
33ste vergadering Donderdag 2 december 1993

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 117 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Apostolou,
Beijlen-Geerts, Beinema, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Blaauw,
Boers-Wijnberg, Brinkman, M.M. van
der Burg, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp, Castricum,
De Cloe, Dees, Deetman, Van Dijk,
Dijkstal, Doelman-Pel, Eisses–
Timmerman, Van Erp, Esselink,
Feenstra, Frissen, Van Gelder,
Gerritse, Van Gijzel, De Graaf,
Groenman, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van Heemst, Van der
Heijden, Hermes, Hillen, Van der
Hoeven, Van Hoof, Van Houwelingen,
Janmaat, Janmaat-Abee, A. de Jong,
G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jurgens, Kalsbeek-Jasperse, Kamp,
Kersten, Koetje, Koffeman, Kohn–
stamm, De Korte, Korthals, Krajen–
brink, Lankhorst, Lansink, Leerling,
Leers, Lilipaly, Linschoten, Lonink,
Mateman, Melkert, E. van Middel–
koop, Van Mierlo, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis, Van
Ojik, Van Otterloo, Paulis, De Pree,
Reitsma, Remkes, Rempt-Halmmans
de Jongh, Van Rey, Van Rijn–
Vellekoop, Rosenmöller, Ruigrok–
Verreijt, Scheltema-de Nie, Schim–
mel, Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Swildens-Rozendaal, Tegelaar–
Boonacker, E.G. Terpstra, Tuinstra,
Van der Vaart, Valk, Te Veldhuis,
Verbugt, Vermeend, Versnel-Schmitz,
Verspaget, Vliegenthart, Van der
Vlies, Van Vlijmen, Vos, Vreugdenhil,
Weisglas, Wiebenga, Willems,
Willemse-van der Ploeg, Witteveen–
Hevinga, Wolffensperger, Wolters,
Wöltgens, Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en de heer Lubbers, minister–
president, minister van Algemene
Zaken, mevrouw Dales, minister van
Binnenlandse Zaken, de heer Kok,
vice-minister-president, minister van
Financiën, mevrouw Maij-Weggen,
minister van Verkeer en Waterstaat,
de heren Van Amelsvoort, staatsse–
cretaris van Financiën, en Wallage,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

D

Oe voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Middel, Bolkestein, Vriens-Auerbach,
J.T. van den Berg, Ockels en
Tommel, wegens bezigheden elders;

Vos, wegens bezigheden elders,
alleen voor de ochtendvergadering;

Van Rijn-Vellekoop, alleen voor de
middagvergadering;

Feenstra, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middag– en avond–
vergadering;

Kalsbeek-Jasperse, Swildens–
Rozendaal, Witteveen-Hevinga en
Niessen, alleen voor de avond–
vergadering;

Kersten, wegens verblijf buitens–
lands, alleen voor de middag– en
avondvergadering;

Ramlal, wegens verblijf buitenslands;

Huys, Van Leijenhorst, Van Traa en
Jorritsma-Lebbink, wegens ziekte;

E. van Middelkoop, alleen voor de
middagvergadering, wegens het
bijwonen van een begrafenis.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Algemene burgerlijke
pensioenwet (23261);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Arbeidsomstandigheden–
wet, de Kernenergiewet, de Wet
milieugevaarlijke stoffen en de
Wet arbeid gehandicapte
werknemers in verband met de
opheffing van de Arboraad
(23455);

- het wetsvoorstel Aanpassing
van een aantal rijkswetten aan
de eerste en tweede tranche van
de Algemene wet bestuursrecht
(Aanpassing rijkswetten Awb)
(23252, R1477);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Algemene wet bestuurs–
recht alsmede nadere aanpassing
van een aantal wetten aan de
Algemene wet bestuursrecht
(Aanpassingswet Awb III)
(23258).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Brief van de vaste

Commissies voor justitie en voor
de politie inzake uitdrukkelijke
instemming met ontwerp–
besluiten Unie-Verdrag (2349O,
nr. 4).

De voorzitter: Ik stel voor, overeen–
komstig het verzoek van de
commissies te besluiten.

Daartoe wordt besloten.
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voorzitter

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- de Staatkundige, bestuurlijke
en staatsrechtelijke vernieuwing
(Relatie kiezer-gekozene);
commissie-Van Thijn (21427, nrs.
34 en 35); commissie-De Koning
exclusief bevoegdheden
minister-president (21427, nrs.
36, 37, 64 en 65).

