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JE TRE INKAARTJE DUURDER I«lRDT,
GA JE MINDER MET DE TREIN, LAAT DE
OVERH:ID DUS MINDER TREINEN RIJDEN,
I«lRD:!N DE OVERHEIDSUITGAVEN GEDRlJ<T.
HET PROFIJTBEGINSEL, DAAR GAAT DE Y
6E lJNTIlll.L1NG VNI 'DE WRAAK VNI
JHR.MR.DE BRAUW' OVER.
GIFTEN STORTEN OP GIRO 5245710
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Dit keer hebben wij, de wraak van jhr.
ror. de Braauw, wat uit de beerput van
de ministerraad gevist. "CentraaZ op

te bergen"., "verboden te kopi(}roen"-,
"zeer geheim"., drek van Lubbers en
zijn ministers.
Eerdere onthullingen hebben laten
zien dat ondanks het fiasco van
Kalkar , de regering opnieuw miljoenen gaat pompen in een eventueel nieuw
te bouwen Kweekreactor. Bij de vorige
onthullingen (zie Bluf! 190) werd
ui t de doeken gedaan hoe er miljarden
overheidssubsidie stroomt naar de
energieverslindende industrie. Milj arden worden er uitgegeven voor
nieuw wapentuig en ook het repressieapparaat kan rekenen op meer geld.
Dat al dat geld niet zomaar uit de
lucht komt vallen merken we iedere
dag. Volop wordt er bezuinigd op
sociale voorzieningen en uitkeringen I
de gezondheidszorg moet maar inkrimpen en studeren is alleen nog
maar weggelegd voor de rijken. De
gasprijs voor de grootverbruikers
gaat fors omlaag, die van de kleinverbruikers echter omhoog.
Dat
het
nog
wel

de honger van het bedrijfsleven,
troetelbeest van deze regering,
lang niet is gestild blijkt
uit de notulen van de Ministerraad gehouden op 17 mei 1985. Opnieuw wordt bekokstoofd hoe via
grootscheepse bezuinigingen allerlei ongein gefinancierd kan worden.
Ditmaal hehben ze de enorme bezuinigingsmogelijkheden ontdekt via de
zogenaamde "pro fij tkortingen". Di t
houdt in dat de kosten die gemaakt
worden voor bepaalde voorzieningen
(bv. zwembaden) veel meer dan nu
het geval is gedekt moeten worden
door de inkomsten: wie ervan profiteerd moet het ook betalen. Voor
zwembaden betekent dit dus verhoging
van de entreeprijzen. De volledige
toepassing vart 'het profijtbeginsel'
zou in vele gevallen leiden tot
grote problemen. Dus wordt er door
de minister bekeken hoe ver ze kunnen gaan. In de notitie die de
basis is voor deze bespreking in de
ministerraad staat o.a. zo verhaalt
Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken van Amelsvoort: "In het wel-

zijnswerk komt oVe" het aZgemeen
een Zage kostendekking voor. Daarvoor wordt nu a Zeen vemubbe Zing
of een verdJ:oievoudiging voorgesteZd.
Een vo Uedige toepassing van het
profijtbeginseZ zou hie" tot grote
prob Zemen Zeiden. 11
HF. 1 Î mei 1985
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B.l.) de doorvoering van de profijt-

kortingen zullen de meeste bezuinigingen vallen in de sektoren van
Welzi jn, Volksgezondheid en Cultuur.
f':,:. enorme prijsverhogingen die hier
het gevolg van zijn kunnen er toe
leidE"n dat van de voorzieningen veel
minder gebruik zal worden gemaakt,
'vraaguitval' heet dat in het jargon.
Uiteindelijk zijn deze voorzieningen
dan alleen nog maar toegankelijk
voor mensen met veel poen.
Van Aardenne heeft hier echter helemaal geen moeite mee", Hij zegt letterlijk: "Indien er sprake is van

vraaguitvaZ, wordt de dienstve"Zening minder, waardoor ook de kosten
wo"den ge<bukt. Daarmee zou in iede"
gevat het beoogde effect (=bezuinigingen, wr.) worden bereikt". Klootzak. Minister Brinkman noemt als
voorbeeld van vraaguitval "het opzeg-

gen van het abonnement op een eentaaZ antennesysteem, het te"l'UfJZopen
Van het Zedenta Z van
sporto"ganisaties, de ve!'mindering van het bezoek aan bibl.iotheken". Vul de rest
zelf maar aan.

