. Uw medeleven en steun heb ik op-
nieuw als bijzonder stimulerend ervaren. Voor het opnieuw in mij gestelde 
vertrouwen dank ik u zeer. 

Met gevoelens van bijzondere hoogachting, 

Uwdienstvaardige, 
J. M.denUyl 
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Bijlage I bij het verslag van drs. 
J . M. den Uyl inzake zijn formatie-
werkzaamheden dd. 8-11-77 

Aan de voorzit ters van de fracties van P.v.d.A, C.D.A. en D'66 in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 31 oktober 1977 

Mi jne heren, 

Hierbij doe ik u mi jn conclusies toekomen met betrekking tot de verdel ing 
en globale taakaanduiding van de staatssecretarisposten, volgens de eerder 
afgesproken formule 8-7-1. Bij de verdel ing is rekening gehouden met de op-
vatt ingen over de zakelijke betekenis van de verschi l lende departementen 
en beleidssectoren, zoals deze door u in eerdere fasen van de format ie naar 
voren zijn gebracht en in onze gesprekken van de laatste dagen in prior i tei-
ten voor staatssecretariaten tot uit ing zijn gekomen. De wensen ten aanzien 
van de plaats van de staatssecretarissen zijn in overwegende mate gehono-
reerd. Volgens afspraak heb ik geprobeerd op enkele onderdelen aan bezwa-
ren tegen suggesties inzake een globale taakaanduiding tegemoet te komen, 
zonder echter het u i tgangspunt prijs te geven dat de taken van staatssecreta-
rissen ook ten opzichte van de departementale structuur duidel i jk dienen te 
zijn. 

Betoogd is wel dat polit ieke afspraken t i jdens de format ie over plaats en 
taak van staatssecretarissen op niet aanvaardbare wijze de vr i jheid van de 
ministers zou beknotten om naar eigen inzicht hun departement te organise-
ren resp. de taken van de staatssecretarissen af te s temmen op hun eigen 
belangstel l ing en deskundigheid. Hoewel uiteraard een andere gang van za-
ken denkbaar zou zijn, is er naar mi jn mening geen sprake van stri jd met gel-
dend staatsrecht. Ik wi js hierbi j op de staatsrechteli jke praktijk, dat staatsse-
cretarissen worden benoemd op voordracht van de Minister-President. De 
individuele verantwoordel i jkheid van de minister v indt haar beperking in de 
collectieve verantwoordel i jkheid van het nieuwe kabinet voor zijn samen-
stel l ing, ook voor wat betreft taak en plaats van de staatssecretarissen. In de 
huidige polit ieke situatie moet onontbeerl i jk worden geacht, dat vóór de tot-
s tandkoming van het nieuwe kabinet zekerheid word t verkregen over plaats 
en taak van de staatssecretarissen. Ze vormt een logisch complement van de 
overeengekomen verdel ing van de ministersposten. 

De vaststel l ing van het aantal staatssecretarissen en daarmee de vastleg-
ging van de aanwezigheid van staatssecretarissen op de meeste departe-
menten, bleek in een vor ige fase van de format ie niet op staatsrechtelijke be-
zwaren te stui ten. Staatsrechteli jk is essentieel de verhouding tussen minis-
ter en staatssecretaris, waar in de minister uiteindeli jk verantwoordel i jk , ook 
voor de taakuitoefening van de staatssecretaris, bli j f t. 

De voorgestelde taakaanduidingen zijn globaal in die zin dat definit ieve af-
spraken pas naar aanleiding van de gesprekken tussen formateur en kandi-
daat-ministers te voeren op grondslag van de in de bij lage gegeven globale 
zal mede van de ui tkomsten van die gesprekken afhankeli jk zijn. 

In verband met bezwaren tegen een te magere taakaanduiding van de 
C.D.A. staatssecretaris op Volkshuisvesting en Ruimtel i jke Ordening komt 
het mi j voor dat plaatsing van een tweede staatssecretaris van het C.D.A. op 
Defensie voor materieelaangelegenheden de voorkeur verdient. De voorge-
stelde taakaanduidingen laten uiteraard onverlet de mogel i jkheid van even-
tuele nadere afspraken over taak en plaats van de Minister voor Weten-
schapsbeleid overeenkomst ig de procedure-afspraak die daarover t i jdens de 
vor ige informat ieper iode is gemaakt. 

Ik stel mi j voor na het heden met u te voeren overleg over de kandidaten 
voor het minsterschap de eerstkomende dagen besprekingen met kandi-
daat-ministers te voeren op grondslag van de in de bij lage gegeven globale 
taakaanduidingen van staatssecretarissen. 

Zoals ik u heb doen weten streef ik ernaar de besprekingen a.s. donderdag 
af te ronden. 

Met vriendeli jke groet, 
J . M . den Uyl 
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Bijlage bij de brief van de formateur PLAATS EN GLOBALE TAAKAANDUIDING STAATSSECRETARISSEN 
drs. J. M. den Uyl dd. 31 oktober 
1977 

A. BUITENLANDSE ZAKEN 
(D'66) 

B. JUSTITIE 
(P.v.d.A.) 

Aangelegenheden met betrekking tot de samenwerking in en de integratie 
van Europa. 

Zaken, die liggen op het terrein van de Stafafdeling wetgeving privaatrecht, 
de strafrechttoepassing, de kinderbescherming, het vreemdelingenbeleid en 
de daarop betrekking hebbende wetgeving, alsmede de behandeling van za-
ken, die liggen op het terrein van de afdelingen gratie, internationale rechts-
hulp en kansspelen. De betrokkenheid van de staatssecretaris bij de hier ge-
noemde wetgeving komt tot uitdrukking in mede-ondertekening van wets-
ontwerpen door de staatssecretaris. 

C. BINNENLANDSE ZAKEN 
(P.v.d.A.) 

D. ONDERWIJS EN WETEN-
SCHAPPEN 
1. (C.D.A.) 

Zaken, die liggen op het terrein van de bestuurlijke organisatie, financiën 
binnenlands bestuur, overheidsorganisatie en automatisering. 

Zaken, die liggen op de terreinen van de directies Algemeen voortgezet en 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, lager en middelbaar beroeps-
onderwijs en Bouwzaken onderwijs, van de vaststelling van het plan van 
scholen ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs en de directie wer-
kende jongeren. 

2. (P.v.d.A.) Zaken, die liggen op de terreinen van het Directoraat-Generaal voor het Ho-
ger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en de Hoofdafdeling Rijks-
studietoelagen. 

E. FINANCIEN 
(C.D.A.) 

Fiscale aangelegenheden. 

F. DEFENSIE 
(C.D.A.) 

Personeelsaangelegenheden in de ruimste zin. 

G. VOLKSHUISVESTING EN RUIM-
TELIJKE ORDENING 
1. (C.D.A.) 

2. (P.v.d.A.; 

De zorg voor de planning en integratie van de huisvesting van mensen met 
bijzondere woonbehoeften, zoals bejaarden en buitenlandse werknemers, 
de coördinatie van het onderzoek op het terrein van de volkshuisvesting en 
de bouwnijverheid en de zaken van de dienst van het kadaster en de openba-
re registers. 
Het huur- en subsidiebeleid. 

H. VERKEER EN WATERSTAAT 
(C.D.A.) 

I. ECONOMISCHE ZAKEN 
1. (C.D.A.) 

2. (P.v.d.A.) 

J. SOCIALE ZAKEN 
(P.v.d.A.) 

K. CULTUUR, RECREATIE EN 
MAATSCHAPPELIJK WERK 
1. (C.D.A.) 
2. (P.v.d.A.) 

Aangelegenheden behorende tot het werkterrein van het Directoraat-Gene-
raal van Scheepvaart, de binnenscheepvaart, het goederenvervoer over de 
rail, langs de weg en te water. 

Aangelegenheden betreffende het midden- en kleinbedrijf (daaronder be-
grepen de integratie van die aangelegenheden in het totale regeringsbeleid, 
de detailhandel, het ambacht, de dienstverlening en het toerisme). 
Aangelegenheden met betrekking tot regionale economische politiek, mede-
dinging en fusies en consumentenzaken. 

Aangelegenheden betreffende de arbeidsvoorziening, in het bijzonder de ar-
beidsbemiddeling, de scholing, de kwaliteit van de arbeidsplaats, het delen 
van arbeid en de samenhang met het sociale-zekerheidsbeleid. 

Zaken op het terrein van het Directoraat-Generaal van Culturele Zaken, de 
kunsten, de musea, de monumentenzorg, het natuurbehoud en de open-
luchtrecreatie. 
Opzet en uitvoering van het emancipatiebeleid van het kabinet, zoals over-
eengekomen in het desbetreffende deel van het regeerakkoord op 22 sep-
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tember 1977. In verband met de coördinatie van het emancipatiebeleid, zo-
als dat valt onder de directe verantwoordelijkheid van andere bewindslieden 
(bijlage III, 2d, verslag Veringa/Den Uyl dd. 8 oktober 1977), woont de staats-
secretaris de vergaderingen van de ministerraad bij, zo vaak voorstellen aan 
de orde zijn die van belang kunnen worden geacht voor de integratie van het 
emancipatiebeleid in het totale regeringsbeleid. 

L. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU- De behartiging van de zaken op het gebied van de volksgezondheid, waar-
HYGIENE onder begrepen die betreffende de wetgeving ter zake van de zwanger-
(P.v.d.A.) schapsverbreking en de coördinatie van het drugbeleid. 
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Bijlage II bij het verslag van Drs. J. 
M. den Uyl inzake zijn formatie 
werkzaamheden dd. 8 oktober 1977 

Mijne heren, 

Na de intensieve besprekingen, die ik met u over de samenstelling van het 
te vormen kabinet heb mogen voeren, meen ik u thans een definitief voor-
stel ter zake te moeten doen. Ik heb mij hierbij gebaseerd op het in de laatste 
informatiefase bereikte akkoord over de zetelverdeling. Tevens ben ik uitge-
gaan van de voorgestelde verdeling van de ministersposten over de ver-
schillende partijgeledingen binnen het C.D.A. In een poging tot objectivering 
van de elementen, die bij de samenstelling van het kabinet een rol behoren 
te spelen, bleek er in een eerdere informatiefase overeenstemming te be-
staan, dat bij de keuze van de voorgedragen kandidaten acht zou worden ge-
slagen op bekwaamheid, instemming zonder voorbehoud met het regeerak-
koord en een redelijke mate van homogeniteit als vooruitstrevend kabinet. Ik 
heb geen vrijheid gevonden van deze elementen af te wijken. Bij de keuze 
van de kandidaten heb ik zoveel mogelijk de eerste voordracht van de frac-
tievoorzitters kunnen volgen. De reden om dit op één enkele plaats niet te 
doen is gelegen in het feit, dat de voorgestelde kandidaat in strijd moet wor-
den geacht met de genoemde elementen. Daarbij heeft voor mij ook een rol 
gespeeld, dat juist in de huidige verhoudingen aan het laten vallen van zit-
tende bewindslieden in de financieel-sociaal-economische driehoek bijzon-
dere politieke betekenis zal worden toegekend. 

Om alle misverstand uit te sluiten wil ik er de nadruk op leggen, dat naar 
mijn oordeel op voorhand geen van de voorgedragen kandidaten afzonder-
lijk van een post in het kabinet uitgesloten behoefde te zijn. Elke formateur is 
echter verplicht de samenstelling van het door hem te vormen kabinet als 
geheel te beoordelen. Ik heb daarom getracht te komen tot een kabinet, dat 
voldoet aan het eerder aanvaarde element van een redelijke mate van ho-
mogeniteit als vooruitstrevend kabinet, dat geloofwaardig zal zijn in de uit-
voering van het overeengekomen regeerakkoord. 

Gelet op het grote belang van de spoedige totstandkoming van het nage-
streefde kabinet en de op vele punten bereikte overeenstemming, vind ik de 
vrijheid u voor te stellen in te stemmen met een kabinet van de navolgende 
samenstelling: 

Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken 
J.M.denUyKP.v.d.A.) 

Vice-Minister-President, 
Minister van Binnenlandse Zaken te-
vens Minister voor Nederlands-An-
tilliaanse Zaken 
A. A. M. van Agt (C.D.A.) 

Minister van Buitenlandse Zaken 
M. van der Stoel (P.v.d.A.) 

Minister van Justitie 
W. F. de Gaay Fortman (C.D.A.) 

Minister van Onderwijs en Weten-
schappen 
J. A. van Kemenade (P.v.d.A.) 

Ministervan Financiën 
W. F. Duisenberg (P.v.d.A.) 

Aan de voorzitters van de fracties van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 2 november 1977 

Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14 600, nr. 4 69 



Min is te rvan Defensie 
A. Stemerdink(P.v.d.A.) 

M in is te rvan Volkshuisvest ing en 
Ruimteli jke Ordening 
J .L . N.Schaefer(P.v.d.A-) 

Minister van Verkeer en Waterstaat 
H. J .Zeevalk ing (D'66) 

Minister van Economische Zaken 
R. F. M.Lubbers(C.D.A.) 

Minister van Landbouw en Visserij 
R. J . H. Kruisinga (C.D.A.) 

Minister van Sociale Zaken 
J. Boersma (C.D.A.) 

Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappeli jk Werk 
W. Meijer (P.v.d.A.) 

Min is te rvan Volksgezondheid en 
Mi l ieuhygiëne 
M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen 
(C.D.A.) 

Minister voor Ontwikkel ingssamen-
werking 
H.J. Neuman (C.D.A.) 

Minister voor Wetenschapsbeleid 
W. G. Beek (D'66). 

Uiteraard geldt ten aanzien van elk van de genoemde kandidaten, ook 
voor de formateur, het voorbehoud, dat overeenstemming word t bereikt 
over de taken van de staatssecretarissen, waarover reëel overleg plaatsvindt 
en over taak en plaats van de Minister voor Wetenschapsbeleid overeen-
komst ig de procedure-afspraak, die t i jdens de laatste informat ieper iode is 
gemaakt. 

Aanvaarding van de voorgestelde samenstel l ing zal het mi j mogel i jk ma-
ken de besprekingen met de kandidaat-ministers over de taken van staatsse-
cretarissen af te ronden en het overleg over de personen van staatssecreta-
rissen te openen. Een negatief an twoord van één uwer kan ik na alles wat 
vooraf is gegaan, helaas niet anders duiden dan als het ontbreken van vo l -
doende polit ieke wi l o m de nagestreefde samenwerking van parti jen te ver-
werkel i jken. Het zal mi j in het zicht van de haven verpl ichten daaraan conse-
quenties te verbinden voor de ui tvoer ing van mi jn opdracht. 

Gaarne verneem ik uiterli jk donderdag 3 november, 12.00 uur, of u met 
mi jn voorstel kunt ins temmen. 

Met vriendeli jke groet, 
J . M . d e n U y l 
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VERSLAG VAN PROF. MR. W. C. L. VAN DER GRINTEN INZAKE HET ONDER-
ZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN OM OP DE KORTSTE TERMIJN TE GERA-
KEN TOT DE VORMING VAN EEN KABINET DAT MAG VERTROUWEN IN 
VOLDOENDE MATE STEUN IN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING TE 
ONDERVINDEN 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 7 december 1977 

Majesteit, 

Op dinsdag 8 november 1977 heeft u mij verzocht «de mogelijkheden te 
onderzoeken om op de kortste termijn te geraken tot de vorming van een ka-
binet dat mag vertrouwen in voldoende mate steun in de volksvertegen-
woordiging te ondervinden». 

Tijdens mijn werkzaamheden heb ik u regelmatig telefonisch op de hoogte 
gehouden van de stand van mijn onderzoek; voorts heeft u mij enige malen 
ontvangen teneinde mededeling te doen van mijn bevindingen. Gedurende 
uw verblijf in Dakar heb ik u per koerier kennis gegeven van de stand van za-
ken. Voor uw steun en medeleven ben ik u bijzonder erkentelijk. 

Bij de aanvang van mijn werkzaamheden heb ik aangegeven allereerst de 
mogelijkheid te willen onderzoeken om alsnog tot een kabinet te komen van 
P.v.d.A., C.D.A. en D'66. Indien deze mogelijkheid niet aanwezig zou blijken 
te zijn zou achtereenvolgens worden bezien of een kabinet van P.v.d.A., 
C.D.A., V.V.D. en D'66 een kabinet van P.v.d.A., V.V.D. en D'66 danwei een ka-
binet van P.v.d.A en V.V.D. tot stand zou komen. 

Daarna moest naar mijn oordeel de mogelijkheid worden onderzocht van 
een kabinet van C.D.A. en V.V.D. Indien al deze varianten niet realiseerbaar 
zouden blijken te zijn zou ten slotte als laatste alternatief de mogelijkheid 
van een kabinet aan de orde behoren te komen dat voornamelijk steunt op 
een van de partijen en toch de instemming heeft in de vorm van een duide-
lijk gedogen van andere partijen. 

Bij mijn optreden heb ik duidelijk gemaakt dat mijn opdracht niet omvat 
het onderzoek naar de mogelijkheid van een minderheidskabinet, aangezien 
voldoende steun voor het kabinet bij voorbaat verzekerd dient te zijn. Even-
min meende ik de reconstructie van het thans demissionaire kabinet tot mijn 
opdracht te kunnen rekenen. 