(Zie vergadering van 1 december
1993.)

De beraadslaging wordt hervat.

D

Minister Lubbers : Mijnheer de
voorzitter! Met dank voor het hier
gisteren naar voren gebrachte en op
vele punten reeds via de interruptie–
microfoons bediscussieerde, zou ik
vervolgens graag het volgende naar
voren willen brengen.

Is er een probleem, zo vroegen
sommigen zich af? Ja, is mijn
antwoord, in zekere zin is er altijd
een probleem. Hoe kun je het beter
doen? Ik vind het niet vruchtbaar om
over dit deel in veel afwegingen te
gaan, want ik prent mij in dat er een
opdracht is tot bestuurlijke en
staatkundige vernieuwing. Dit is het
uitgangsgegeven voor dit debat: een
opdracht tot bestuurlijke en
staatkundige vernieuwing. Dat is
gebleken bij de vaststelling van de
opdracht, het begindebat. Wij vinden
dit ook al in de regeringsverklaring
en wij voelen ons hiertoe verplicht.

Wat kunnen wij nu doen om het
beter te maken? Kennedy heeft eens
gezegd: als er geen goede reden is
om iets te veranderen, verander het
dan maar niet. Maar ik moet dit dan
wel afwegen tegen de opdracht tot
bestuurlijke en staatkundige
vernieuwing. Je moet dan toch heel
precies worden. Waar is het
verbetering? Daar gaat het debat dan
steeds weer over. Het uitgangspunt
is dus niet: tegen iedere prijs moet
het. Maar het uitgangspunt is ook
niet dat het tegen iedere prijs niet
moet. Dit zit opgesloten in de
opdracht tot bestuurlijke en
staatkundige vernieuwing.

Voorzitter! Belangrijk met het oog
op het zoeken naar oplossingen is de
diagnose. Die leidt dan toch tot meer
vruchtbare elementen bij het
oplossen. Ik zit hier met een zeker
probleem, namelijk dat dit debat,
mijnheer de voorzitter, een deeldebat

is. In feite moeten we iedere keer de
totale samenhang zien.

Ik kom even met een enkel
steekwoord terug op de opmerkin–
gen die ik gemaakt heb bij het eerste
debat en die voor alle debatten
bedoeld waren. Ik geef een opsom–
ming. Voor sommigen is dit een
herinnering, voor anderen is het in
de stukken te zien.

Een van de kernproblemen die
zich nu voordoen, is dat de burger
de indruk heeft - en dat is niet altijd
ten onrechte - dat de politiek te veel
belooft en te weinig waarmaakt. Dat
vindt soms binnen de onderwerpen
plaats, maar het heeft ook wel te
maken met het punt dat door de
geachte afgevaardigde Wiebenga
naar voren is gebracht, namelijk de
agenda. Gaat het eigenlijk wel over
de goede onderwerpen? Ik zeg het
anders. Onderdeel van "politieke
vernieuwing" is de heroriëntatie op
de functie van de overheid. Op welke
overheidstaken heeft het betrekking?
Waar gaat het eigenlijk om? Hier
meer, daar minder. Moet het wel in
Den Haag of moet er worden
gedecentraliseerd? Dat hebben wij
elders en in eerdere debatten
besproken. Het goede overheids–
niveau. Dat hele thema van
bestuurlijke vernieuwing is al op
verschillende manieren aan de orde
geweest. Het ging daarbij over de
organisatie van het Rijk, over de
keuze van de plaats van het bestuur
en over de vraag op welke terreinen
je je concentreert. Ik ga dat niet
herhalen. Dat is het dilemma "wordt
er te veel beloofd en te weinig
gedaan?".

De volgende vraag is of het wel
doeltreffend is zoals de politiek
functioneert. Mevrouw Dales heeft al
gezegd dat het niet alleen om de
efficiency gaat. Dat ben ik volstrekt
met haar eens. Toch denk ik dat het
element van de politieke overtuiging
te maken heeft met de themata. Dat
is terecht opgemerkt. Maar - ik zal
het eens praktisch zeggen - het heeft
ook te maken met het antwoord op
de vraag: wat wordt ervan gebakken?
Het gaat niet alleen om de uitkomst,
maar ook om het tempo. Dan kom je
toch wel op een zeer politiek punt.
Wat de een vernieuwing noemt,
noemt de ander nogal eens
vernieling. Dat valt mij bij praktische
vraagstukken op. Ik geef enkele
voorbeelden.