"Is het moge Zijk om voor te sohrijven
dat bijv. de Stadsreiniging VOO"
85% kostendekkend moet zijn", zo
vraagt van Aardenne zich af. Staatssekretaris van Amelsvoort merkt op

"dat zo de autonome positie van de
gemeenten zoats die in de (fl'oncMet
",n de gemeentewet is geregeZd in het
Jeding komt". Dat probleem speelt
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laatste mede wordt v'ëroörüiäkt";' omèat. in
Nederl.nd niet wordt gewe:~t met het. systeem van
agglomeraties. !iet çemeentefoncls ....erkt.
onvoldoende voor de overdracht van gelden tussen
1,Ioon~
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-

en we! kgemeenten.

Staatssecrecar is Van I>.rnelsveork wijSt
erop dat bij de financiële-verhol.Jèil'l,?swet zoveel
mogelijk met die fact.oren reken i"!; is çe~ouden.
Hij geef~ ~chter toe dat dit niet a:'ü:d
voldoende lSo Het stuk over de profljt.i<.ortingen
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echter maar ongeveer de helft van hetgeen oij de
opstelling van het tegeerakkoorè werd
veronderstelè. Een niet. kwantificeer;,aar gevolg
is de vraa9ui tval. In èe welzijnssector kcmt over
het algemeen een J:age kostendeKking voor.
Daarvoor wordt nu al een verêubbelin<;: of
verdrievoudiging voorgesteld. Een volleèiçe
toepassing van het profijtbe9il1~el zou ~,;,er tot
grote problemen leiden. Voorts zijn/de
verschillen tUSSen de gemeente.'"! van bela!'1g. De
gemeenten die al voor een groot: deel me': \;05t:endekkende tarieven werken, woräen nu extra
getrOffen' en lnoeten verdere :-ezUil'.igingen juist
zoeken in de sectoren sport, cultuur en welz:jn.
Spreker is het eens met minister Ruding dat: voor
toepassing van profijtkOrtingen het van belang is
dat er juist geen overheidstarievenbe:eid wordt
gevoerd. De gemeenten moeten de mogelijkheiè
hebben om de tarieven te verhogen. Ditzelf<;1e
geldt ook voor precariOrechten. MOcht er misbruik
van tar iefver hog ingen worden gemaak t, óan bes taa t
er nog het toezicht van de beheerders V<l;:'l het
gemeentefonds. Bij de heroverweçing is èestijes
de aanWezige ruimte voor toepassin<;: van !'let
profijtbeginsel erg hoog geschat. Dat moe~ worden
ger'ealise 7rd bij het buien v.
h.et voo.rstel. In r l
februari 15 in de raad al melding van dit punt
"-EI.
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en Financiën aan de raad te kunnen voorleggên.
Minister ltietkerk merkt op èat de

vooronderstellingen~regeeraKkoord moeten

worden bijgesteld. Sij de behandelinç "bn de
voorjaarsnota heeft hij er al op gew<;z<lcn dat de
ext.ra taakstelling van LSO mln moeilij~ zal
worden. Ook in de '!'weede Kamer hee~':. het
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onderwerp profijtkortin9e:n speciale aandaCht
gehad. Veel gemeenten werKen aan doorvoering '\Ian:
olllbui9Îflgen ...ni t al voor een aantal gemeenten
leidt tot grote financiële problemen. Daardoor
dreigt het gevaar van een ernstige ver trouwens..
crisis in de bestuurlijke verhoudingen,
Minister Brin1(man noemt als voo,rbeeldert
van vraaguitval het~n van het abonnement
op een centraal antennesysteem, het teruglopen
van het. ledental van sportorganisaties, waardoor
de financiering van de accomodatie moeilijk wordt
en de ver1'llindering.van het bezoek. van
bibliotheken. teil betere verdeling van de kosten
is.niet mogelijk. aangezien de Tweede Kamer niet
bereid is tot afschaffing van de contrio\,lt.ievrijdom voor jeugdigen. Spreker vraagt zicn
voorts af of het goed is om al1~ gemeenten gelijk
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de
gemeenten die een cumulatie van problemen kennen,
buiten de verdelingssystemat.iek gehouden. Het zou
bete\:: :djn om door specifieke kor tin'spercentages
de beoogde ombuigingen te realiseren. Dat
b1!teKent wel dat de kleine gemeenten relatief
meer zullen moe ten be talen.