Op woensdag 9 november 1977 heb ik achtereenvolgens oriënterende ge-
sprekken gevoerd met de fractievoorzitters van P.v.d.A., C.D.A. en D'66. 
Daaruit heb ik de conclusie getrokken dat een door mij nader te formuleren 
voorstel inzake de samenstelling van een kabinet van deze drie partijen niet 
bij voorbaat kansloos zou behoeven te zijn. 

Op donderdag 10 november 1977 heb ik mijn voorstel met toelichting 
aan de fractievoorzitters voorgelegd (bijlage I). In de toelichting heb ik een 
motivering voor dit voorstel gegeven. Kort samengevat komt deze op het 
navolgende neer. In de voorafgaande fase van de formatie waren door de 
fractievoorzitter van P.v.d.A. voor wat de bezetting van de ministerszetels 
betreft drie ultimatieve desiderata ter tafel gelegd, t.w. de heer Van Agt 
mocht geen Minister van Justitie zijn, de heer Andriessen mocht geen Minis-
ter van Economische Zaken zijn, de heren Andriessen en Kruisinga mochten 
niet beiden deel uitmaken van het te vormen kabinet. De combinatie van de-
ze desiderata was door de fractievoorzitter van C.D.A. afgewezen. De forma-
teur heeft vervolgens aan Uwe Majesteit verzocht hem te ontheffen van zijn 
opdracht. In mijn voorstel werd voldaan aan twee van de drie desiderata. 
Slechts aan het desideratum dat de heer Van Agt geen Minister van Justitie 
mocht worden, werd niet voldaan. Het voorstel verkreeg de instemming van 
C.D.A. en D'66 doch werd door de P. v.d.A. verworpen. 

De fractievoorzitter van D'66 deed de aanvaarding van het voorstel 
gepaard gaan met een alternatief voorstel dat berustte op een 7-7-1-verde-
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l ing, waarbi j het Departement van Justit ie werd toegedacht aan D'66. In ge-
sprekken met de fract ievoorzit ters van P.v.d.A. en C.D.A. op vr i jdag 11 no-
vember 1977 bleek mi j dat een voorstel op deze grondslag door hen niet bij 
voorbaat van de hand werd gewezen. Derhalve heb ik diezelfde dag na zorg-
vuld ige overweging van de inmiddels verkregen informat ie een dergeli jk 
voorstel aan de drie fract ievoorzit ters voorgelegd (bi j lage II). Bij het schri j-
ven aan de fract ievoorzit ters waarbi j ik het voorstel aanbood, heb ik een kor-
te toel icht ing gegeven. 

In mi jn gesprek met de fractievoorzitter van de P.v.d.A. was mi j gebleken, 
dat hij strikt wenste vast te houden aan de bovenbedoelde desiderata en dat 
een voorstel waar in deze desiderata niet vo l ledig zouden worden vervu ld , 
door hem zou worden afgewezen. In mi jn gesprek met de fractievoorzitter 
van C.D.A. was mi j gebleken, dat een voorstel waar in de desiderata vol ledig 
zouden worden vervu ld , in zijn fractie moeil i jk zou l iggen, doch misschien 
aanvaardbaar zou zijn indien aan C.D.A. de ministerszetel voor Volkshuis-
vest ing en Ruimtel i jke Ordening zou worden toegewezen in de plaats van de 
zetel voor Verkeer en Waterstaat. 

Voor de fractievoorzit ter van de P.v.d.A. was het voorstel aanvaardbaar 
mits een amendement werd aangebracht. Dit amendement betrof de boven-
bedoelde ministerszetel; het C.D.A. zou volgens het amendement de zetel 
van Verkeer en Waterstaat verkr i jgen, de P.v.d.A. de zetel van Volkshuisves-
t ing en Ruimtel i jke Ordening. 

De fractievoorzitter van het C.D.A. verklaarde het voorstel ongewi jz igd 
aanvaardbaar. De fractievoorzit ter van D'66 had bezwaren tegen het voor-
stel. 

De drie fractievoorzitters verklaarden zich bereid het amendement van de 
fractievoorzitter van de P.v.d.A. dat tevens de bezwaren van D'66 zou onder-
vangen, te zamen met mi j te bespreken. In deze bespreking kwam vast te 
staan dat het amendement van de fractievoorzitter van de P.v.d.A. voor de 
fractievoorzitter van het C.D.A. niet aanvaardbaar was. Daarop heb ik met de 
drie fractievoorzitters unaniem moeten vaststellen dat omtrent de vo rm ing 
van een kabinet van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 geen overeenstemming kon 
worden bereikt. 

Naar aanleiding van persberichten heb ik op maandag 14 november 1977 
t i jdens de afzonderli jke gesprekken met de fract ievoorzit ters van P.v.d.A., 
C.D.A. en D'66 meegedeeld zelf geen aanleiding te zien om de onderhande-
l ingen die zouden moeten leiden tot een kabinet van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 
te heropenen. Geen van de drie fractievoorzitters heeft het initiatief geno-
men terug te komen op de gezamenlijke conclusie van vr i jdag 11 november 
1977. 

Daarop heb ik aan de fractievoorzitter van de P.v.d.A. gevraagd of voor de 
P.v.d.A. samenwerking met de V.V.D. aanvaardbaar zou zijn hetzij in een ka-
binet van P.v.d.A., C.D.A., V.V.D. en D'66 hetzij in een kabinet van P.v.d.A., 
V.V.D. en D'66 hetzij in een kabinet van P.v.d.A. en V.V.D. De heer Van Thi jn 
heeft mi j geantwoord dat de beide laatste varianten niet mogel i jk waren ge-
let op de opstel l ing van de P.v.d.A. tegenover de kiezers. Een kabinet van 
P.v.d.A., C.D.A., V.V.D. en D'66 achtte hij bovendien onaanvaardbaar vanwe-
ge het ontbreken van een voldoende opposit ie hetgeen hij een essentieel 
onderdeel acht van het parlementaire stelsel. 

Ook de fractievoorzitter van D'66 deelde mij desgevraagd mede dat een 
kabinet van dergeli jke samenstel l ing alleen dan gerechtvaardigd is als bin-
nenlandse polit ieke tegenstel l ingen in het niet zouden vallen vergeleken met 
een gemeenschappel i jke externe vi jand. Een dergeli jke situatie doet zich niet 
voor. 

De fractievoorzitter van de V.V.D. deelde mi j mede dat naar zijn mening 
een zo breed mogel i jk samengesteld kabinet verre de voorkeur verdient bo-
ven enige andere oplossing. De fractievoorzitter van het C.D.A. heeft mi j 
desgevraagd geantwoord aan een dergelijk kabinet te wi l len meewerken. 

Vervolgens heb ik aan de fractievoorzitters van C.D.A., V.V.D. en D'66 de 
vraag voorgelegd of zij bereid zouden zijn mee te werken aan een kabinet 
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van C.D.A., V.V.D. en D'66. Voor de fractievoorzitters van C.D.A. en V.V.D. 
zou een dergeli jke samenwerk ing aanvaardbaar zijn. De fractievoorzit ter van 
D'66 deelde mi j mede dat D'66 aan een dergeli jk kabinet geen medewerk ing 
zou kunnen geven omdat dit in str i jd zou zijn met de opstel l ing van D'66 
tegenover de kiezers. 

Overeenkomstig de bij mi jn optreden aangekondigde werkwi jze heb ik 
daarna het onderzoek geopend naar de mogel i jkheid van een kabinet van 
C.D.A. en V.V.D. 

Na een vijftal besprekingen kon op maandag 21 november 1977 overeen-
s temming worden bereikt over een ontwerpregeerakkoord dat de fractie-
voorzitters bereid waren in hun fracties te verdedigen. De tekst van het ont-
werpregeerakkoord heb ik bij schri jven van 22 november 1977 aan de frac-
t ievoorzitters van C.D.A. en V.V.D. toegezonden; deze tekst is voorts gepubl i -
ceerd. Naar aanleiding van de bespreking in de beide fracties heeft op vr i j -
dag 25 en zaterdag 26 november 1977 een uitvoerige gedachtenwissel ing 
plaatsgevonden over opmerk ingen en suggesties met betrekking tot het ont-
werpregeerakkoord. Het uiteindeli jke resultaat van die gesprekken kon in de 
vo rm van een herzien regeerakkoord op maandag 28 november 1977 aan de 
fracties worden voorgelegd (bij lage III). Het akkoord verkreeg de instem-
ming van de beide fracties. De fractievoorzitter van het C.D.A. deelde mede 
dat enkele leden van zijn fractie hadden gesteld dat zij de to ts tandkoming 
van een kabinet op basis van dit akkoord niet wi lden bevorderen maar ook 
niet wi lden beletten en dat zij het kabinet na zijn to ts tandkoming in loyaliteit 
zouden beoordelen op zijn daden. Daarop heb ik in een bespreking op dins-
dag 29 november 1977 met de fractievoorzitters van C.D.A. en V.V.D. gecon-
stateerd dat het herzien regeerakkoord tussen de fracties van het C.D.A. en 
de V.V.D. was tot stand gekomen en dat op basis daarvan een parlementair 
meerderheidskabinet kon worden gevormd zijnde een kabinet steunend op 
beide bovengenoemde fracties die te zamen de meerderheid in de Tweede 
Kamer vormen. 

Deze conclusie berust op de navolgende overwegingen. De verklar ing van 
de fractievoorzitter van het C.D.A. houdt in dat zijn fractie - evenals de fractie 
van de V.V.D. - bereid is een parlementaire binding aan te gaan met een 
kabinet gevormd op basis van het herzien regeerakkoord. Consti tut ionele 
steun is toegezegd door de fracties als zodanig; de enkele leden die de tot-
standkoming van het kabinet niet wi l len bevorderen doch ook niet wi l len be-
letten, zijn deel bl i jven ui tmaken van hun fractie en hebben zich hiervan niet 
afgescheiden. Een te vormen kabinet wordt dus gedragen door de fracties 
van C.D.A. en V.V.D., die te zamen de meerderheid in de Tweede Kamer vor-
men. Met de verklaringen van de fractievoorzitters van C.D.A. en V.V.D. is 
komen vast te staan dat de aanvaarding van het herzien regeerakkoord door 
de fracties inhoudt dat op basis van dit regeerakkoord de vo rm ing van een 
kabinet mogeli jk is, dat mag ver t rouwen in voldoende mate steun in de 
volksver tegenwoordig ing te onderv inden. Wat enkele leden van de C.D.A.-
fractie hebben verklaard gaat verder dan een louter wi l len gedogen. Opmer-
king verdient in dit verband dat bij de kabinetsformatie in 1973 werd aan-
vaard, dat het louter wi l len gedogen reeds medebrengt dat een kabinet in 
voldoende mate steun in de volksver tegenwoordig ing zal onderv inden. 

Ik heb daarom gemeend niet te moeten ingaan op een brief van de fractie-
voorzitter van de P.v.d.A. waar in hij tot de conclusie kwam dat was komen 
vast te staan dat het niet mogel i jk is een parlementair meerderheidskabinet 
van C.D.A. en V.V.D. te vormen en dat in de aldus ontstane situatie de 
P.v.d.A. opnieuw bij de format ie van een kabinet betrokken zou moeten wor-
den. Hij deelde mi j daarbi j mede dat de P.v.d.A. van harte zou meewerken 
aan heropening van het onderzoek naar de mogel i jkheden van een parle-
mentair meerderheidskabinet van P.v.d.A., C.D.A. en D'66. Op woensdag 
30 november 1977 werd overeenstemming bereikt over de verdel ing van de 
ministerszetels in de verhouding 10 C.D.A. en 6 V.V.D. en over de verdel ing 
van de staatssecretariaten in de verhouding 9 C.D.A. en 5 V.V.D. 

Op vri jdag 2 december 1977 zijn de besprekingen afgerond. Vol ledige 
overeenstemming werd bereikt over de toedel ing van de ministerszetels als 
vo lgt : 
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C.D.A.: Algemene Zaken (Minister-President), Justitie, Financiën, Defen-
sie. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Visserij, Soci-
ale Zaken, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Ontwikkelingssa-
menwerking, Wetenschapsbeleid. 

V.V.D.: Binnenlandse Zaken (Vice-Minister-President), Buitenlandse Za-
ken, Onderwijs en Wetenschappen, Verkeer en Waterstaat, Economische Za-
ken, Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

Wat de staatssecretariaten betreft werd een voorlopige toedeling ge-
maakt, onder vaststelling dat de definitieve toedeling eerst in een later stadi-
um - het formatiestadium of eventueel na het optreden van het nieuwe kabi-
net - zal plaatsvinden, omdat de taakomschrijving en de keuze van de perso-
nen de instemming van de betrokken ministers behoort te hebben. 

Voorts stelden de fractievoorzitters van C.D.A. en V.V.D. vast, dat in het te 
vormen kabinet de heer Van Agt Minister-President en de heer Wiegel Vice-
Minister-President zou zijn. Wat het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse 
Zaken betreft was de voorkeur dat dit zou ressorteren onder de Vice-Minis-
ter-President. Alvorens hieromtrent te beslissen zou overleg met de Gevol-
machtigde Minister van de Nederlandse Antillen plaatsvinden. De fractie-
voorzitters besloten het thans bereikte totale akkoord in hun fracties te be-
spreken op 5 december 1977. Aan de overige fracties heb ik mededeling ge-
daan van het herzien regeerakkoord en van de voorgenomen verdeling van 
de ministersposten en de voorzitters van de fracties in de gelegenheid 
gesteld op 5 december 1977 aan mij kenbaar te maken de opstelling van hun 
fracties tegenover een kabinet-C.D.A./V.V.D. op grondslag van het regeerak-
koord. 

Op maandag 5 december 1977 heb ik ontvangen de fractievoorzitters van 
S.G.P., G.P.V. en DS'70. Zij hebben mij in uiteenlopende bewoordingen ver-
klaard, dat zij een kabinet als bovenbedoeld constructief en positief tege-
moet treden. De overige fractievoorzitters hebben mij telefonisch en/of 
schriftelijk van hun standpunt op de hoogte gebracht. De fractievoorzitters 
van P.v.d.A., P.P.R., C.P.N, en P.S.P. staan afwijzend tegenover een kabinet-
C.D.A./V.V.D. De fractievoorzitter van D'66 verklaarde dat van de leden van 
zijn fractie volledige parlementaire steun aan zulk een kabinet niet te ver-
wachten is. De fractievoorzitter van de Boeren Partij verklaarde een kabinet-
C.D.A./V.V.D. positief tegemoet te treden. De desbetreffende brieven van de 
fractievoorzitters leg ik hierbij over (bijlagen IV t/m XII). 

Voorts heb ik gesproken met de Gevolmachtigde Minister van de Neder-
landse Antillen. Hij heeft mij meegedeeld dat hij met de toewijzing van het 
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken aan de Vice-Minister-President 
kan instemmen. 

De fractievoorzitters van C.D.A. en V.V.D. hebben mij verslag uitgebracht 
van de besprekingen in hun fracties. Beide fracties hebben hun instemming 
betuigd met de bereikte overeenstemming. Hierop is door mij en de fractie-
voorzitters vastgesteld dat de fracties van C.D.A. en V.V.D. parlementaire 
binding aangaan met een kabinet op basis van het herzien regeerakkoord en 
samengesteld als boven bedoeld. 

Mijn conclusie is dat de vorming van een kabinet dat mag vertrouwen in 
voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te ondervinden, mo-
gelijk is. De fracties van C.D.A. en V.V.D. gaan politieke binding aan met een 
kabinet op basis van het herzien regeerakkoord. De omstandigheid dat enkele 
leden van de C.D.A.-fractie hebben verklaard dat zij het kabinet niet hebben 
willen bevorderen, doet hieraan niet af. Ook deze leden verzetten zich niet te-
gen de politieke binding van de fractie. 

Ik moge u in overweging geven thans aan mr. Van Agt op te dragen een 
kabinet te vormen dat mag vertrouwen in voldoende mate steun in de volks-
vertegenwoordiging te ondervinden. 

Gaarne dank ik u voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. 

Met gevoelens van zeer hoge achting, 
W. C. L. van der Grinten 
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Bijlage I VOORSTEL VAN DE INFORMATEUR PROF. DR. W. C. L. VAN DER 
GRINTEN INZAKE DE SAMENSTELLING VAN HET TE VORMEN KABINET 
D.D. 10 NOVEMBER 1977 

I. Samenstelling 

Minister-President, 
Minister van A lgemene Zaken 
Vice-minister-president, 
M in is te rvan Justi t ie 
Min is te rvan Buitenlandse Zaken 
Min is te rvan Binnenlandse Zaken, 
tevens Minister voor Nederlands-
Anti l l iaanse Zaken 
Minister van Onderwi js en Weten-
schappen 
Min is te rvan Financiën 
Min is te rvan Defensie 
Min is te rvan Volkshuisvest ing en 
Ruimteli jke Ordening 
Minister van Verkeer en Waterstaat 
Minister van Economische Zaken 
Minister van Landbouw en Visserij 
M in is te rvan Sociale Zaken 
Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappeli jk Werk 

Min is te rvan Volksgezondheid en 
Mi l ieuhygiëne 
Minister voor Ontwikkel ingssamen-
werk ing 
Minister voor Wetenschapsbeleid 

P.v.d.A. ( J . M . d e n U y l ) 

C.D.A. ( A . A . M , van Agt) 
P.v.d.A. (M. van der Stoel) 

C.D.A. (W. Aantjes) 

P.v.d.A. (J. A. van Kemenade) 
P.v.d.A. (W. F. Duisenberg) 
P.v.d.A. (A. Stemerdink) 

P.v.d.A. (J. L. N. Schaefer) 
D '66(H.J.Zeevalk ing) 
C.D.A. (R. F. M. Lubbers) 
C.D.A. (R. J. H. Kruisinga) 
C.D.A. (J. Boersma) 

C.D.A. (M. H. M. F. Gardeniers-Be-
rendsen) 

P.v.d.A. (W. Meijer) 

C.D.A. (H.J .Neuman?) 
D'66(W. G.Beek) 

II. Toelichting bij het voorstel van de informateur van 10 november 1977 

Ter toel icht ing van dit voorstel diene het volgende. In het overleg dat in 
een voorafgaande formatiefase met de parti jen is gevoerd is overeenstem-
ming bereikt over de verdel ing van de zetels tussen de samenwerkende par-
t i jen. In mi jn voorstel is deze zetelverdeling ongewi jz igd gebleven behou-
dens één ui tzondering welke hieronder nader word t toegel icht. 