Een voorbeeld, de Vreemdelingen–
wet, bracht de geachte afgevaar–
digde Wolffensperger zelf naar

voren. Het is prima dat dit gebeurt,
maar niet zo, want dat zien wij dan
als een minpost, aldus de fractie van
D66. Ik noem voorts de sociale
zekerheid. Daar moet je echt iets aan
doen. Dat is vernieuwing. Vervolgens
wordt echter gezegd dat het
vernieling is als men dat en dat gaat
doen en dat men dat liever niet wil.
Criminaliteitsbestrijding, mijnheer
Wiebenga, moet zeker op de agenda
worden geplaatst. Maar bij de
praktische instrumentalisatie -
wetsvoorstellen die worden gemaakt
om een en ander beter te doen -
kom je nog wel eens tegen dat men
het voorlopig niet wil als een
bepaalde prijs moet worden betaald.
Naar ik meen, is het een heel
objectieve kwestie. Ik wijs hier
bewust op. Het is een element van
reflectie dat je niet oplost door de
heel belangrijke onderwerpen die
hier in het debat aan de orde zijn
geweest. Over die onderwerpen kom
ik nog te spreken.

Het volgende algemene punt dat ik
hier naar voren wil halen en dat
doorwerkt in die onderdelen is het
element van de integriteit van het
bestuur. Ik noteerde zelf in de marge
dat de voors en tegens rond de
kroonbenoemingen als het ware een
nieuw licht hebben gekregen vanuit
een kwestie die vroeger weinig in de
stukken voorkwam: lopen wij altijd
weer risico's inzake de integriteit van
bestuur? Misschien zal mevrouw
Dales daar straks iets over zeggen.
Kan dat een argument zijn om mee
te wegen? Het zal geen decisief
argument zijn, maar wel een relevant
argument.

Ik som de punten in dit rijtje even
snel op. Is het te veel beloven, te
weinig doen? Is de actie doeltref–
fend? Is er genoeg vernieuwings–
gezindheid of wordt het door
anderen vernielingsgezindheid
genoemd? Hoe staat het met het
tempo van de besluitvorming? Hoe
staat het met de integriteit van
bestuur?

Dan kom ik nu op mijn laatste
algemene opmerking. Die heeft
betrekking op de spanning die er is
tussen de drie P's. De eerste P is het
programmatische aspect van de
politiek. Prima. Gisteren werd dit
door sommige woordvoerders naar
voren gebracht in relatie met hun
zedelijke overtuiging, de band met
de kiezers. Men was ervan overtuigd
dat een programma nodig was. De
tweede P, de behoefte aan principiële
politiek, kan daar heel goed mee
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Lubbers

samenvallen. Het wordt echter
moeilhjker als het te persoonlijk
wordt, de derde R Ik kom wel eens
mensen tegen die zeggen dat zij
principieel zijn omdat zij voor hun
eigen opvatting staan. Dat is prima.
Je kunt ook zeggen dat je principieel
bent omdat je staat voor de
programmatische opvatting van de
eigen beweging, die geënt is op een
politiek-zedelijke opvatting. Er zitten
dus programmatische en politieke
elementen in. Dan zeggen mensen
dat zij wel principieel moeten kunnen
zijn. Velen leggen dat uit als af
kunnen wijken. Wellicht moet dat
soms, zelfs van de eigen groepering,
dan zit er een spanning.

Het derde element is het thema
persoonlijk. Dat is ook aan de orde
gekomen, omdat de programmati–
sche binding met vanzelfsprekende
waarden wat is teruggelopen. Dan
komt de persoon wat meer aan de
orde. Het is natuurlijk puur slecht als
het persoonlijke niet de gestalte
krijgt van principieel, maar van
ijdelheid en ellebogenwerk. Dat
wordt ons in de politiek ook wel eens
aangepraat. Daar moeten wij
waakzaam voor zijn.