i~i~~:~:~d~k~e~Á:!~n~iji~:~~~h~~:n

steeds in de diskussies : hoever kal
Rijk aan de gemeenten opleggen
moet:~ m:er VOor hun ;,oorzieningen
9 an vragen. Dl.t probleem
zal nog nader worden bezien
Ondertussen zal er net als ;ussen
van Aardenne met van Agt en Kremers ,:,at ~etreft de ke~ncentrales
ook hl.er ~nfonneel overleg worden
gevOe~d. met enkele leden van de
veren~glng van nederlandse gemeen
ten (VNG) x om Zo tot afspraken
t~ komen. De rest van de VNG mag
hler natuurlijk niets van weten.
Qnd~t. ~e VOlledige demokratie Zo
mOel.llJk valt de besturen mOet
de demokratie maar worden inge_
k~ompen tot enkele leden .. Aan het
el.nd stemt de Raad met 1 d
shit in.
a
eze
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Dit zijn slechts pagina 28 29 30
31 en 32 van een draaiboek 'vol'
,
criminele plannen opgezet door het
grootste tUig dat er in Nederland
rondloqpt. 27 bladzijden zijn al
vooraf gegaan waarin weet ik wat
voor smerigheden uitgedacht worden
en hoeveel van die bladZijden volgen er nog na nr .. 327 Dit is
:lechts één ministerraadsstuk geJat uit 2 kamers. Wat houden al die
andere duizenden kamers van de
verschillende ministeries nog
voor ons verborgen?
Het recht op gezondheid, op cultuur, op welz~jn, op inkomen, het
r:cht op al d~e shi t-dokumenten
d~e heimelijk verborgen Worden gehOUden op al die ministeries. Al
het recht wat ons ontnomen wordt.
We nemen het zelf wel.
De wraak van jhr. mr. de Braauw"

verschil
en
verwerKen van stedelijk afval tussen midde:gJ:ote
gemeenten en grotegemeent.en {blz.24). Voorts
merkt hij dat sommige gemeenten wel erg
gemakkelijk zijn in het aanleggen van bepaalde
voorzieningen. Dit 9.e:ldt bijv. voor buurgemeel"lten
die beiden eenzwernbad aanleggen, waar<;1oor beide
zwembaden met financiële teKorten zitten, terwij~
het zwembad in de grotere centrumgemeent'e
eveneens te maken krijgt lnet teruglopende
belangstell ing. Het enige middel om dergelijke
Zaken tegen te gaan is het vereiste van
kostendekKendheid.
Staatssecretaris Van 'Zeil hecht eraan
dat wordt vas·tgehouden aan he--t overheidstarievl!fnbeleid om een zo goed mogelijke afweging tussen
de belangen van de burgers en het beèri)fsleven
te krijgen.
'Oe minister-president constateert dat
men zich in het: algemeen bewust is van de grote
problemen die hèt 'handhaven ven profijt.ll:ort.ingen
bij t;l:e ge"'!éenten met :tich mee zullen brengen,
maar· niettemin van oordeel is dat deze toch
moet.en wOJden tÇehandhaa!<L
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Minister Van l\ardenne vraagt of
gemeenten vrij zijn om in plaats van profijtkorting te kiezen Voor andere ombuiginQen.
Ministet l\iE'tKerk bevestigt dit..
.
Staatssecretaris Van Arnelsvoort 'Wijst.
erop dat hier -zich hetzelfd~ ,:,oordoet als bij de
heroverweging sanering specolf1eke uitkerihoen die
ook- te optimistisch was berekend.
•
De minister"-oresident vraagt of de
bedragen van de ptohJtkorting zijn opgenolllen in
de lIIeerjarenramingen en of de Tweede Karner daarop
ook heeft gereageerd.
'
Minister Rietkerk an'twoordt dat er een
motie is aangenomen om tot een analyse van de
situatie bij de gemeenten te Komen. liet
onderhaVige. r~pport is daarvan het. gevolg.
M10lster Van Aardenne vraagt zich af of
het mogelijk is om \1.oor te schrijven dat bi';v. destadsreiniging voor 85\ kostendekKend moet iijn.
St.aatssecreta:ris Van Amelsvoort merkt
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gere'1eld. in het geding kan komen.
Ministe:r Rietk.e:rk zegt toe dat
problematiek nader zal worden bezien en
bestuurlijk overleg met d'é vier grote
uitstellen.
.
,Minister. Brinkman geeft in overweging
om 1nformeel overle9 te voeren met enk;ele leden
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.
.'
De minister-president onderschr ijft
lt. H1J stelt de VOlgende conclusies voor:

a. De bewindspersonen van BiZ zullen de
voorstellen bezien in het licht van de
opmerkingen dle in de ra<l;d zijn gemaakt.
• Het bestuurlijk overleg rijk - vier orote
gem.e:enten dat was voorzien op 23 !'lIei "198S zal
worden uitgesteld.
' . Inmid~els zal informeel overleg worden gevoerd
met ~eden van de VNG over de maatregelen van
g:m~~~~:~~erheid die betrekking hebben op de
Oe ~ stemt. hiermee in.