Over de personele samenstel l ing van het kabinet bestond geen overeen-
s temming . Door het C.D.A. waren onder meer als minister voorgedragen de 
heren Andr iessen en Kruisinga. Van de zijde van de P.v.d.A. was verklaard 
dat voor haar het opnemen van beide heren in het kabinet onaanvaardbaar 
was. In mi jn voorstel heb ik de door de formateur Den Uyl voorgelegde per-
sonele samenstel l ing van het kabinet gevolgd behoudens wederom één uit-
zondering waarop hieronder word t teruggekomen. 

Een derde kwestie is de toewijzing van de zetels aan de personen die van 
het kabinet deel zouden ui tmaken. In deze bestond tussen de P.v.d.A. en het 
C.D.A. een tweetal meningsverschi l len. Het C.D.A. wenste dat de heer An-
driessen het Departement van Economische Zaken toegewezen zou krijgen 
en dat de heer Van Agt, evenals in het voorgaande kabinet Minister van Jus-
t i t ie zou zijn. In het voorstel van formateur Den Uyl werd de heer Lubbers op 
het Departement van Economische Zaken gehandhaafd terwi j l de heer Van 
Agt niet Min is te rvan Justit ie zou zijn doch wel aanvaardbaar zou zijn als Mi-
nister van Binnenlandse Zaken. Wat de toewi jz ing van de zetels betreft is in 
mi jn voorstel de idee van de formateur gevolgd dat Economische Zaken zou 
worden toegewezen aan de heer Lubbers. Wat de bezetting van het Ministe-
rie van Just i t ie betreft ben ik van oordeel dat deze post moet worden vervuld 
door de heer Van Agt waar het C.D.A. uitdrukkeli jk heeft gesteld dat het zou 
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wensen dat de heer Van Agt dat departement zal beheren. In het kader van 
een samenwerking van partijen in een parlementair kabinet dat moet berus-
ten op een vertrouwen dat ieder der partijen aan het kabinet geeft is moeilijk 
aanvaardbaar dat de eerste representant van een der partijen voor een be-
paalde post door een der andere partijen zou worden afgewezen. Dit klemt 
te meer wanneer het een zetel betreft die in onderlinge overeenstemming 
aan deze partij is toegewezen. Het onaanvaardbaar verklaren houdt in dat 
van werkelijk onderling vertrouwen nauwelijks meer kan worden gesproken. 
Opmerking verdient voorts dat van de zijde van de P.v.d.A. de heer Van Agt 
aanvaardbaar werd geoordeeld als Minister van Justitie bij een andere for-
mule omtrent de zetelverdeling. 

Wat de personele samenstelling betreft wijkt mijn voorstel op één punt af 
van het voorgestelde dat de formateur Den Uyl ter tafel heeft gelegd. De 
naam van de heer Aantjes komt in het voorstel-Den Uyl niet voor. Mijn voor-
stel sluit aan bij een eerder gedane suggestie van de zijde van het C.D.A. om-
trent de bezetting van Binnenlandse Zaken. In de toewijzing van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid en Milieuhygiëne is in 
zoverre wijziging gebracht dat de daarvoor genoemde personen zijn omge-
wisseld. De motieven voor deze omwisseling zijn dat het mede gelet op het 
abortusvraagstuk wenselijk lijkt dat de Departementen van Justitie enerzijds 
en Volksgezondheid en Milieuhygiëne anderzijds door personen van ver-
schillende politieke richting worden bezet. In de tweede plaats dat met deze 
verwisseling wellicht een eenvoudige oplossing zou worden verkregen voor 
de controverse die zich bij de formatie-Den Uyl aftekende omtrent het staats-
secretariaat bij het Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
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Bijlage II Aan de voorzitters van de fracties van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 in de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 11 november 1977 

Mi jne heren, 

Ik heb vastgesteld dat mi jn voorstel inzake de samenstel l ing van het te 
vo rmen kabinet d.d. 10 dezer de ins temming van het C.D.A. en van D'66 
heeft verkregen doch door de P.v.d.A. is verworpen. De heer Ter louw heeft 
de aanvaarding van mi jn voorstel gepaard doen gaan met een alternatief 
voorstel dat berust op een 7-7-1-verdel ing waarbi j het Departement van 
Just i t ie is toegedacht aan D'66. 

In gesprekken met de fract ievoorzit ters van P.v.d.A. en C.D.A. is mi j geble-
ken dat een voorstel op deze grondslag door hen niet bij voorbaat van de 
hand word t gewezen. Bij deze besprekingen is mi j voor ts gebleken dat de 
fractie van de P.v.d.A. onverkort vasthoudt aan haar - u l t imat ieve - deside-
rata die in de toel icht ing op mi jn voorstel van 10 dezer zijn gemeld en dat aan 
de zijde van het C.D.A. het toegeven aan deze desiderata - ook in een andere 
fo rmu le van de samenstel l ing van het kabinet - als moei l i jk word t ervaren. 

Ingesloten doe ik u een voorstel toekomen dat op de bovengenoemde 
grondslag berust. In mi jn u i twerk ing heb ik rekening gehouden met de reac-
ties van de fract ievoorzit ters van P.v.d.A. en C.D.A.; de bovengenoemde de-
siderata van de P.v.d.A. zijn hierin gerespecteerd. Dit voorstel doe ik u na 
zorgvuld ige overweging van al hetgeen mij in de laatste dagen door ieder 
van u is voorgehouden. Ik bedoel dit voorstel in beginsel als één ondeelbaar 
geheel. 

Gaarne zal ik hedenavond omstreeks 6 uur een antwoord vernemen. 

Met vr iendel i jke groet, 
W. C. L. van der Grinten 
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Bijlage bij de brief van de VOORSTEL VAN DE INFORMATEUR PROF. MR. W. C. L. VAN DER 
informateur d d 11 november 1977 GRINTEN INZAKE DE SAMENSTELLING VAN HET TE VORMEN KABINET 

D.D. 11 NOVEMBER 1977 

I. Samenstelling kabinet 

Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken 
Vice-Minister-President 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Minister van Buitenlandse Zaken 
Min is te rvan Justit ie 
Minister van Onderwi js en Weten-
schappen 
Min is te rvan Financiën 
Min is te rvan Defensie 
Min is te rvan Volkshuisvesting en 
Ruimteli jke Ordening 
Minister van Verkeer en Waterstaat 
Minister van Economische Zaken 
Minister van Landbouw en Visserij 
Minister van Sociale Zaken 
Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappeli jk Werk 
Min is te rvan Volksgezondheid en 
Mi l ieuhygiëne 

Minister voor Ontwikkel ingssamen-
werk ing 

P .v .d .A . (J .M.denUy l ) 

C.D.A. ( A . A . M , van Agt) 
P.v.d.A. (M. van der Stoel) 
D'66(H. J.Zeevalking) 

P.v.d.A. (J. A. van Kemenade) 
P.v.d.A. (W. F. Duisenberg) 
P.v.d.A. (A. Stemerdink) 

C.D.A. (M. W. J . M. Peijnenburg) 
P.v.d.A. (nader te noemen) 
C.D.A. (R. F. M. Lubbers) 
C.D.A. (R. J . H. Kruisinga) 
C.D.A. (J. Boersma) 

P.v.d.A. (W. Meijer) 

C.D.A. (M. H. M. F. Gardeniers-Be-
rendsen) 

C.D.A. (nader te noemen, niet An-
driessen) 

II. Staatssecretarissen 

In een eerdere fase is genoemd een aantal van 16 staatssecretarissen, ver-
deeld 8 P.v.d.A., 7 C.D.A., 1 D'66. Bij deze verdel ing was uitgegaan van 2 mi-
nisterszetels voor D'66; het ui tgangspunt is thans anders. Vergrot ing van het 
aantal staatssecretariaten is m.i. op zichzelf niet wenseli jk. Men zou intussen 
kunnnen denken aan 2 staatssecretarissen bij Defensie, hetgeen bij handha-
v ing voor het overige van de verdel ing van de staatssecretariaten over de 
departementen, die eerder heeft p laatsgevonden, zou leiden tot 17 staatsse-
cretariaten. De verdeelsleutel over de parti jen zou dan kunnen worden 8 
P.v.d.A., 7 C.D.A., 2 D'66. Als alternatieven zou gedacht kunnen worden aan 
8 - 7 - 1 , 7 - 6 - 2 of 7 - 6 - 1 . Andere alternatieven komen mi jns inziens niet in 
aanmerking. Over de personele verdel ing zal ik gaarne met de fractievoorzit-
ters nader overleg plegen. De verdel ing van de departementen ligt in dit 
voorstel anders dan in het desti jds getroffen akkoord, hetgeen medebrengt 
dat wel l icht een iets andere verdel ing van de staatssecretarissen de voorkeur 
verdient. Wi j hebben hierover nog niet gesproken. 
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HERZIEN-REGEERAKKOORD VAN CDA. EN V V D . 

's-Gravenhage, 26 november 1977 
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I. SOCIAAL, ECONOMISCH EN FINANCIEEL BELEID 

§ 1. Algemeen 

1. Primaire doelstel l ing van het beleid van de Regering is het tegengaan 
van de verstor ing van de Nederlandse economie door een tekort aan werk-
gelegenheid en een nog alt i jd te hoge inflatie. Hierbij moet over de kabinets-
periode heengekeken wo rden : in de jaren '80 word t de structurele posit ie 
van de Nederlandse economie zwakker, met name door een verminder ing 
van de aardgasbaten, een dan weer sterkere groei van het arbeidsaanbod en 
een sterkere vervangingsnoodzaak van de huidige produkt ie-apparatuur. De 
aanpak van het werk loosheidsprobleem dreigt dan nog moeil i jker te wor-
den. Het beleid in de kabinetsperiode moet zodanige ui tgangsstel l ingen 
voor die jaren teweegbrengen, dat ook dan welvaart en welzi jn kunnen wor-
den gewaarborgd en er vo ldoende arbeidsplaatsen zullen zijn voor hen die 
kunnen en wi l len werken. 

De optredende verschuivingen in het mondiale produkt iepatroon - waar-
door de ontwikkel ingslanden meer kansen kri jgen de levensomstandighe-
den van hun bevolking te verbeteren - vereisen daarbij voor Nederland een 
nadruk op hoogwaard ige produkt ie in de secundaire en tert iaire sector, 
waardoor een sterke exportposit ie kan worden verkregen, indien althans de 
concurrent ieposi t ie voldoende sterk zal zijn. Op die wijze kan het draagvlak 
versterkt worden voor het collectieve voorzieningenniveau en worden mo-
gel i jkheden geschapen voor werkgelegenheid in de kwartaire dienstensec-
tor. 

In het totaal van het beleid is u i tgangspunt dat gestreefd word t naar die 
vo rmen van economische en technologische expansie, die de mensen niet 
vervreemden van hun verantwoordel i jkheid en die daarnaast vo ldoen aan 
vooraf te stellen eisen op het vlak van een goed beheer van de ons omr in -
gende natuur. Tegen die achtergrond dient aan de posit ie van economische 
en technologische vooru i tgang geen overheersende betekenis te worden 
toegekend. Tevens moeten die vormen van expansie geen verr i jk ing inhou-
den ten koste van het arme en zwakke in de were ldsamenlev ing. 

2. In de kabinetsperiode m o e t - mede ten einde die u i tgangspunten te be-
reiken: 

a. de werk loosheid (zonder conjuncturele component) worden terugge-
drongen tot beneden 150 000, 

b. de inflatie verder worden teruggedrongen ten minste tot het peil van 
de Bondsrepubl iek Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, 

c. de economische kracht van en het ver t rouwen in het Nederlandse be-
dri j fsleven worden versterkt, waardoor een verbeterde concurrent ieposit ie 
op binnen- en buitenlandse markten word t bereikt, 

d. innovat ies in de produktie van goederen en diensten worden bevor-
derd, met name ook u i teen oogpunt van mil ieubeheer en van zuinig gebruik 
van schaarse grondstof fen en energie (bij voorbeeld research naar alterna-
t ieve energiebronnen), 

e. in het kader van een selectief groeibeleid zoals ontwikkeld in de Nota 
inzake de selectieve groei en met het oog op in de toekomst optredende 
schaarste aan grondstoffen en energie onderzoek naar grondstof fen- en 
energiebesparende technologieën worden bevorderd zowel b innen het eco-
nomisch beleid als het wetenschapsbeleid. 

3. Ten einde deze doeleinden geli jkt i jdig te realiseren, is een aanpak over 
een breed terrein noodzakelijk. Hiertoe dient: 

a. a f remming van de st i jging van de kosten van de produkt ie in de bedri j -
ven plaats te v inden, 

b. de binnenlandse koopkracht te worden gehandhaafd, 
c. door investeringen zowel nieuwe en vervangende arbeidsplaatsen te 

worden gecreëerd als ook de concurrentieposit ie van de bedri jven te wor-
den versterkt, 
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d. de waarde en de betekenis van de verschi l lende collectieve voorzienin-
gen voor het welzi jn van de bevolking en voor het arbeidsplaatsenschep-
pend effect te worden afgewogen, met versterking van het draagvlak van de-
ze voorz ieningen, 

e. intensivering van het arbeidsmarktbeleid (opleiding, herschol ing, voor-
l icht ing, etc.) plaats te v inden, waardoor betere aansluit ing van vraag en 
aanbod kan worden bereikt en het ontstaan van knelpunten kan worden 
voorkomen. 

4. Randvoorwaarden voor het beleid worden gesteld door: 
a. behoud van een leefbaar land - mil ieu en welz i jn, 
b. internationale sol idariteit , 
c. het maximaal toelaatbare f inancieringstekort. 

Op a en b word t in andere paragrafen ingegaan. 

Voorshands word t uitgegaan van de norm van een f inancier ingstekort niet 
groter dan 5% NI (incl. het zogenaamd aanvul lend beleid: loonsubsidies, in-
vester ingsst imuler ing). Het maximaal toelaatbare f inancieringstekort word t 
met nieuwe studies onderbouwd. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de gevolgen voor de betalingsbalans doordat het beleid zal resulteren in 
verhoogde invester ingen met bi jbehorende impor ts t i jg ing, met het teruglo-
pen van de aardgasbaten en met handhaving van de verpl icht ingen op het 
gebied van ontwikkel ingssamenwerk ing; een en ander zal de koerswaarde 
van de gulden beïnvloeden, terwi j l zich thans een lagere economische groei 
aftekent. In deze studies worden ook de nieuwe meerjarenramingen betrok-
ken. 

Naast het maximaal toelaatbare tekort van 1981 worden v o o r d e daarvoor 
l iggende jaren aan de omstandigheden nu en hun ontwikkel ing aangepaste 
maxima geformuleerd. Hierbij kan een ti jdeli jke uitzetting mogel i jk zi jn, wan-
neer dit bevorderl i jk is voor de boven aangegeven doeleinden. Ver t rouwd 
mag worden dat zulk een ti jdeli jke uitzetting zich zelf inverdient. 

5. Er is - gezien het voorafgaande - een samenhang tussen mat ig ing van 
de nominale st i jging van de particuliere inkomens en mat ig ing in de groei 
der collectieve ui tgaven. Naar gelang het beleid van inkomensmat ig ing 
slaagt, kan op het gebied van de collectieve uitgaven met minder mat ig ing 
worden volstaan en omgekeerd. Handhaving van de indiv iduele koopkracht 
dient in beginsel exclusief incidenteel te worden bezien, omdat anders de 
meeste mensen in inkomen achteruit zouden gaan. Deze doelstel l ing moet 
uit een oogpunt van inkomensbeleid gelden voor de lagere en zoveel moge-
lijk ook voor de middeninkomensgroepen - werknemers en zelfstandigen -
tot ongeveer 2x modaal loon (in 1977: circa f 50 000). 