Ik geef een voorbeeld. In een van
de dagbladen las ik een nabeschou–
wing over de begrotingsbehandeling
van Buitenlandse Zaken. Deze ging
ongeveer als volgt. Ik geef hiermee
een voorbeeld van de verruwing die
ons kan bedreigen, waarvoor wij
waakzaam moeten zijn. De nieuwe
minister, minister Kooijmans, kreeg
zeer veel lof. Eerst werd de heer Van
Traa opgevoerd, die zei dat het
allemaal prima was. Het was al wat
minder bij de woordvoerder van D66,
want die had natuurlijk in zijn
achterhoofd dat dit misschien de
stoel was voor de heer Van Mierlo in
de toekomst. De lof was het dunst
van het CDA, volgens het krantearti–
kel. Dat was wel duidelijk, want het
ging om het persoonlijk belang van
de heer De Hoop Scheffer, die daar
misschien een oogje op had.

Als je zoiets leest, zeg je: het is
ontluisterend voor de politiek om zo
terug te blikken op zo'n debat. Ik
geef een voorbeeld, maar er zijn
tientallen voorbeelden van te geven.
Ik heb in het eerste debat ook gezegd
dat wij er goed aan doen om de
geloofwaardigheid van de politiek in
stand te houden door zelf goed om
te gaan met dit soort zaken, met
ijdelheid en ellebogenwerk en de
interpretatie van de politiek op die
manier. Dan ben je verloren. Dan kun

je prachtig staatkundig vernieuwen,
maar dan ben je weg.

Mijn volgende inleidende
opmerking in de analyse is al een
beetje in eerdere beschouwingen aan
de orde geweest, maar ik wil nog
eens aandacht vragen voor twee
wezenlijke ontwikkelingen die relatief
nieuw zijn ten opzichte van vroegere
staatkundige debatten.

De politieke partijen zijn feitelijk
pas gevormd aan het begin van deze
eeuw. Soms lijkt het of er een eind
komt aan de partijen met een
herkenbare ideologie en een
vanzelfsprekende structuur, waarbij
de vaderen en voorvaderen steeds
aangehaald worden om die politieke
richting te duiden. Veel politieke
partijen zijn toch voortgekomen uit
emancipatiebewegingen, door
anderen wel verzuiling genoemd. Het
is onmiskenbaar dat het element van
maatschappelijke organisatie, dat er
is geweest en nog wel is, een
verlengstuk had in de politieke groep
en omgekeerd.

Dat element is uiteraard minder
aan het worden. Daar zitten veel
positieve kanten aan, zoals al vaker
is gezegd, maar het betekent wel dat
er nieuwe vragen zijn van communi–
catie tussen degenen die in de
politiek werken, en degenen die men
daar in het bijzonder wii represente–
ren, de burger. Met wie communi–
ceert men en met welke motieven en
op welke wijze doet men dat? Dat
gebeurt minder dan vroeger op basis
van een samenhangende en goed
herkenbare politiek-maatschappelijke
visie. Dat is zeker ook een van de
redenen voor het persoonlijke
element.

Het andere element is de
internationale ontwikkeling, een
bekend punt. Niet alleen is het
wereldbeeld anders geworden na het
wegvallen van het communisme,
maar er zijn ook feitelijke problemen,
met name in verband met de
ontwikkeling van Europa, zoals vaak
is besproken. Dit ligt nota bene ook
ten grondslag aan de opdracht van
de commissie, zoals daarin te lezen
is. Dit wil ik toch terugroepen in de
herinnering.

Ik kom nu toe aan de praktische
kwesties waarover vragen zijn
gesteld en aan de regeringsopvattin–
gen die zouden moeten worden
toegelicht. In onze taakverdeling zal
de minister van Binnenlandse Zaken
spreken over het kiesstelsel. Ik
beperk mij daarom tot een paar
algemene opmerkingen.

In de eerste plaats merk ik op -
men kan dat in de stukken terugvin–
den - dat het naar onze mening
inderdaad de voorkeur heeft, de
toegang tot de Kamer te vergemak–
kelijken. Ik doel op de kwestie van de
voorkeurstemmen. Men kan spreken
over gradaties. Mevrouw Dales zal
ingaan op de vraag betreffende de
weging.

Ik veroorloof mij erop te wijzen
zoals dat door de voorzitter van deze
Kamer is gedaan, dat er de kwestie is
van de interne werkwijze van
partijen. Welke ruimte geef je binnen
de politieke partijen zelf aan de
individu die kennelijk aanspreekt bij
de burger? Dat komt inderdaad vaak
voor in een bepaalde regio. Ik denk
dat ervoor te pleiten valt, niet alleen
te spreken over specialisten en
generalisten, maar ook over
herkenbare politici. Als een politicus
herkenbaar is bij de bevolking, wat
blijkt uit stemgedrag, dan is er heel
veel voor te zeggen dat dit huis met
de betrokken man of vrouw verrijkt
wordt. Wij zouden het systeem in die
richting bij kunnen stellen.

In de tweede plaats zal te allen
tijde de spanning blijven bestaan
tussen de persoon van de herken–
bare politicus en de samenhang in
die politieke groepering. Ik zou willen
zeggen: de draaischijf van de
zedelijke overtuiging. De geachte
afgevaardigde de heer Schutte sprak
gisteren over die spanning. Ik heb
mij bij zijn uitspraak volledig
aangesloten. Ik volg de heer
Mateman die een pleidooi voerde
voor de politicus die niet volgt, maar
die probeert te leiden. Dat hoort ook
bij de herkenbare politicus.

Dat brengt mij tot een opmerking
over de politieke cultuur. Ik vind
eerlijk gezegd dat wij daarover
weleens wat te klagerig doen. Het is
een objectief probleem waar
iedereen zo nu en dan mee
geconfronteerd wordt. In welke mate
kan de haan van de persoonlijke
opvatting altijd koning kraaien? Moet
men gelijk hebben? In welke mate
voegt men zich in een groepsop–
vatting? Beide zijn nodig. Op die
vraag kan ik geen finaal antwoord
geven. Wij moeten dus oppassen
ons niet steeds te beklagen over het
een of het ander. Wij moeten ons
niet beklagen over het feit dat er of
te veel dissidenten zijn of dat er
kadaverdiscipline heerst.

Wat ik de vorige keer heb gezegd,
is als een grap beschouwd, maar ik
bedoelde het serieus. Ik zei namelijk
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Lubbers

dat, zolang het nog zo is dat het
aantal keren dat een afwijkend
stemgedrag bij de regeringspartijen
groter is dan bij de oppositie, wij een
redelijk evenwicht hebben. Dat
moeten wij even tot ons laten
doordringen. Ik neem dat waar bij de
stemmingen en uit de geschiedenis.
In het algemeen is het afwijkend
stemgedrag sterker bij de regerings–
partijen dan bij de oppositiepartijen.
Het is daarom naar mijn mening nog
niet zo slecht met dat evenwicht.

Ik geef toe dat het soms enorm
verruimend kan zijn voor een
democratie, als de eigen opvatting
meer zichtbaar wordt en niet de
opvatting om de regering te volgen.
Een mooi voorbeeld daarvan hebben
wij net gezien bij de zeer belangrijke
stemmingen in Amerika over NAFTA.
Een meerderheid heeft voor dat
verdrag gestemd. Het boeiende
daarbij is dat de partij waarop de
president politiek steunt in meerder–
heid tegen heeft gestemd en de
partij waaruit de president niet
voortkomt, in meerderheid voor
heeft gestemd. Ik geef toe dat dit mij
een verruimd gevoel geeft van: hé,
dat is ook mogelijk, wat zou dat fijn
zijn!

Wij zijn ons er allemaal van
bewust, zelfs in Amerika, dat het
eigenlijk een heel bijzonder moment
is als dat eens een keer kan. In het
algemeen functioneert het zo dat
regeringspartijen een beetje meer
krediet geven aan de regering en dat
oppositiepartijen in geval van twijfel
neen zeggen en geen ja.

De heer Schutte (GPV ): Voorzitter!
Heeft de minister-president mis–
schien ook een verklaring voor het
feit dat afwijkend stemgedrag binnen
regeringsgezinde fracties aan de
overzijde zoveel groter is dan hier?

Minister Lubbers : Ja, dat heeft te
maken met de derde P. Die betekent
voor hen natuurlijk "persoonlijk" in
de goede zin van principieel en
weinig programmatisch. Ik heb de
drie P's genoemd: programmatisch,
principieel en persoonlijk. Dat is een
aardig hulpmiddeltje voor het
beoordelen van sommige vraagstuk–
ken. Dat werkt als volgt. Het begint
vanuit de persoon, die zichzelf
natuurlijk principieel acht - ik zeg dat
niet ironisch, maar serieus - en
daarom weinig boodschap heeft aan
programmatische samenhangen. Een
ieder moet daar een evenwicht in
zoeken. Ik ben vaak in de Eerste

Kamer en het is duidelijk dat daar
sprake is van een wat andere
grondhouding. Daardoor zie je een
en ander sterker.