Voor de middeninkomensgroepen met name geldt dat met tal van regelin-
gen gelegen in de tert iaire sfeer, samen met marginale belastingdruk en pre-
mies, cumulat ieve effecten optreden, die in beschouwing genomen moeten 
worden in relatie met deze doelstel l ing. De post incidenteel moet - zeker bij 
een lage schatt ing van de initiële loonst i jg ing - reëel worden ingeschat, dat 
w i l zeggen een t rendmat ig niveau van 1 è 1,5%. Dit laat onverlet de nood-
zaak van verdere studie naar aard en samenstel l ing van deze post. Nage-
gaan moet worden op welke wijze de omvang zo beperkt mogel i jk kan wor-
den gehouden met inachtneming van het funct ionele karakter van een aan-
tal oorzaken van incidentele loonst i jg ing. Het bespreekbaar maken hiervan 
in het overleg op het niveau van bedrijf of bedrijfstak maakt het wel l icht mo-
gelijk te bevorderen, dat deze component word t ingezet met het oog op een 
betere arbeidsverdel ing. De Regering stelt een commissie in, die deze pro-
blematiek zowel voor de publieke sector als de particuliere sector zal onder-
zoeken en op basis daarvan voorstel len zal doen. 

6. a. Ter versterking van het concurrent ievermogen van het bedri j fsleven 
zijn lastenverl ichtende en investeringsst imulerende f inanciële impulsen no-
dig. 
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b. Het bereiken van de doelstelling van behoud van koopkracht impliceert 
dat in de jaren waarin geen of een geringe initiële loonstijging wordt voor-
zien de gezamenlijke druk van belasting- en premieverhogingen niet of nau-
welijks mag toenemen. De betekenis hiervan is de aanvaardbaarheid van het 
afzien van initiële loonstijging te vergroten, terwijl bovendien het terugdrin-
gen van de incidentele looncomponent tot trendmatige verhoudingen wordt 
gesteund doordat minder aanleiding bestaat tot afwenteling. Weliswaar zal 
dit leiden tot een tijdelijke uitzetting van het actuele financieringstekort, 
maar dit zal tevens leiden tot inverdieneffecten van vergelijkbare grootte 
binnen enkele jaren waardoor het zicht blijft behouden op realisering van 
het normatieve financieringstekort aan het eind van de periode. 

c. Aangezien voorts het structurele financieringstekort aan grenzen is ge-
bonden dienen ombuigingen op het gebied van de collectieve uitgaven tot 
stand te worden gebracht. Hierbij zal het kabinet zich steeds rekenschap 
moeten geven van de effecten op bestaande en nieuwe maatschappelijke 
knelpunten. De Regering ontwerpt hiertoe - mede op basis van de in punt 4 
vermelde studies - een evenwichtig en flexibel pakket van ombuigingen, 
waarbij de nadruk valt op overdrachtsuitgaven, en waarbij overheidsinves-
teringen en materiële overheidsbestedingen zoveel mogelijk worden ont-
zien. Daarbij mogen de sociale minima niet worden aangetast. Inverdienef-
fecten worden hierbij in de beschouwing betrokken; eventueel meevallende 
ontwikkelingen kunnen bijdragen tot het eerder bereiken van de gestelde 
doeleinden en daarmee de ombuigingsproblematiek later verzachten. Het is 
echter nodig in het begin van de kabinetsperiode een in de tijd uitgezet plan 
van ombuiging op te stellen om in 1981 op de gestelde doelen uitte komen, 
met uitzicht op stabilisatie van belasting- en premiedruk in latere jaren. De 
sub 4) vermelde mogelijke tijdelijke uitzetting van het financieringstekort 
speelt bij het vaststellen van het tijdpad van de ombuigingen een essentiële 
rol. 

In afwachting van bovenvermelde studies zal in het licht van het hierbo-
ven gestelde onder a, b en c na invulling van reeds voorgenomen 4 mld. om-
buigingen voortvloeiend uit de 1 %-operatie op korte termijn een additioneel 
pakket van enkele miljarden voorbereid moeten worden, dat afhankelijk van 
de mate van realisering van de beoogde inkomensmatiging slagvaardig 
moet kunnen worden ingezet. Met name moet hier gedacht worden aan de 
consequenties van een realistische raming van de post incidenteel, zoals 
omschreven in punt 5. 

Bij het plan van ombuigingen dient het kabinet de bestaande taken kritisch 
te bezien op effectiviteit van uitvoering. Dit zal ook moeten leiden tot beper-
king van de groei van het totale overheidspersoneel mede in het licht van de 
afnemende groei van de bevolking. Waar nodig wordt de wetgeving aange-
past; hierbij, en bij de organisatie van het bestuur moet doorzichtigheid voor 
burgeren bedrijfsleven (vergunningprocedures!) richtsnoer zijn. 

In het voetspoor van de commissie-Lamers zal voorts nader worden be-
zien in hoeverre naast volumebeperkende maatregelen ook verantwoorde 
bezuinigingen in de nominale sfeer bij de sociale voorzieningen mogelijk 
zijn zonder de inkomenspositie van degenen die deze voorzieningen nodig 
hebben aan te tasten; dit betreft met name de sociale minima. 

7. Aangezien beperking van het aantal uitkeringsbehoevenden in het al-
gemeen te verkiezen is boven maatregelen in de nominale sfeer, zal het kabi-
net met kracht streven naar vermindering van de bestaande discrepanties 
op de arbeidsmarkt. Hiertoe worden passende opleidings-, her- en bijscho-
lingsmaatregelen genomen. De mobiliteit wordt ook anderszins bevorderd, 
met name in de sfeer van de pensioenrechten. Aan de toepassing van de 
richtlijnen passende arbeid wordt de hand gehouden. 

Er is behoefte aan coördinatie-afspraken tussen de uitvoeringsorganen 
van de sociale zekerheid en de organen in de sfeer van de arbeidsvoorzie-
ning, arbeidsomstandigheden en de bedrijfsgezondheidszorg. 
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8. Het programma voor humanisering van de arbeid wordt met kracht 
voortgezet. Het kabinet bevordert voorts in zijn beleid dat zwaar en onaange-
naam werk, en zeker geestdodende arbeid, voor zover mogelijk wordt geme-
chaniseerd en, voor zover dat niet kan, wordt verricht onder zo gunstig mo-
gelijke werkomstandigheden en betere arbeidsvoorwaarden. 

Uitgaande van de mondigheid van de werknemer worden de medezeg-
genschapstructuren versterkt. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook in 
bedrijven en sectoren (en regio's) moet de gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid met name van de sociale partners voor voldoende werk gestalte 
kunnen krijgen. In dit verband kan de winst-werkrelatie aan de orde komen. 
Zolang het absolute tekort aan arbeidsplaatsen niet voldoende isterugge-
bracht, zal het beleid gericht moeten zijn op een verdeling van de beschikba-
re werkgelegenheid over meer personen, ten einde te bereiken dat ook voor 
thans werklozen zinvolle arbeid beschikbaar komt. Beschikbare produktivi-
teitswinst zal daarom in de komende jaren wellicht eerder omgezet moeten 
worden in arbeidstijdverkorting dan in toeneming van het reëel beschikbare 
inkomen. Mogelijkheden van vervroegde pensionering zullen hierbij worden 
onderzocht. 

Het is in eerste aanleg de verantwoordelijkheid van de sociale partners om 
na te gaan in hoeverre beschikbare ruimte wordt aangewend voor wijzigin-
gen in de verdeling van arbeid. De overheid zal hierbij stimulerend en onder-
steunend optreden binnen de grenzen van het uitgavenbeleid. 

Aan de jeugdwerkloosheid wordt ook in dit verband bijzondere aandacht 
gegeven, omdat het niet hebben van werk en het ontbreken van toekomst-
verwachtingen bij het doen van intrede in de maatschappij een essentieel te-
kort betekent in het welzijn van de mens. 

In studie wordt genomen de mogelijkheid van fondsvorming, die de be-
doeling heeft in het bedrijfsleven additionele werkgelegenheid te scheppen 
en/of meer zinvol werk mogelijk te maken. Bij het arbeidsvoorwaardenbe-
leid en het arbeidsplaatsenbeleid in de kwartaire sector zal de overheid zelf 
een meer leidende rol dienen te vervullen. Een en ander in nauw overleg 
met de betrokken organisaties van ambtenaren en medewerkers. Omtrent 
het arbeidsplaatsenbeleid zal advies aan de Raad van de Arbeidsmarkt wor-
den gevraagd. 

9. Het kabinet vertrouwt erop dat het georganiseerde bedrijfsleven zijn 
bijdrage aan de noodzakelijke beteugeling van de arbeidskostenstijging zal 
blijven leveren en daarmee ertoe zal blijven bijdragen de collectieve voorzie-
ningen op peil te houden. Van overheidszijde zal ernaar worden gestreefd de 
thans ingezette vermindering van nominale stijgingen met kracht te blijven 
bevorderen, waartoe regelmatig overleg met het georganiseerde bedrijfsle-
ven zal worden gevoerd. Het prijsbeleid zal daartoe worden voortgezet, met 
inachtneming van de rendementspositie van het bedrijfsleven en met speci-
ale aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. Een en ander in samenhang 
met het structuurbeleid op het punt van de werkgelegenheid en dienstverle-
ning. Kostenverlagingen moeten tijdig worden doorgegeven. Het beleid van 
matiging met betrekking tot de overheidstarieven zal worden voortgezet. 

10. Het streven blijft gericht op rechtvaardiger inkomensverhoudingen, 
hetgeen te meer geboden is in een beleid tot inkomensmatiging. Daartoe 
worden met voortvarendheid nadere studies aangevat, zowel ter vergelij-
king van de secundaire met de primaire verdeling, als op het gebied van de 
tertiaire verdeling. De uitkomst van deze laatste verdeling - en niet het bruto-
inkomen - is immers maatgevend voor de bestedingsmogelijkheid en daar-
mede voor de wijze waarop men zijn bestaan kan inrichten. Bij de primaire 
verdeling moet echter verstarring ten gevolge van historische, doch inmid-
dels achterhaalde ontwikkelingen worden tegengegaan. Openbaarheid van 
functie-inkomens kan bijdragen tot beter inzichten tot het tot stand brengen 
van gerechtvaardigde verhoudingen. Voorts dient ook de incidentele loon-
stijging naar aard en samenstelling in beschouwing te worden genomen, 
met het oog op haar functionaliteit voor een juistere arbeidsverdeling. Het 
beleid tot matiging van inkomens dient alle inkomensgroepen - ook de niet-
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c.a.o."inkomens - te betreffen, met inachtneming uiteraard van de noodzaak 
van rendementsherstel. Daarbij zal in het kader van het matigingsbeleid van 
de hogere inkomens een reëel offer worden gevraagd. Het kabinet zal de 
noodzakelijke wettelijke regelingen ter zake bevorderen. 

11. Naast en als onmisbare aanvulling op algemene maatregelen ter ver-
betering van de rendementpositie van het bedrijfsleven, waaronder ook -
mede ten gevolge van de harde gulden noodzakelijk geworden - gerichte 
maatregelen ten aanzien van exportbevordering, zijn specifieke investe-
ringsstimulansen nodig, gedifferentieerd onder andere naar regio en even-
tueel bedrijfstak. Daartoe is een spoedige behandeling van de WIR noodza-
kelijk. Bij overgang naar een zodanig premiestelsel in plaats van verminde-
ring van fiscale winst door investeringsaftrek en vervroegde afschrijving -
waarbij oplossingen moeten worden gevonden van knelpunten die een ach-
teruitgang ten aanzien van de huidige situatie zouden betekenen - dienen 
objectieve criteria te worden gehanteerd, waarbij de uitvoering kan worden 
ingebed in het fiscale systeem. 

Verfijningen, zoals voorzien in de WIR, en anderszins fiscale begunstigin-
gen dienen in ieder geval te worden aangebracht ten gunste van het mid-
den- en kleinbedrijf, innovaties en milieu-investeringen. Voor zover bezwa-
ren op grond van EG-verplichtingen een overgang naar een premiestelsel op 
onderdelen in de weg staan, dienen de desbetreffende huidige faciliteiten 
(zowel fiscale, als die van het regionale beleid) te worden gehandhaafd c.q. 
uitgebouwd. Gestreefd wordt naar onderlinge afstemming van SIR, WIR en 
IPR. 

Arbeidsintensieve activiteiten zullen worden bevorderd o.a. in de sfeer van 
reparatie en onderhoud. Wijziging van de heffingsgrondslag van de premies 
voor de sociale verzekeringen ten gunste van arbeidsintensieve bedrijven 
wordt in studie genomen. 

Bedrijven met groeimogelijkheden krijgen specifieke aandacht in het 
speerpuntenbeleid. Daarnaast wordt waar nodig bedrijfstaksgewijs een her-
structureringsbeleid gevoerd. Steun aan bedrijven in moeilijkheden wordt 
primair gegeven in een bedrijfstaksgewijze aanpak; in bijzondere gevallen 
dienen de rentabiliteitsvooruitzichten van een afzonderlijk bedrijf bij een al-
gemene verbetering van de concurrentiepositie mee in beschouwing te wor-
den genomen («door het dal heen helpen»). 

12. Er komt zo spoedig mogelijk een regeling voorde aanspraken van 
werknemers op vermogensaanwas van bedrijven. Voorgesteld zal worden 
deze regeling van toepassing te doen zijn vanaf 1 januari 1977. Voorzover 
het hier zal gaan over de niet aan individuele werknemers toegekende aan-
spraken, zullen de opbrengsten worden benut voor verbetering van pensi-
oenaanspraken. Bij het ontwerpen van deze regeling wordt rekening gehou-
den met de effecten ervan op het algemene beleid ten aanzien van werkgele-
genheid en ondernemingsklimaat, met de verhouding tot bestaande winst-
delingsregelingen en met de uiteenlopende mogelijkheden per bedrijfstak. 

13. Aan de hand van de uitkomsten van de inmiddels verrichte studies 
over een herziening van de successierechten, de vermogensbelasting en 
een vermogenswinstbelasting in hun onderlinge samenhang zal het kabinet 
voorstellen van wet voorbereiden. Invoering van een vermogenswinstbelas-
ting wordt overwogen indien de opbrengst ervan aanzienlijk hoger zal zijn 
dan de daarmee gemoeide perceptiekosten. Die vermogenswinstbelasting, 
betrekking hebbend op onroerend goed en effecten, zal de waardestijging 
tot voorwerp hebben die natuurlijke personen realiseren. De te belasten 
waardestijging zal worden gecorrigeerd voor inflatie en vermogensverlie-
zen. De belastingvrije voet in de vermogensbelasting wordt, rekening hou-
dend met de inflatie, verhoogd. Bijzondere vrijstellingen zijn noodzakelijk 
voor bedrijfsvermogen van zelfstandigen, ook bij beëindiging van het be-
drijf, en voor degenen die wel vermogen bezitten, doch geen of onvoldoen-
de pensioenrechten hebben. 
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§2. De onderneming 

1. De onderneming dient niet louter te functioneren als een organisatie 
die zich ten doel stelt zoveel mogelijk winst te maken (al komt die winst via 
de belastingen voor een groot deel aan de gemeenschap ten goede). De on-
derneming dient een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door 
goederen en diensten voort te brengen die van maatschappelijk nut zijn. Zij 
behoort naar vermogen bestaanszekerheid en ontplooiingskansen te bieden 
aan allen die in de onderneming werkzaam zijn. De belangen die verscheide-
ne groepen bij de onderneming hebben, moeten op evenwichtige wijze wor-
den gediend. Hierbij gaat het om de medewerkers, de kapitaalverschaffers, 
degenen die met leidinggevende taken zijn belast, leveranciers, afnemers, 
en ook de gemeenschap, in het bijzonder die van de regio waarin de onder-
neming functioneert. 

2. Om tot uitdrukking te brengen dat de onderneming inderdaad een 
werkgemeenschap is, althans behoort te zijn, is het geboden aan de werkne-
mers een ruime mate van medezeggenschap toe te kennen. Met de Wet op 
de ondernemingsraden van 1971 bevindt Nederland zich reeds binnen de 
Europese Gemeenschap in een voorhoedepositie. Toch is het gewenst de in 
die wet voorziene medezeggenschap een royale uitbreiding te geven. Daar-
om neemt het kabinet het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsont-
werp 13 954 (Herziening van de Wet op de Ondernemingsraden) voor wat be-
treft de aan de ondernemingsraad toe te kennen bevoegdheden in hoofd-
zaak over. Daarenboven zal aan die bevoegdheden nog enige verruiming 
worden gegeven en zal de rechtspositie van de leden van de ondernemings-
raad worden versterkt. 

3. Voor wat betreft het functioneren van de ondernemingsraad zal het ka-
binet zich nader op het wetsontwerp beraden. De thans in het ontwerp voor-
geschreven procedures zijn ingewikkeld en maken het stelsel voor de prak-
tijk moeilijk hanteerbaar. Het verdient de voorkeur dat de ondernemingsraad 
alleen uit gekozen leden bestaat en dat de ondernemer derhalve in de raad 
geen stemrecht heeft. Maar dat mag niet met zich brengen dat de onderne-
mer en de ondernemingsraad twee tegenover elkaar staande partijen wor-
den. Een dergelijke ontwikkeling zou het belang van geen der bij de onderne-
ming betrokkenen dienen. Het kabinet zal daarom een samenstel van bepa-
lingen ontwerpen die enerzijds recht doet aan de in werknemerskringen le-
vende wens naar verzelfstandiging van de ondernemingsraad en anderzijds 
het functioneren van de raad in samenspraak met de ondernemer bevordert. 

4. Aan de hand van het daarover gevraagde SER-advies zal een regeling 
worden ontworpen tot verlening van gelijkwaardige medezeggenschap aan 
werknemers in kleine ondernemingen (met minder dan 100 werknemers). De 
Wet op de ondernemingsraden zal worden verwijd in die zin dat ook over-
heidsbedrijven en "instellingen daaronder komen te vallen en wel voor de 
gevallen waarin deze werknemers op arbeidscontract hebben met wie geen 
georganiseerd overleg volgens de Ambtenarenwet verplicht is. 

5. Aan de SER zal advies worden gevraagd over het verlenen aan het bij-
zonder onderwijs van een vrijstelling gedurende een periode van ten minste 
twee jaar van de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. 

6. Taak en bevoegdheden van de ondernemingsraden ten aanzien van de 
samenstelling van toezichthoudende colleges van rechtspersonen die een 
onderneming in stand houden, zullen nader worden overwogen. Hierorrv 
trent zal een advies worden gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad. 
Daarbij zal worden verzocht de ervaringen opgedaan met de zgn. structuur-
wet te evalueren en een oordeel te geven over vervanging van het huidige 
stelsel van verkiezing van commissarissen in grote n.v.'s en b.v.'s door een 
systeem van directe verkiezing door aandeelhouders en werknemers (V3, V3, 
V3). Ook zal deze adviesaanvrage betrekking hebben op andere rechtsperso-
nen die een onderneming in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in 
stand houden. 
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7. Het kabinet zal bevorderen dat het Europees Sociaal Handvest zo spoe-
dig mogel i jk wordt gerat i f iceerd. Bij gelegenheid van die ratif icatie zal wets-
on twerp 10 111 betreffende werkstaking worden ingetrokken. Na de afslui-
t ing van het lopende overleg met de ambtenarenorganisat ies ter zake, zal 
het kabinet voortzett ing mogel i jk maken van de par lementaire behandel ing 
van wetsontwerp 10 001 tot ophef f ing van het strafrechteli jk stakingsverbod 
voor ambtenaren. Het kabinet zal zich erover beraden hoe het best kan wor-
den voldaan aan de in het nabije ver leden bij herhal ing geuite wens wijzi-
g ing te brengen in de organisatie van de rechtspraak in stakingszaken. 
Hierover zal een advies worden ingewonnen bij de Staatscommissie Herzie-
ning Rechterlijke Organisatie. 

§ 3. Zelfstandigen 

1. De Regering bevordert een kl imaat, waarin de zelfstandigen hun 
belangri jk werk zo goed mogel i jk kunnen verr ichten. Het bestaan van gezon-
de middelgrote en kleine bedri jven is van belang voor onze gehele maat-
schappi j . Deze bedri jven leveren een belangri jk deel van de werkgelegen-
heid en bieden een goed arbeidskl imaat. Het bestaan ervan is van zodanige 
betekenis voor de gehele samenleving, dat het beleid ten aanzien van het 
m idden- en kleinbedri j f geïntegreerd moet zijn in het gehele regeringsbe-
leid. 

Het fiscaal beleid voor zelfstandige ondernemers word t afgestemd op de 
drie funct ies van het ondernemers inkomen: consumpt ie , invester ing, reser-
ver ing. Het fiscaal winstbegr ip word t aangepast aan de bi jzondere functie 
van het ondernemers inkomen. In afwacht ing van een aanpassing van het 
f iscaal w instbegr ip word t een rechtvaardige zelfstandigenaftrek in de inkom-
stenbelast ing gehanteerd. Het beleid zal erop gericht zijn voor zelfstandigen 
een inkomensontwikkel ing mogel i jk te maken die in beginsel gel i jkwaardig 
is aan die van de werknemers. Een goede regeling voor bedri j fsbeëindiging 
is gewenst. De mogel i jkheid word t bezien de regels voor de W W V ook op 
ex-zelfstandigen toe te passen. 

2. Verbetering van de structuur van het m idden-en kleinbedri j f zal wor-
den nagestreefd door middel van herstructurerings- en innovat iebeleid, 
door u i tbouw van onderzoek" en adviesdiensten en bedri j fsontwikkel ings-
hulp, door ver ru iming van de garant iekredietmogel i jkheden, door coördina-
tie en subsidiëring van het cursorisch middenstandsonderwi js en door be-
vorder ing van opleiding en schol ing van vakkrachten. Ten aanzien van de 
overbrugg ing van problemen voor bedri jven bij s tadsvernieuwing zullen 
speciale regelingen worden getrof fen. 

3. De Regering kent aan de land- en tu inbouw grote waarde toe. Instand-
houding van een modern en goed uitgerust agrarisch produktie-apparaat 
acht zij noodzakelijk om in de toekomst over voldoende en betaalbaar voed-
sel te kunnen beschikken, maar ook omdat deze bedrijfstak een belangri jke 
bi jdrage levert aan de werkgelegenheid en daarenboven door de export een 
groot aandeel heeft in de ontwikkel ing van onze betal ingsbalans. In de land-
en t u i nbouw dient zoveel mogel i jk werkgelegenheid behouden te bl i jven. De 
specifieke problemen waarmee het agrarisch bedri j fsleven te kampen heeft, 
vereisen een adequaat en doelgericht nationaal en Europees beleid. De doel-
stel l ingen en instrumenten van het gemeenschappel i jk landbouwbele id van 
de EG dienen als basis en ui tgangspunt voor het landbouwbele id te bl i jven 
gehandhaafd en waar mogel i jk te worden verbeterd en versterkt. 

4. Het structuurbeleid in de visseri j is - mede in EG-verband - gericht op 
het behoud en de concurrentiekracht van de Nederlandse visserij en aanver-
wante bedri jven. Gewaakt zal worden tegen elke vo rm van concurrentiever-
valsing tussen de EG-lid-staten. Het beleid zal gericht zijn op de toewi jz ing 
van voor ons land passende vangstquota en vangstmogel i jkheden binnen 
het kader van internationaal vast te stellen vangstbeperking. 
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§ 4. Regionaal beleid 

1. De economische achterstand in bepaalde regio's van ons land is on-
aanvaardbaar groot. Een eerste voorwaarde voor het inlopen van deze ach-
terstand is een krachtig en slagvaardig landelijk werkgelegenheidsbeleid. 
Daarnaast is een aantal speciale maatregelen voor de meest achtergebleven 
delen van de noordelijke, oostelijke en zuidelijke regio's gewenst. Een spoe-
dige behandeling van de Nota Regionaal Beleid is wenselijk. 

2. Het regionaal beleid behoort in te spelen op de positieve ontwikkelin-
gen in de betrokken regio's, terwijl de specifieke problemen van de grensre-
gio's slagvaardig aangepakt zullen worden. Daartoe wordt de samenwer-
king van de zwakke regio's met aangrenzende gebieden in Duitsland en Bel-
gië, vooral met het oog op het door de EEG te voeren regionaal beleid, be-
vorderd. 

3. Ook terwille van een evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid 
zal het beleid tot spreiding van rijksdiensten worden voortgezet. Daarbij zal, 
met inachtneming van het eerder uitgestippelde beleid, een sterke nadruk 
worden gelegd op nieuwe overheidsdiensten en "bedrijven en op dependan-
ces van bestaande diensten en bedrijven. 

II. WELZIJNSBELEID 

§ 1. Algemeen 

1. De Regering beschouwt de zorg voor het welzijn van de mens als een 
centraal onderwerp in haar beleid. Het welzijnsbeleid dient gericht te zijn op 
verhoging van de kwaliteit van het bestaan, waarbij voorrang wordt gege-
ven aan het verbeteren van de leefomstandigheden waarin de zwakkeren in 
onze samenleving verkeren. 

Het welzijnsbeleid geeft specifieke aandacht aan groepen in achterstand-
situaties zoals langdurig werklozen, buitenlandse werknemers, gehandicap-
ten en culturele minderheden. Zorgvuldig zal daarbij worden gewaakt tegen 
maatschappelijk isolement van deze groepen. 

Voorzieningen ten behoeve van bevolkingsgroepen als gehandicapten en 
bejaarden zullen erop gericht moeten zijn hen zo volledig en langdurig als 
mogelijk is zelfstandig aan het maatschappelijk leven te laten deelnemen. 

2. Voortgang zal worden gemaakt met het tot stand brengen van een ka-
derwet voor het specifieke welzijn. 

3. Bij het vervullen van taken in de maatschappelijke en sociaal-culturele 
sfeer wordt recht gedaan aan de betekenis van levens- en wereldbeschou-
wing. Met inachtneming van waarborgen voor doelmatigheid, kwaliteit en 
democratisering van dit werk ondersteunt de overheid het particulier initia-
tief in de zin van zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de 
burgers. Vrijwilligerswerk is belangrijk. 

4. Het is van belang dat degenen te wier behoeve geheel of gedeeltelijk 
door de overheid gefinancierde instellingen en organisaties in de maat-
schappelijke en sociaal-culturele sfeer werkzaam zijn als ook de medewer-
kers van die instellingen en organisaties meer bij het beleid en beheer daar-
van worden betrokken, zulks met inachtneming van het doel en de identiteit 
van die instituties (te denken valt aan ziekenfondsen, instellingen voor maat-
schappelijke dienstverlening en woningbouwcorporaties). 

5. Inspraak van de bevolking in de wijk of de gemeente ten aanzien van de 
totstandkoming van welzijnsvoorzieningen wordt bevorderd. De regeling 
daarvan wordt aan de gemeenten overgelaten. 

6. Overheid en bedrijfsleven moeten zich inzetten voor het beschermen 
van de belangen van de consument. Goede en ter zake dienende voorlich-
ting, zowel door de producenten als door onafhankelijke organisaties, is no-
dig. Het werk van de onafhankelijke consumentenorganisaties verdient 
steun van de overheid. Een herziening van de Warenwet wordt be-
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vorderd. Nadere voorschriften omtrent de aanduiding van o.m. hoeveelheid 
en hoedanigheden van in de handel gebrachte produkten zijn gewenst. De 
consument behoeft bescherming tegen agressieve verkoopmethoden en 
misleidende reclame. 

7. Verslaafden aan alcohol en drugs behoeven hulp. De op de verlening 
daarvan afgestemde voorzieningen moeten worden uitgebreid. 

§ 2. Onderwijs en vorming 

1. Het onderwijsbeleid zal gericht zijn op het zoveel mogelijk opheffen van 
achterstanden en op verbetering van onderwijskansen voor iedereen. 

2. In het onderwijsbeleid zullen de eigen aard zowel van het openbaar als 
van het bijzonder onderwijs worden gewaarborgd. Ter zake van het bijzon-
der onderwijs blijft de vrijheid van richting, stichting en inrichting gegaran-
deerd. De verdere ontwikkeling van onderwijs en vorming zal zodanig 
plaatsvinden dat openbaar en bijzonder onderwijs daarin in gelijkwaardig-
heid kunnen bijdragen. 

3. De integratie van kleuter- en lager onderwijs dient uitgangspunt te zijn 
van nieuwe wetgeving met betrekking tot het basisonderwijs. De kwalitatie-
ve verbetering van de opleidingen voor onderwijzers(essen) en kleuterleid-
sters(ers) zal met kracht bevorderd worden. 

4. Het kabinet zal bevorderen dat, naast de thans in gang gezette experi-
menten middenschool, alternatieve experimenten (onder andere 11-14-jari-
gen) zullen plaatsvinden. Evaluatie van de experimenten zal geschieden 
door onafhankelijke wetenschappelijke instituten. Op de uitkomsten van de 
experimenten mag in het beleid niet worden vooruitgelopen. 

5. De ontwikkeling van het voortgezet onderwijs zal, binnen de bestaande 
structuren, met kracht bevorderd worden. Gestreefd zal worden om knel-
punten in dit onderwijs weg te nemen. 

6. De aansluiting basisschool-voortgezet onderwijs moet worden verbe-
terd. Gezocht wordt naar mogelijkheden om het minimumeindniveau van de 
leerstof van het primair onderwijs vast te leggen. 

7. Verbetering van de positie van het gehele buitengewoon onderwijs 
krijgt bijzondere aandacht. 

8. Bij het tot stand komen van een wettelijke regeling met betrekking tot de 
verzorgingsstructuur-waaronder de schoolbegeleidingsdiensten -zullen 
de eigen verantwoordelijkheid van de scholen en de vrijheid van inrichting 
in het bijzonder onderwijs worden gewaarborgd. 

9. Het onderwijsstimuleringsbeleid ten behoeve van leerlingen in een 
achterstandssituatie wordt voortgezet en zo mogelijk uitgebreid, waarbij on-
derzoek naar nadere criteria wordt ingesteld en wetgeving ter zake wordt be-
vorderd. 

10. Verschraling van onderwijsvoorzieningen op het platteland zal zoveel 
mogelijk worden tegengegaan. 

11. De ontwikkeling van een open bestel van onderwijs en vorming van 
volwassenen wordt met kracht bevorderd. Nadere uitwerking van het recht 
op wederkerend onderwijs is nodig. 

12. Bij het openbaar en bijzonder onderwijs moeten meer mogelijkheden 
komen tot inspraak van betrokkenen. Bij het openbaar onderwijs moeten ou-
ders en leerkrachten meer bevoegdheden krijgen. Het instellen van be-
stuurscommissies ex artikel 61 gemeentewet dient gestimuleerd te worden. 

13. a. Samenwerking c.q. integratie van vormingswerk voor werkende 
jongeren en overig beroepsonderwijs (al of niet als dag- of part-time oplei-
ding) zal naast de samenwerking c.q. integratie van vormingswerk en be-
roepsbegeleidend onderwijs bevorderd worden, 

b. Na en in aansluiting op het vierjaren l.b.o. zal, naast de verbreding van 
en de differentiatie binnen het m.b.o., vervolg-beroepsonderwijs gereali-
seerd worden, waarbij bijzondere aandacht aan de beroepsopleiding zal 
worden besteed. Het onder a genoemde onderwijs zal hiervan deel kunnen 
uitmaken. 
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14. Voor de voorgenomen uitbreiding van de nieuwe lerarenopleiding zal 
zodanige ruimte gevonden dienen te worden, dat de capaciteit van de be-
staande opleidingen niet behoeft te worden aangetast en dat ook een latere 
start van de part-time opleiding (na 1980) gerealiseerd kan en zal worden. 

15. Onderzocht zal worden of en op welke wijze aan het bijzonder onder-
wijs, naast de vergoeding voor de administratiekosten, middelen ter 
beschikking kunnen worden gesteld voor het beheer van dat onderwijs en 
ter versterking van de deskundigheid van het bestuur. 

16. Regionale culturen worden door de overheid in hun eigenheid erkend 
en gesteund, waarbij de Friese cultuur met name door de eigen taal een bij-
zondere plaats inneemt. 

17. De instandhouding van een onafhankelijke en pluriforme pers is van 
groot belang voor de samenleving en voor het functioneren van de demo-
cratie. 

18. Het kabinet zal bevorderen dat wetsontwerp 14 486 met spoed in die 
zin wordt gewijzigd dat alleen de zogenaamde eerste ontkoppeling wordt 
voorgesteld. 

19. Actieve sportbeoefening is van groot belang voor de volksgezondheid 
en voor de besteding van vrije tijd. Daarom bevordert de overheid, in samen-
werking met de particuliere organisaties, de inrichting van voorzieningen 
voor recreatieve sport. 

§ 3. Milieu 

1. Ter wille van een goed milieubeheer houdt het beleid op het terrein van 
industrie, energie, bouw, landbouwstructuur, verkeer en recreatie ter dege 
rekening met de gevolgen voorde omgeving. Daartoe wordt onder meer ge-
bruik gemaakt van openbare milieueffectrapportage. Normstelling is een es-
sentiële voorwaarde om te komen tot een goed en doorzichtig milieubeleid; 
het geeft rechtszekerheid aan de industrie en een toetsingsinstrument aan 
de lagere overheden. Zo spoedig mogelijk dient, voor die onderdelen van 
het milieubeleid waar zulks mogelijk is, tot normstelling te worden overge-
gaan. Voor de gebieden waar dit nog niet mogelijk is, dient daartoe strek-
kend onderzoek gestimuleerd te worden. Bij afwezigheid van een goede 
normstelling zullen het principe van «best practicable means» en het 
«stand-still» principe kunnen worden toegepast. 

2. Een goed beleid kan niet tot stand worden gebracht zonder een ade-
quate wetgeving, Een milieukaderwet dient tot stand te worden gebracht. 
Een wet op de bodembescherming is nodig. 

Bij het uitgeven van vergunningen in het kader van de bestaande milieu-
wetgeving dient een kritisch beleid te worden gevoerd. Effectief moet wor-
den opgetreden tegen degenen die zonder voldoende vergunningen activi-
teiten ontplooien. De stroomlijning van de vergunningsprocedures en de be-
korting van tijdsduren daarvan dienen een hoge prioriteit te hebben. 

3. De ontwikkeling van grondstof" en energiebesparende technologieën 
wordt mede gericht op het tot stand komen van schone industriële proces-
sen. 

4. Vaststelling, zo mogelijk in Europees verband, van randvoorwaarden, 
die bij bedrijfsinvesteringen niet mogen worden overschreden, is nodig. 

Zo mogelijk in Europees overleg zal een beleid tot reiniging van het Neder-
landse milieu - met name de Rijnproblematiek verdient aandacht - binnen 
tien tot vijftien jaar worden ontworpen en uitgevoerd, waarbij de werkgele-
genheid niet veronachtzaamd mag worden. 

De Regering zet zich in voor een krachtige aanpak van de internationale 
samenwerking inzake het milieubeleid. 

5. De voorlichting met het oog op een verantwoord milieubeleid wordt 
verbeterd, met behulp van de massamedia, doelgerichte groepsvoorlichting 
en verschillende onderwijsvormen. 

6. Bij nog te nemen beslissingen met betrekking tot de Waddenzee en an-
dere natuurgebieden, waarvan Biesbosch en Geuldal voorbeelden zijn, blijft 
het behoud als onvervangbaar natuurgebied zowel uitgangspunt als eind-
doel. 
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§ 4. Burgeren overheid; rechtsbescherming 

1. De overheid is dienstbaar aan de burgers, in het bijzonder aan de zwak-
sten onder hen. De overheid zal regels moeten stellen die voorkomen dat de 
vrijheid van de één de vrijheid van de ander in gevaar brengt en regels die 
de burgers beschermen tegen de overheid. 

2. Er komt een ombudsman tot wie burgers die zich door de overheid te-
kort gedaan achten zich kunnen wenden. 

3. De persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd en beschermd. Zo 
spoedig mogelijk worden een of meer ontwerpen van wet opgesteld en in-
gediend in aansluiting op het eindrapport van de Staatscommissie Bescher-
ming Persoonlijke Levenssfeer in verband met persoonsregistraties. 

4. In de leemten in de rechtshulp aan hen die in onze gecompliceerde 
maatschappij niet tot hun recht kunnen komen en aan hen die in aanraking 
zijn gekomen met de strafwet zal zoveel mogelijk worden voorzien. 

5. Decentralisatie zal worden bevorderd; daartoe zal de centrale overheid 
ernaar streven taken aan lagere publiekrechtelijke lichamen over te dragen. 

§ 5. Veiligheid 

1. Te zorgen voor veiligheid behoort tot de eerste taken voor de overheid. 
De voortgaande toeneming van het aantal misdrijven geeft reden tot veront-
rusting, in het bijzonder de stijging van de delicten waaraan geweld te pas 
komt, zeker waar het gaat om het gebruiken van of dreigen met vuurwapens. 
Het optreden van de overheid hiertegen dient beheerst te zijn en zonder 
krampachtigheid, maar ook beslist en zonder weifeling. Van het verhogen 
van strafbedreigingen valt in het algemeen geen verbetering te verwachten, 
wel van het uitbreiden en het versterken van de politie. Het beleid zal erop 
gericht zijn tijdens de komende kabinetsperiode de onderbezetting van de 
politie op te heffen, terwijl in aansluiting daarop de organieke sterkte zal 
worden vergroot. Tevens zullen kwalitatieve maatregelen worden geno-
men: verbetering van opleiding en begeleiding van politieambtenaren en 
taakverbreding naar maatschappelijke dienstverlening. 

2. De korpsen van rijks- en gemeentepolitie moeten worden verenigd tot 
één Nederlandse politie, bestaande uit provinciale eenheden en landelijke 
diensten. Daartoe is een nieuwe politiewet nodig. De voorbereiding daarvan 
wordt voortgezet op basis van de afspraken die bij de behandeling van de 
Nota vraagpunten herziening Politiewet met de Tweede Kamer zijn gemaakt. 
Mocht evenwel komen vast te staan dat de bestuurlijke reorganisatie, waar-
mee de herziening van het politiebestel verbonden is, langer zal uitblijven 
dan ten tijde van de behandeling van die nota werd verondersteld, dan zal 
de Regering in overleg treden met de Kamer om het gestelde doel: ophef-
fing van de versnippering van het politieapparaat onder veiligstelling van 
democratische controle op het functioneren van de politie, op andere wijze 
te verwezenlijken. 

3. Aan de positie van slachtoffers van delicten wordt meer aandacht ge-
schonken. 

4. Een nieuwe wettelijke regeling van de bevoegdheden van particuliere 
bewakings- en veiligheidsdiensten is gewenst. 

5. Om paal en perk te stellen aan het toenemend stropen van wild worden 
de velddetachementen van de politie versterkt. 

6. De Regering zal maatregelen nemen ter beteugeling van de geweldda-
digheden op en om sportvelden en in verband met sportevenementen (bij 
voorbeeld vernielingen in treinen). 

7. Duizenden vinden jaarlijks de dood in het wegverkeer, tienduizenden 
lopen er min of meer ernstige verwondingen op. Dat maakt het onder an-
dere nodig het onderwijs in en de voorlichting over het verkeer te intensive-
ren, in woonwijken meer gebieden te maken waar auto's niet dan wel alleen 
zonder vaart mogen rijden en het toezien op de naleving van verkeersge-
dragsregels te verscherpen. Bij de bestrijding van de verkeersonveiligheid 
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blijven maatregelen van infrastructurele aard van belang. Een positieve 
mentaliteitswijziging van de weggebruiker dient in het belang van onze ver-
keersveiligheid gestimuleerd te worden. 

§ 6. Emancipatie 

1. Het beleid zal erop gericht zijn de vrouw volledig de kans te geven zich 
te ontplooien, haar mogelijkheden te vergroten om kansen te benutten, haar 
zelf te laten bepalen op welke wijze zij haar talenten wil gebruiken, door on-
der meer speciaal aandacht te besteden aan studie- en beroepenvoorlich-
ting, de mogelijkheden op her- en bijscholing te vergroten en aandacht te 
besteden aan een verantwoorde kinderopvang. Activiteiten van vrouwenor-
ganisaties worden waar mogelijk gesteund. 

2. Waar nodig zal wetgeving ter opheffing van discriminatie die belenv 
merend werkt op de emancipatie, ter hand worden genomen. Bezien zal 
worden op welke onderdelen van sociale en belastingwetgeving individuali-
sering het emancipatiebeleid kan ondersteunen. 

3. Aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheden voor deeltijdar-
beid. Bij het aanstellingsbeleid van de overheid wordt een voorbeeld gege-
ven met betrekking tot het realiseren van gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen in alle functies. 

4. Ongerechtvaardigde verschillen in rechtspositie tussen verschillende 
samenlevingsvormen worden weggenomen. 

5. Bij het onderwijs zal begrip en deskundigheid van de leerkrachten met 
betrekking tot emancipatie, rolverandering man en vrouw en rolbepaaldheid 
bij studiekeuze worden bevorderd. 

6. Het kabinet zal een bewust emancipatiebeleid voeren als geïntegreerd 
onderdeel van het algemeen beleid, waarbij aandacht zal worden gegeven 
aan de voorstellen van de Emancipatiecommissie. 

III. INTERNATIONAAL BELEID 

§ 1. Mensenrechten 

1. De Regering blijft zich inzetten voor de bescherming en de versterking 
van een internationale rechtsorde waarbinnen de vrije geestelijke en maat-
schappelijke ontplooiing van alle mensen met kracht worden bevorderd, 
zonder onderscheid naar geestelijke overtuiging, nationaliteit, ras, huids-
kleur, geslacht, taal of maatschappelijke positie. 

2. De Regering spant zich in voor de eerbiediging en waarborging van de 
fundamentele rechten en vrijheden van de burgers, waar ook ter wereld en 
verwerpt iedere vorm van discriminatie. In de noodzakelijke omgang en sa-
menwerking met totalitaire en niet-democratische landen worden deze za-
ken aan de orde gesteld, waar mogelijk in gezamenlijk optreden met onze 
partners en bondgenoten. 

3. Nederland veroordeelt de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. De Regering 
ijvert in de Verenigde Naties en in de Europese Economische Gemeenschap 
voor de totstandkoming en naleving van maatregelen, afgestemd op het 
doel om beëindiging van apartheid en onderdrukking te bewerkstelligen. Zij 
doet alles wat in haar vermogen ligt een oplossing langs vreedzame weg te 
bereiken. Uit hoofde van haar eigen verantwoordelijkheid verleent de Ne-
derlandse overheid geen medewerking door exportkredietgaranties en ex-
portvergunningen ten behoeve van transacties met Zuid-Afrika voor strate-
gisch materieel. 

§ 2. Ontwikkelingssamenwerking 

1. Een omvang van de ontwikkelingshulp ter grootte van 1,5% van het 
netto nationaal inkomen in de komende kabinetsperiode wordt als een mini-
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m u m beschouwd. Naast de reeds bestaande toerekeningen van uitgaven die 
niet voldoen aan de voor ontwikkel ingshulp in eigenli jke zin in OESO-ver-
band gestelde normen (Official Development Assistance) worden geen nieu-
we posten van oneigenl i jke aard onder het plafond van ui tgaven voor ont-
wikkel ingssamenwerking gebracht; verschuiv ingen in toerekeningen bli jven 
mogeli jk. Er zal naar worden gestreefd het aandeel van de kapi taalmarktmid-
delen onder het plafond geleideli jk aan terug te brengen en de ruimte voor 
rentesubsidies onder het plafond in fasen in te kr impen. 

2. De bilaterale hulp word t geconcentreerd op die landen die onze hulp 
het meest nodig hebben en die zich inzetten voor de ontp loo i ing van hun be-
volk ing, in het bijzonder van de armsten alsmede op die landen waarmede 
Nederland bijzondere betrekkingen onderhoudt . Daarbij word t met de be-
schikbaarheid van bijzondere kennis van en ervaring met specifieke proble-
men van ontwikkel ingslanden ter wi l le van de effectiviteit van de hulp reke-
ning gehouden. Bijzondere aandacht word t gegeven aan de kwaliteit van de 
hulpver lening en aan verbeter ing van de evaluatie van de ui tvoer ing van Ne-
derlandse projecten. 

3. Ten einde de al lerarmsten in de samenleving te bereiken, word t bi jzon-
dere aandacht besteed aan de kleinschalige landbouw en ni jverheid en aan 
het maatschappeli jk funct ioneren van de v rouw. Hierbij kunnen de activitei-
ten van overheid, bedri j fsleven en particuliere organisaties elkaar aanvul len. 
Het kabinet zal aan het werk van de particuliere organisaties een ruimere 
plaats geven in het ontwikkel ingsbeleid. 

4. De Regering streeft naar structurele verbeter ingen in het geheel van de 
betrekkingen met de ontwikkel ingslanden, waardoor zij in staat worden 
gesteld op basis van gel i jkwaardigheid deel te nemen aan het internationale 
economische verkeer. 

§ 3. Europa 

1. De Regering streeft naar versterking en verdieping van de Europese 
Gemeenschap. De vo rm ing van een economische en monetaire unie blijft 
doelstel l ing. 

2. De Regering is bereid nationale bevoegdheden over te dragen aan de 
instel l ingen van de Gemeenschap, waarbi j gewaarborgd dient te zijn dat het 
Europese Parlement daarop democrat ische controle kan ui toefenen. De re-
ger ing zal de versterking van de bevoegdheden van dit parlement bevorde-
ren en zich ervoor inzetten om de voor 1978 voorziene rechtstreekse verkie-
zingen van de leden van dit par lement te doen plaatsvinden. 

3. Nederland streeft naar een gemeenschapsbeleid ter bestr i jding van 
werkloosheid en inflatie, onder andere met behulp van een doelbewust sec-
torstructuurbele id. 

Ook in Europees verband dient een beleid, gericht op selectieve economi-
sche groei en rechtvaardige inkomensverhoudingen, tot stand te worden ge-
bracht. 

De tots tandkoming van een Europees energie- en mi l ieubeleid wordt met 
kracht bevorderd evenals van een Europese ontwikkel ingsstrategie op basis 
van internationale solidariteit. 

4. Nauwe samenwerking van Europa met de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika en Canada is noodzakelijk voor de handhaving van de vei l ig-
heid in de wereld en voor de oplossing van economische en monetaire pro-
blemen. 

§ 4. Defensie 

1. Nederland bli jft zijn aandeel bi jdragen aan de Westeli jke verdediging. 
2. De defensie- inspanning, zoals voorzien in de Defensienota 1974, wordt 

kwalitatief op peil gehouden. Het beleid zal niet voorui tgr i jpen op de resulta-
ten van de MBFR-onderhandel ingen. 
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3. Taakverdeling, rationalisatie en standaardisatie worden bevorderd om 
de effectiviteit van de bondgenootschappelijke defensie te verhogen en de 
kostenstijgingen te beperken. 

4. Er moet, wil de mensheid overleven, een einde komen aan de bewape-
ningswedloop. Daarom zal Nederland zich inspannen waar en wanneer zich 
de mogelijkheid voordoet voor het treffen van effectieve maatregelen tot be-
heersing en vermindering van bewapening. In het bijzonder is het streven 
erop gericht de rol van de kernwapens te reduceren, waartoe een evenwicht 
in de conventionele bewapening vereist is. 

5. Het project tot herziening van het militaire straf-, strafproces- en tucht-
recht wordt tot voltooiing gebracht. 

6. Bezien zal worden hoe binnen de beperkte financiële mogelijkheden 
een rechtvaardiger systeem van dienstplicht kan worden gerealiseerd. 

IV. DIVERSE ONDERWERPEN 

§ 1. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

1. Het woon- en leefklimaat inde steden en op het platteland heeft bijzon-
dere aandacht. Maatregelen zullen worden genomen voor het behoud van 
oude en kleine kernen. 

2. De prioriteit voor stadsvernieuwing blijft gehandhaafd. Bij het hier te 
voeren beleid dient zorgvuldig gekozen te worden tussen verbetering van 
bestaande huizen, sanering of nieuwbouw. Steun wordt geboden aan in 
moeilijkheden rakende midden-en kleinbedrijven. 

3. Het eigen-woningbeit zal krachtig worden bevorderd met bijzondere 
aandacht voor het beschut eigen-woningbezit. Een wezenlijke vergroting 
van het aandeel van het eigen-woningbezit in het gehele woningbestand is 
noodzakelijk. Huurders van woningwetwoningen wordt, onder bepaalde 
voorwaarden, het recht gegeven om hun woning te kopen. Voor de verkoop 
van woningwetwoningen zullen nadere regels worden gesteld. Bestudeerd 
zal worden of de onderhoudskosten van de eigen woning weer aftrekbaar 
voor de loon- en inkomstenbelasting zullen worden gemaakt. 

4. Het meerjarenplan voor de woningbouw wordt telkenjare bijgesteld in 
het licht van de meest recente ramingen van de woningbehoefte en voortge-
zet woningbehoeftenonderzoek. Om de financiering van het woningbouw-
program als geheel veilig te stellen zal ernaar gestreefd worden meerjarige 
financieringscontracten met institutionele beleggers af te sluiten op basis 
van een redelijk rendement. 

5. De Regering stelt zich ten doel een goede en betaalbare huisvesting te 
realiseren voor minderdraagkrachtigen, ook door het beschikbaar stellen 
van voldoende woningwetwoningen in het bouwprogramma. Voor de huis-
vesting van groepen met bijzondere woonbehoeften - zoals ongehuwden, 
bejaarden, gehandicapten, werkende jongeren en buitenlandse werknemers 
- worden speciale maatregelen getroffen. 

6. Het huurbeleid behoort de bestrijding van de woningnood en een 
rechtvaardige verdeling van de woningvoorraad te dienen. Wie de werkelijke 
huurwaarde van zijn woning niet kan betalen wordt individueel gesubsidi-
eerd. Het huur- en subsidiebeleid is erop gericht de woonlasten van de huur-
der af te stemmen op draagkracht en woonkwaliteit. Binnen het stelsel van 
individuele huursubsidies wordt de positie van de laagstbetaalden niet aan-
getast. 

7. De spoedige totstandkoming van een huurprijzenwet woonruimte 
wordt bevorderd. Bij het vaststellen van de trendmatige huurverhoging, 
wordt nauw aangesloten bij het trendmatige verloop van bouwkosten en ex-
ploitatiekosten. 

8. Aan de hand van de uitkomsten van lopend onderzoek, zal worden na-
gegaan of, en zo ja in welke mate, er niette rechtvaardigen verschillen in 
woonlasten van huurders en eigen bewoners bestaan en hoe deze dan kun-
nen worden weggenomen. 
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9. Op korte termijn wordt nagegaan of, en in hoeverre de handel in huur-
woningen de belangen van de zittende huurders aantast en een doelmatige 
verdeling van woonruimte doorkruist. Waar dit het geval blijkt zullen, om de-
ze belangen te beschermen, maatregelen worden getroffen. De huurder ver-
krijgt bij verkoop van het door hem bewoonde huis een recht van voorkeur, 
te regelen naar analogie van de Pachtwet. 

10. De Regering streeft naar het democratiseren en doelmatiger maken 
van de procedures van de ruimtelijke ordening, zonder aantasting van de 
rechtszekerheid, onder meer door betere regeling van de inspraak. 

§ 2. Grondbeleid 

1. Ter behartiging van belangen van velerlei aard (woningbouw, aanleg 
van wegen en parken, voorzieningen ten behoeve van recreatie en sport) 
heeft de gemeenschap onroerend goed nodig, bebouwd of onbebouwd. 
Voor zover zij dit onroerend goed niet door minnelijke aankoop kan verwer-
ven, is onteigening daarvan noodzakelijk. De onteigende behoort daarvoor 
schadeloosstelling te ontvangen. Maar het gaat niet aan dat de gemeen-
schap aan de onteigende ook moet vergoeden de meerwaarde die het on-
roerend goed heeft verkregen onder de invloed van werken die de overheid 
heeft uitgevoerd of zal uitvoeren in verband met de bestemming waarvoor 
onteigend wordt. Voorts dient bij het bepalen van de schadeloosstelling de 
invloed buiten beschouwing te worden gelaten die planologische beslissin-
gen van de overheid op de waarde van het onroerend goed hebben uitgeoe-
fend, althans voor zover het onredelijk zou zijn dat de onteigende door het 
effect van zulk een beslissing bevoordeeld of geschaad wordt. 

De correcties die ter verwezenlijking hiervan in de wetgeving moeten 
worden aangebracht kunnen worden gegoten in de vorm van het systeem 
dat wel genoemd wordt «gebruikswaarde plus» dan wel in de vorm van het 
stelsel van «verkeerswaarde minus». Het laatste is veel eenvoudiger en sluit 
veel nauwer aan bij het bestaande onteigeningsrecht, dat voor het overgrote 
deel bestaat uit een gedurende een eeuw lang zorgvuldig opgebouwde juris-
prudentie. Het verdient dan ook de voorkeur om het gestelde doel: te voor-
komen dat bij onteigening particulieren ten koste van de gemeenschap 
worden verrijkt, na te streven door het stelsel «verkeerswaarde minus» in de 
wet neer te leggen (amendement-de Bekker c.s.). 

2. Het kabinet neemt het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsontwerp 
13 713 (Regeling van een voorkeursrecht van gemeenten bij de verwerving 
van onroerend goed) in hoofdzaak over. In dat wetsontwerp zal de bepaling 
worden opgenomen dat de gemeente die te kennen heeft gegeven van het 
voorkeursrecht gebruik te willen maken op een nader vast te stellen tijdstip 
in de voorziene procedure gehouden zal zijn tot aankoop over te gaan. Ge-
streefd zal worden naar versoepeling van de bestuurlijke procedures, zodat 
de behoefte gebruik te maken van het voorkeursrecht geringer wordt. 

3. Hoewel veel agrariërs in de loop der jaren hun bedrijf hebben opgege-
ven om ander werk te zoeken, is landbouwgrond in ons zeer dichtbevolkte 
land heel schaars. Daarbij komt dat landbouwbedrijven, om rendabel te kun-
nen zijn, niet te klein mogen zijn en een areaal ter beschikking moeten heb-
ben dat in redelijke mate een gemechaniseerde bedrijfsuitoefening mogelijk 
maakt. Dit maakt het gewenst de overdracht van landbouwgronden te on-
derwerpen aan een stelsel van landbouwkundige toetsing naar criteria die 
passen in een goed agrarisch structuurbeleid. Het gaat er daarbij niet om dat 
als kopers van landbouwgrond slechts diegenen in aanmerking zouden mo-
gen komen die op het onroerend goed zelf het landbouwbedrijf willen uit-
oefenen; ook «veilige» verpachters kunnen in het nieuwe stelsel landbouw-
grond verwerven. Het is voor de financiering van de landbouw van belang 
dat ook zulke verpachters in de markt kunnen zijn. 

Verwacht mag worden dat de invoering van een systeem van landbouw-
kundige toetsing tot gevolg zal hebben dat de stijging van de prijzen van 
landbouwgrond in belangrijke mate wordt afgeremd. Het zijn immers veelal 
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degenen die met de aan te kopen grond niet-agrarische plannen hebben die 
met de hoogste, de prijzen derhalve opdrijvende, biedingen op de huidige 
markt verschijnen. Mocht na verloop van tijd, dat wil zeggen nadat vastge-
steld is kunnen worden welke gevolgen de nieuwe wet inzake de landbouw-
kundige toetsing voor de prijsontwikkeling heeft, blijken dat de prijzen van 
landbouwgrond niettemin zo zouden stijgen dat de agrariërs daardoor in 
ernstige problemen komen, dan zullen andere beleidsmaatregelen worden 
overwogen. 

§ 3. Energie 

1. In nauw overleg met onze Europese partners en met onze andere bond-
genoten in de vrije westerse wereld moet onze toekomstige energievoorzie-
ning worden veilig gesteld. Dit geldt zowel voor de verdere ontwikkeling van 
klassieke energiedragers, zoals aardgas, kolen en olie, als voor het ontwikke-
len van alternatieven, waaronder de kernenergie. Het onderzoek naar alter-
natieve energiebronnen en nieuwe besparingstechnologieën wordt krachtig 
bevorderd. In dit licht is er behoefte aan actualisering van de ramingen om-
trent de toekomstige energiebehoefte, waarbij de resultaten van een ener-
giebesparingsbeleid, de concrete voorzieningsmogelijkheden voor kolen, de 
voorgenomen aanwendingspolitiek van aardgas en de (politieke) importaf-
hankelijkheid van energiedragers moeten worden bezien. 

2. Het overheidsbeleid dient op energiebesparing gericht te zijn. Het nieu-
we kabinet verbindt zich tot een stelselmatig beleid gericht op besparing van 
het energieverbruik. Te denken valt o.m. aan een algemene energiebespa-
ringswet, aan verbetering van de isolatie van nieuwbouwhuizen en gebou-
wen door een geleidelijke aanpassing van bouwvoorschriften, bevordering 
van een betere isolatie van oude huizen en gebouwen door middel van sub-
sidies, bevordering van stadsverwarming en een tariefstelling die besparin-
gen uitlokt. Energiebesparende investeringen van het bedrijfsleven zullen 
worden gesteund. De voorlichting gericht op het zo noodzakelijk zuinig om-
gaan met energie, wordt geïntensiveerd. 

3. In het besef dat het gebruik van kernenergie in ons dichtbevolkte land 
zoveel mogelijk dient te worden vermeden, zullen beslissingen ter uitvoe-
ring van het beginselbesluit van 1974 tot bouwvan een drietal kerncentrales 
eerst worden genomen, nadat voor het vraagstuk van de methode van ber-
ging van radioactief afval een aanvaardbare oplossing is gevonden. Ook 
moet een bevredigende oplossing worden gevonden voor de problematiek 
van de veiligheid van de kerncentrales en vooral voor het risico van tegen 
kerncentrales gerichte terreur- en sabotagedaden. Bij de besluitvorming 
dient mede in beschouwing te worden genomen, welke activiteiten in de ons 
omringende landen op dit gebied worden ontwikkeld. Intussen zal de tech-
nologische kennis op dit terrein op peil gehouden moeten worden. 

4. Indien de door het vorige kabinet gevraagde garanties worden ver-
kregen - waarbij het essentieel is dat leveranciers en afnemers van verrijkt 
uranium deugdelijke non-proliferatienormen in acht nemen - zal het kabinet 
overeenkomstig een eerder genomen beslissing een besluit nemen tot uit-
breiding van Almelo. 

V. ABORTUS 

A 
1. De partijen onderschrijven dat de totstandkoming van een nadere wet-

telijke regeling van abortus provocatus in deze kabinetsperiode dringend ge-
wenst is. 

2. Het kabinet stelt zich tot taak voor 1 januari 1979 een wetsontwerp ter 
zake van abortus in te dienen. Het kabinet zal bevorderen dat bij indiening 
van dit ontwerp van wet het advies van de Raad van State wordt overgelegd. 
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B 
3. Indien de leden van het kabinet van onderscheiden politieke herkomst 

niet binnen de onder 2 genoemde termijn slagen in hun poging tot een ge-
meenschappelijk standpunt ter zake te komen, geeft het kabinet daarvan zo 
spoedig mogelijk gemotiveerd kennis aan de Staten-Generaal, waarna initi-
atieven van de Tweede Kamer worden afgewacht. 

4. Het kabinet zal bevorderen dat een door de Staten-Generaal aanvaard 
wetsontwerp spoedig aan de Raad van State ter fine van advies wordt voor-
gelegd. 

5. Het kabinet zal het besluit met betrekking tot het contraseign nemen in 
het licht van het advies van de Raad van State en de gebleken opvattingen 
over dit vraagstuk bij de partijen wier geestverwanten in het kabinet zitting 
hebben alsmede in het besef dat een herziening van de wettelijke regeling 
noodzakelijk is. 

C 
6. In afwachting van een herziening van de wetgeving zal de Minister van 

Volksgezondheid zich verstaan met organisaties en instellingen in de medi-
sche wereld om te bevorderen, dat bij het verrichten van abortus zo groot 
mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, met name om commerciële prak-
tijken te weren. Met het oog op de voorgenomen herziening van de wetge-
ving wordt ervan uitgegaan, dat geen daden van vervolging worden onder-
nomen, anders dan op vermoeden van kennelijke onzorgvuldigheid in het 
medisch handelen. 
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Bijlage IV Tweede-Kamerfractie P.v.d.A. 

Aan de informateur 

prof. mr. W. C. L van der Grinten 

Amsterdam, 5 december 1977 

Hooggeachte informateur, 
Blijkens uw brief van 2 december j l . stelt u mij in de gelegenheid de opstel-

ling van mijn fractie tegenover een kabinet van C.D.A. en V.V.D. kenbaar te 
maken. Een wat ongebruikelijke vraag aan een partij die, nu u aanstuurt op 
zo'n kabinet, oppositiepartij zal zijn. Mijn antwoord luidt dan ook dat wij een 
kabinet van C.D.A. en V.V.D. zullen bestrijden. 

Toch geeft uw brief mij aanleiding tot het maken van enkele kanttekenin-
gen. Het is mij opgevallen dat u thans spreekt over «een kabinet van C.D.A. 
en V.V.D.». Bij eerdere gelegenheden sprak u steeds van «een parlementair 
meerderheidskabinet». In mijn brief van 29 november j l . heb ik gemeend u 
er op te moeten wijzen dat het u, gelet op de gebleken omstandigheden, 
kennelijk niet is gelukt een parlementair meerderheidskabinet van C.D.A. en 
V.V.D. te vormen, zodat de formatie in een nieuw stadium is gekomen. U 
heeft mij toen geantwoord dat dit naar uw oordeel niet het geval is, zodat u 
op de verdere inhoud van mijn brief niet wenste in te gaan. Nu u blijkbaar op 
dit oordeel bent teruggekomen ben ik wel zeer benieuwd de redenen daar-
voor te vernemen. Het zou natuurlijk kunnen dat u met uw nieuwe stap be-
oogt alsnog de steun te verwerven van andere fracties op basis van het re-
geerakkoord tussen C.D.A. en V.V.D. Wanneer u in die poging slaagt zal dat 
toch niet veel meer kunnen zijn dan gedoogsteun, zodat u dan toch het extra-
parlementaire stadium binnentreedt. Tenzij u hen tot het aanvaarden van 
een parlementaire binding zou willen uitnodigen. In dat geval is het echter 
niet juist nog langer van een C.D.A.-V.V.D.-kabinet te spreken. Dan bent u 
bezig een C.D.A.-V.V.D.-X-Y-Z-kabinet te vormen. Ik zie de verdere ontwikke-
ling met belangstelling tegemoet. 

Blijkbaar stemmen de fracties van C.D.A. en V.V.D. met deze werkwijze in. 
De politieke verantwoordelijkheid voor deze gang van zaken ligt derhalve 
ten volle bij hen. 

Hoogachtend, 
Ed. van Thijn 
Fractievoorzitter van de P.v.d.A. 
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Bijlage V Tweede-Kamerfractie D'66 

Aan de kabinetsinformateur 
prof. mr. W. C. L. van der Grinten 

's-Gravenhage, 5 december 1977 

Zeer geachte heer Van der Grinten, 

Nadat de laatste formatiepoging van de heer Den Uyl was vastgelopen, 
heeft het Staatshoofd op 5 november jl. de fractievoorzitters geconsulteerd. 
De heer Van Agt heeft bij die gelegenheid geadviseerd een informateur uit 
C.D.A.-kring te benoemen, met het doel te komen tot een parlementair meer-
derheidskabinet. Op 7 november heeft de Koningin de heer Van Agt op-
nieuw uitgenodigd om de naam te noemen van iemand die de totstandko-
ming van een parlementair meerderheidskabinet zou kunnen bewerkstelIN 
gen. Dit heeft geleid tot een uitnodiging aan u om een informatie te verrich-
ten. 

Mede door deze voorgeschiedenis heb ik steeds aangenomen dat het ver-
trouwen van het parlement, waarvan in uw opdracht sprake is, dient te wor-
den opgevat als parlementaire steun in de betekenis zoals die gangbaar is bij 
parlementaire kabinetten. Mij dunkt dat geen parlementair meerderheidska-
binet kan worden gevormd, wanneer geen meerderheid van de leden van de 
Tweede Kamer parlementaire steun toezegt, en dat is het geval nu zes leden 
van de C.D.A.-fractie hebben verklaard de totstandkoming van een 
C.D.A./V.V.D.«regering noch te zullen bevorderen, noch te zullen beletten. 
Natuurlijk kan hierin nog verandering komen als voldoende leden van an-
dere fracties volledige parlementaire steun aan de beoogde regering zouden 
toezeggen. 

Van de leden van de fractie van D'66 is een dergelijke volledige parlemen-
taire steun niet te verwachten. Het komt mij voor dat, gezien uw opdracht, 
dit het relevante aspect is van onze opstelling tegenover het beoogde kabi-
net van C.D.A. en V.V.D., en ik hoop hiermee uw brief van 2 december jl. dan 
ook voldoende te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 
J. C. Terlouw 
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Bijlage VI Tweede-Kamerfractie S.G.P. 

Aan de heer informateur 
de hooggeleerde heer prof. mr. W. C. L. van der Grinten 

's-Gravenhage, 5 december 1977 

Zeer geachte professor, 

Gaarne geef ik gevolg aan uw verzoek om enkele punten voor u vast te 
leggen van het informatief gesprek, dat ik het genoegen had met u te voe-
ren. In uw brief van 2 december hebt u mij de vraag voorgelegd hoe de op-
stelling van mijn fractie zal zijn tegenover het beoogde kabinet van C.D.A. en 
V.V.D. Die opstelling is afhankelijk van ons oordeel over het akkoord, dat u 
aan uw verzoek als bijlage hebt toegevoegd. Primair bestaat voor ons de 
binding aan eigen program van beginselen en daarbij ook aan eigen verkie-
zingsprogram. Aan de hand daarvan is onze opstelling bepaald. 

Ten aanzien van het regeerakkoord merk ik op dat onze waardering voor 
de wijze waarop het akkoord tot stand kwam beduidend positiever is dan ten 
opzichte van het akkoord P.v.d.A.-C.D.A.-D'66. Dit akkoord laat meer ruimte 
voor de parlementaire besluitvorming. Onze grote grief tegen het eerste ak-
koord was juist dat het parlement in sterke mate buiten spel werd geplaatst. 
De inhoud komt voorts dichter bij wat ons als verantwoord beleid voor ogen 
staat. Wij komen punten tegen die wij in eigen program terugvinden. Stellig 
zijn er ook punten die vraagtekens oproepen of bedenkingen. Dat geldt met 
name aangelegenheden van principiële levensbeschouwelijke aard. Ten 
aanzien van abortus zijn er voorbehouden gemaakt door leden van het 
C.D.A. Het minste is wel dat wij, die geen enkele invloed op de totstandko-
ming van het akkoord hadden, genoemde reserves delen. Voorts valt te wij-
zen op kwesties als het niet noemen van de bede in de Troonrede, geen 
steunverlening aan revolutionaire bevrijdingsbewegingen, tegengaan van 
burgerlijke ongehoorzaamheid, preventie van verslaving aan verdovende 
middelen naast opvang van slachtoffers, wat wel genoemd is. Voorts zou-
den we gaarne duidelijkheid zien over kwesties als samenlevingsvormen, 
emancipatiebeweging, stakingsverbod. Deze opsomming is illustratief en 
niet limitatief. 

De uitvoerige paragrafen over het financieel-economisch-sociaal beleid 
hebben evenzeer twijfels opgeroepen. Weliswaar is de startpositie van het 
kabinet in dezen voor ons een zaak, die begrip ontmoet. Desniettemin zijn 
we bereid binnen de beperkingen, die ons program van beginselen oplegt, 
een zekere steun te verlenen aan het door u beoogde kabinet. Wanneer het 
kabinet, indien het tot stand is gekomen, in zijn voortbestaan wordt bedreigd 
willen en moeten wij ook de eventuele gevolgen en alternatieven mede in 
het licht van onze uitgangspunten van het beleid, terdege zwaar laten we-
gen. 

De zekere steun als hierboven gedefinieerd zou ons gemakkelijker vallen, 
indien op een of andere wijze overleg kan bestaan om onze standpunten ten 
opzichte van incidentele zaken te laten samenhangen met kennis van het to-
tale beleid, voor zover dat althans het parlement regardeert. 

Ik hoop dat het mij gelukt is in wat hierboven is weergegeven de essentie 
van ons gesprek te hebben vastgelegd. 

Met de meeste hoogachting, 
H.G. Abma 
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Bijlage VII Tweede-Kamerfractie PPR. 

Aan de informateur 
prof. mr. W. C. L van der Grinten 

Den Haag, 5 december 1977 

Zeer geachte heer Van der Grinten, 

U onderzoekt thans de mogelijkheid van een kabinet van C.D.A. en V.V.D. 
in het kader van uw opdracht de mogelijkheden te onderzoeken om op de 
kortste termijn te geraken tot de vorming van een kabinet dat mag vertrou-
wen in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te ondervin-
den. 

Voor de P.P.R.-fractie houdt deze opdracht in dat een dergelijk kabinet ge-
baseerd is op programmatische afspraken en op onderling vertrouwen. Te-
vens moet het - ook volgens uw interpretatie - kunnen rekenen op een vaste 
meerderheid in de volksvertegenwoordiging. 

Een kabinet dat niet de steun heeft van de volledige fracties van C.D.A. en 
V.V.D. kan op een vaste meerderheid in de volksvertegenwoordiging niet re-
kenen. Dat eventuele steun van andere partijen aan de eerder genoemde 
voorwaarden kan voldoen lijkt onwaarschijnlijk. Daarom zal een 
C.D.A./V.V.D.-kabinet ons inziens een onvoldoende vaste basis hebben. 

Op grond van het door C.D.A. en V.V.D. gesloten programakkoord en de 
daarbij gegeven toelichtingen verwachten wij bovendien niet dat dit kabinet 
voldoende steun in de samenleving zal vinden. 

Naar onze mening biedt het bereikte akkoord ook geen mogelijkheden de 
structurele problemen in de samenleving dichter bij een oplossing te bren-
gen. Het zal geen bijdrage kunnen leveren aan de andere mentaliteit die 
daarvoor nodig is. Veel problemen zullen blijven liggen en daardoor moeilij-
ker oplosbaar worden. 

Een en ander leidt voor de P.P.R.-fractie tot de conclusie dat 
- tenzij alsnog nadrukkelijk steun wordt verworven in de vorm van het 

aanvaarden van het gesloten akkoord als uitgangspunt voor het te voeren 
beleid, het beoogde kabinet niet past binnen de aan u gegeven opdracht; 

- gegeven de hoofdlijnen van het beleid op basis van de gemaakte af-
spraken tussen C.D.A. en V.V.D. de P.P.R.-fractie haar steun aan een dergelijk 
kabinet niet kan geven. 

Met vriendelijke groet, 
namens de P.P.R.-fractie, 
Ria Beckers, fractievoorzitter 
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Bijlage VIII Tweede-Kamerfractie van de C.P.N. 

Aan prof. mr. W. C. L. van der Grinten 

Amsterdam, 5 december 1977 

Geachte heer Van der Grinten, 

Hierbij bevestig ik mijn telefonische mededeling, u gedaan op 5 decem-
ber, dat mijn fractie aan het door u voorbereide kabinet geen enkele steun 
zal geven. 

Mijn partij zal het in en buiten het parlement bestrijden. 

Hoogachtend, 
M. Bakker 
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Bijlage IX Tweede-Kamerfractie G.P.V. 

Aan de informateur van 
H.M. de Koningin 
prof. mr. W. C. L. van der Grinten 

Den Haag, 5 december 1977 

Hooggeleerde Heer, 

In antwoord op uw vraag naar de opstelling van de G.P.V.-fractie tegen-
over het beoogde kabinet van C.D.A. en V.V.D., deel ik u het volgende mee. 

1. Er kan geen parlementaire binding tussen het beoogde kabinet en de 
G.P.V.-fractie bestaan, omdat de fractie het regeerakkoord pas leerde ken-
nen nadat het definitief was vastgesteld. 

2. Uit het regeerakkoord volgt dat bij de komende kabinetsperiode twee 
fases kunnen worden onderscheiden: 

1ste fase: Er is nog geen wetsontwerp inzake abortus provocatus inge-
diend; 

2de fase: Een indiening van bedoeld wetsontwerp (door de Regering öf als 
initiatief-wetsontwerp) heeft plaatsgevonden. 

3. Zolang de 1ste fase voortduurt wil de G.P.V.-fractie, ondanks voorbe-
houden, het beoogde kabinet constructief en positief tegemoet treden. Zij 
zal het kabinet niet vanuit het standpunt van een maatschappelijke groep, 
maar vanuit het nationaal standpunt naar zijn daden beoordelen. 

4. De grootste voorbehouden, die de G.P.V.-fractie in deze fase maakt ten 
aanzien van het akkoord, betreffen punt C 6 uit de abortusparagraaf en de 
sociaal-economisch-financiële paragraaf ten aanzien van de financiering van 
de regeringsvoornemens. 

5. De reserves die de G.P.V.-fractie tegenover het voormalige P.v.d.A.-
C.D.A.-D'66-akkoord heeft zijn echter groter. Aan de andere kant houdt de 
G.P.V.-fractie rekening met het gehele G.P.V.-verkiezingsprogram, en daar-
om kan zij na de week van de regeringsverklaring wel eens in een situatie 
van afweging van verschillende nadelen tegenover elkaar komen te staan. 
Zo'n situatie is hachelijk als het gaat om een beleidsonderdeel, waaraan het 
beoogde kabinet beslissende betekenis zou hechten. Daarbij geldt dat de po-
sitie van de G.P.V.-fractie tegenover het kabinet des te meer sympathiserend 
zal zijn, naarmate uit het kabinetsbeleid meer elementen van een nationale 
christelijke strekking zullen blijken. Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn 
het opnieuw erkennen van Gods Naam in de troonredes en in de a.s. rege-
ringsverklaring. 

6. Bij het ingaan van de hierboven onder 2 vermelde 2de fase stelt de 
G.P.V.-fractie zich voor samen met een lid van de S.G.P.-fractie een initiatief-
ontwerp inzake abortus provocatus in te dienen, met het oogmerk thans be-
staande hierop betrekking hebbende wetsartikelen te verbeteren. Het ligt in 
de bedoeling van deze fracties de Kamer te vragen hun initiatief-ontwerp zo 
mogelijk gelijktijdig te behandelen met een ander wetsontwerp inzake abor-
tus. Als het andere ontwerp voldoende overeenstemming met het door de 
S.G.P.- en G.P.V.-fracties bedoelde ontwerp zou tonen, zodat zij, al dan niet 
na amendering, zich met het andere ontwerp zouden kunnen verenigen, 
blijft een initiatief van deze zijde achterwege. Dit lijkt echter niet waarschijn-
lijk. Omdat ook de huidige wetgeving inzake het verbieden van abortus on-
bevredigend is geworden, kwamen in december 1976 de fracties van het 
G.P.V. en de S.G.P. tot hun hier genoemde voornemen. 

Hoogachtend, 
A. J. Verbrugh 
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Bijlage X Tweede-Kamerfractie P.S.P. 

Aan de kabinetsinformateur de heer prof. mr. W. C. L. van der Grinten 

Den Haag, 5 december 1977 

Geachte heer Van der Grinten, 

Hierbij bevestig ik het telefoongesprek dat ik met u gevoerd heb op maan-
dag 5 december. 

Bij die gelegenheid heb ik u het volgende meegedeeld. 
1. Het zal duidelijk zijn dat de P.S.P. de voorkeur geeft aan een zo links 

mogelijk kabinet. Van een regeringscombinatie zoals nu door u wordt voor-
gesteld verwachten wij zelfs niet het relatief progressieve beleid zoals dat 
van een Partij van de Arbeid-C.D.A.-D'66-kabinet, dan wel van een links 
minderheidskabinet verwacht had mogen worden. Het door u toegezonden 
regeerakkoord geeft mij ook geen aanleiding tot enig extra vertrouwen in die 
richting. Ik neem dan ook aan dat er weinig gelegenheden zullen zijn waarbij 
voorstellen van een kabinet als door u voorgesteld door mij zullen kunnen 
worden gesteund. 

2. Een kabinet als door u voorgesteld wordt door de P.S.P. beschouwd als 
slechte zaak voor de toekomst van ons land en met name voor de zwakkeren 
in de samenleving. Ik zal dan ook een eventuele motie van de Kamer die 
zulks constateert zeker steunen. 

Ik voeg hieraan nog het volgende toe. In ons telefoongesprek heb ik u 
meegedeeld niet te willen treden in de staatsrechtelijke vraag of de beoog-
de combinatie kan worden geacht te leiden tot een kabinet, dat, zoals in uw 
opdracht omschreven stond, «mag vertrouwen in voldoende mate steun in 
de volksvertegenwoordiging te ondervinden». Dat neemt echter niet weg 
dat indien en voorzover deze formule moet worden geïnterpreteerd als de 
eis dat een parlementair meerderheidskabinet tot stand komt, ik van mening 
ben dat niet kan worden gesteld dat door de beoogde combinatie aan die eis 
wordt voldaan, nu zes vertegenwoordigers van het C.D.A. in de Kamer zich 
zo duidelijk van het gesloten akkoord hebben gedistantieerd. Tevens wil ik 
nog opmerken dat het mij een illusie lijkt wanneer u zich zou voorstellen dat 
gemis te compenseren door u te verzekeren van de steun van een aantal ver-
tegenwoordigers in de Kamer van de uiterste rechterzijde. In dat geval im-
mers zou het kabinet zich gedwongen zien een nog behoudender beleid te 
voeren dan er zonder dat reeds van valt te vrezen, hetgeen - naar ik toch 
mag aannemen - de mate van steun bij de meer progressieve vertegen-
woordigers van het C.D.A. nog verder zou doen afnemen. Een dergelijke po-
ging om het door u beoogde kabinet alsnog een meerderheidskarakter te ge-
ven lijkt mij dan ook een schijnoplossing. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, 

Met vriendelijke groet, 
B. van der Lek 

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14 600, nr. 4 103 



Bijlage XI Tweede-Kamerfractie Boeren-Partij 

Aan de weled. gestr. heer prof. mr. W. C. L. van der Grinten, 

Bennekom, 5 december 1977 

Weledel Gestrenge Heer, 

Op zaterdag 3 december uw geacht schrijven met daarbij het herziene re-
geerakkoord tussen C.D.A. en V.V.D. in dank ontvangen; na bestudering van 
dit akkoord kan ik u namens de Boeren-Partij mededelen dat het onze in-
stemming heeft dat u doorwerkt om op basis daarvan een kabinet tot stand 
te brengen. Wij zien liever een kabinet van C.D.A. met V.V.D. dan een kabinet 
van C.D.A. met P.v.d.A. vanwege het feit dat wij een rechtse politiek voor-
staan. Wij zullen dus met onze stem in het parlement het door u te vormen 
kabinet steunen op basis van ons eigen beginselprogram; wij zullen trouw 
blijven aan datgene wat wij onze kiezers hebben beloofd en een motie van 
wantrouwen niet steunen vanwege het feit dat wij niet opnieuw de weg vrij 
willen maken voor meneer Den Uyl. 

Hoogachtend, 
Met vr. groeten, 
Kamerlid en fractievoorzitter 
H. Koekoek 
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Bijlage XII Tweede-Kamerfractie DS'70 

Aan de informateur van H.M. de Koningin, 
de heer prof. mr. W. C. L. van der Grinten 

's-Gravenhage, 5 december 1977 

Zeer geachte heer Van der Grinten, 

Ter bevestiging van het heden om 12.00 uur mondeling door mij aan u ter 
kennis gebrachte standpunt van de DS'70-fractie ter zake van haar opstelling 
tegenover het beoogde kabinet van C.D.A. en V.V.D. geef ik u hierbij een 
schriftelijke samenvatting. 

Gelet op de overweging dat de D.S.'70-fractie niet heeft deelgenomen aan 
het programmatisch overleg dat heeft geleid tot het regeerakkoord tussen 
C.D.A. en V.V.D. en het overleg over de zetelverdeling tussen deze twee frac-
ties kan de D.S.'70-fractie niet beschouwd worden als een van de fracties 
waarop het beoogde kabinet van C.D.A. en V.V.D. in directe zin steunt. 

Kennis genomen hebbende van het bereikte akkoord en de overeengeko-
men zetelverdeling tussen de C.D.A.- en V.V.D. fractie ziet de D.S.'70-fractie 
daarin echter geen overwegende aanleiding het beoogde kabinet bij zijn eer-
ste optreden in de Kamer haar steun te onthouden. Toetssteen in de komende 
periode voor de beoordeling van het kabinet zal - gezien vanuit ons verkie-
zingsprogramma - zijn het door het kabinet gevoerde beleid. Het cen-
traal stellen van de bestrijding van werkloosheid en inflatie alsmede - gege-
ven de huidige situatie van teruglopende economische groei - het geven 
van extra aandacht aan vraagstukken van inkomensverdeling en medezeg-
genschap in de onderneming acht de D.S.'70-fractie daarbij essentieel. 

Overigens merk ik nog op, dat uit consultatie van de staatsrechtsgeleerde 
prof. mr. A. D. Belinfante mij gebleken is dat de «vorming van een kabinet 
dat mag vertrouwen in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordi-
ging te ondervinden» reeds aanwezig is in de situatie dat de C.D.A.- en 
V.V.D.-fractie als zodanig indien de vertrouwenskwestie in het geding is het 
beoogde kabinet zullen steunen. Een voorbehoud van een of meer leden van 
de betrokken fracties ten aanzien van een of meer onderdelen van het re-
geerakkoord en/of de zetelverdeling is daarbij niet relevant. 

Uit het vorenstaande kan begrepen worden, dat naar mijn oordeel in strikt 
formele zin nadere informatie over de opstelling van de overige fracties in 
de Kamer niet noodzakelijk is op grond waarvan ik het des te meer heb ge-
waardeerd dat u in deze toch van de overige fracties hun opstelling tegen-
over het beoogde kabinet hebt willen vernemen. 

Met de meeste hoogachting, 
R. E. F. M. Nijhof 
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EINDVERSLAG VAN DE FORMATIEWERKZAAMHEDEN 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 17 december 1977 

Majesteit, 

Op donderdag 8 december 1977 mocht ik van u de opdracht ontvangen 
«een kabinet te vormen dat mag vertrouwen in voldoende mate steun in de 
volksvertegenwoordiging te ondervinden». Ik heb u verzocht de opdracht in 
beraad te mogen houden. 

Regelmatig mocht ik u hetzij telefonisch hetzij in een persoonlijk onder-
houd op de hoogte houden van het verloop van de gevoerde besprekingen. 

Bij mijn werkzaamheden heb ik mij gebaseerd op de uitkomsten van het 
onderzoek van de informateur prof. mr. W. C. L. van der Grinten mede in-
houdende dat een kabinet van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 niet te vormen blijkt 
en op de schriftelijke bevestiging die ik u als fractievoorzitter van het C.D.A. 
op 7 december 1977 van de opstellingvan de ledenvan deze fractie mocht 
geven. 

Van 9 decembertot en met 15 december 1977 heb ik na overleg met de 
fractievoorzitters van C.D.A. en V.V.D. afzonderlijke besprekingen gevoerd 
met de verschillende kandidaten voor een eventuele post in het te vormen 
kabinet. Tijdens de informatie van prof. mr. W. C. L. van der Grinten werd de 
voorlopige afspraak gemaakt dat met de verantwoordelijkheid voor de coör-
dinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffende en van 
de zorg voor de aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand de 
Vice-Minister-President zou worden belast. 

In overleg met de heer Wiegel en de fractievoorzitter van het C.D.A. is na-
der besloten aan een andere Minister deze taak op te dragen. Over deze keu-
ze raadpleegde ik de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen. 

Naar aanleiding van de gevoerde besprekingen hebben zich bereid ver-
klaard in het te vormen kabinet zitting te nemen: 

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

De heer H. Wiegel, 
als Vice-Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken; 

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

Mr. J. de Ruiter, 
als Minister van Justitie; 

Dr. A. Pais, 
als Minister van Onderwijs en Wetenschappen; 

Mr. F. H. J. J. Andriessen, 
als Ministervan Financiën; 

Dr. R. J. H. Kruisinga, 
als Ministervan Defensie; 

Jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland, 
als Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; 

Ir. D. S.Tuijnman, 
als Minister van Verkeer en Waterstaat; 
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Drs. G. M. V. van Aardenne, 
als Ministervan Economische Zaken; 

Mr. A. P. J. M. M. van der Stee, 
als Minister van Landbouw en Visserij, tevens belast met de coördinatie van 
aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffende en van de zorg voor 
de aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand; 

Dr. W. Albeda, 
als Ministervan Sociale Zaken; 

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

Dr. L. Ginjaar, 
als Ministervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 

Drs. J. de Koning, 
als Minister zonder portefeuille belast met de aangelegenheden betreffende 
de Ontwikkelingssamenwerking; 

Drs. M. W. J. M. Peijnenburg, 
als Minister zonder portefeuille belast met de aangelegenheden betreffende 
het Wetenschapsbeleid. 

Op 16 december 1977 werd overeenstemming bereikt over de volgende 
verdeling van de staatssecretarisposten: 

C.D.A.: Buitenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs en Wetenschappen (2 
staatssecretarissen). Financiën, Defensie, Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Economische Zaken, Sociale Zaken, Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk. 

V.V.D.: Binnenlandse Zaken, Defensie, Verkeer en Waterstaat, EconomN 
sche Zaken, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. 

De constituerende vergadering vond hedenochtend plaats. In deze bijeen-
komst werden enige afspraken gemaakt van overwegend formele en proce-
durele aard. 

Op grond van het vorenstaande mag ik u in overweging geven geen ont-
slag te verlenen aan mr. A. P. J. M. M. van der Stee en de andere hierboven 
genoemde personen tot Minister te benoemen. 

Gaarne wil ik u dank zeggen voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Met gevoelens van bijzondere hoogachting. 

Uwdienstvaardige, 
A. A. M. van Agt 
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