De heer Schutte (GPV ): Zit daarin
de gewetensfunctie van de
regeringsfracties in de Eerste Kamer?
Dat het element van het persoonlijke
en principiële zwaarder weegt dan
het programmatische?

Minister Lubbers : Ik zit nu ruim
twintig jaar in de politiek. Vanuit de
levenswijze waar ik uit voortkom,
doe je zo nu en dan gewetensonder–
zoek. Ik vind het voor mijzelf nog
altijd moeilijk om vast te stellen of ik
geweterisvoller gehandeld heb door
mijn hoofd te buigen in de fractie of
in de regering voor collega's of dat ik
gewetensvoller ben geweest door
dat hoofd niet te buigen en te
zeggen dat mijn wijsheid en principe
echt zijn waar het om gaat: "Ik moet
principieel zijn en houd dus vast".

De heer Van Mierlo (D66 ): Hoe
vaak doet zich dat voor?

De heer Lubbers : De heer Van
Mierlo vraagt hoe vaak zich dat heeft
voorgedaan. Hij komt uit hetzelfde
nest als ik, dus hij weet dat dat
gewetensonderzoek iedere avond is.
Dagelijks! Wij herkennen ons in ieder
geval in een gemeenschappelijk
zondebesef en dat kan geen kwaad.

Voorzitter! Er is veel meer te
zeggen rond het algemene thema
van het kiesstelsel. Mijn steekwoord
hierbij is herkenbare politici. Op
welke manier kunnen wij dat
enigszins bevorderen in de systema–
tiek? Mevrouw Dales zal daar zeker
iets over zeggen, over de drempels
enzovoorts.

Ik kom te spreken over het tweede
onderwerp: referenda en volksraad–
plegingen. Dat zal ook uitgediept
worden door de minister van
Binnenlandse Zaken. Ik wil hier een
aantal algemene opmerkingen over
maken. Die opmerkingen blijven
algemeen en zijn niet conclusief.

Ik hecht eraan om een onder–
scheid te maken tussen drie
elementen. Rechtstreekse, besluit–
vormende democratie, met de
merites en de nadelen daarvan, moet
naar mijn gevoel goed onderschei–
den worden van de voorlichtende
respectievelijk activerende functie
van burgers door hun vragen voor te
leggen. Dat zijn twee verschillende
zaken. Het kan gaan om het

voorleggen van besluitvorming of
het kan gaan om het activeren en
meer betrekken van de burgers in de
politiek door ze te betrekken bij
bepaalde vragen. Dat zijn toch
wezenlijk twee verschillende
doelstellingen. Die worden wel eens
iets te veel door elkaar gehaald. Het
derde element kennen wij ook in
onze maatschappij en moet echt van
de voorgaande twee onderscheiden
worden. Wij achten het gunstig dat
groepen van burgers die op een
bepaalde wijze samenzijn en op een
bepaalde titel herkenbaar zijn,
inspraak hebben of soms medezeg–
genschap. Ik geef voorbeelden. Als
wij een PKB maken, dan komt de
inspraak op gang. Die richt zich op
die groepen van burgers die daar
speciaal iets mee te maken hebben.
Er bestaat een behoefte om die
burgers daarbij te betrekken. Daarna
volgt er besluitvorming elders. Wij
kennen dit natuurlijk ook buiten de
politiek in het hele ondernemings–
wezen met de Wet op de onderne–
mingsraden enzovoorts. In zekere zin
speelt dat ook een rol - dan naderen
wij ons eigen domein - als wij
vragen waarom de gemeenteraad -
ik praat nu even vanuit de geschiede–
nis - nu eigenlijk bezig is met de
door de Kroon benoemde burge–
meester. Daar werkt dus ook de
algemene gedachte door dat als
bepaalde mensen met elkaar moeten
werken, of zij er dan even iets over
mogen zeggen. Het gaat dan over
een profiel en ik weet niet wat
allemaal.

Er zijn dus drie invalshoeken. De
pro's en tegens van rechtstreekse
besluitvorming bij directe verkiezin–
gen. Dat speelt hier en daar. Dan
hebben wij het element van inspraak
en democratisering. Dat heeft een
ander karakter. Men heeft dan
immers nooit de bedoeling gehad
om het besluit door een ander te
laten nemen. Dat doe je bij recht–
streekse besluitvorming wel.
Daarnaast heb je het element dat je
vragen voorlegt aan zeer velen, maar
met een heel ander doel, namelijk
om ze er met de haren bij te trekken
en te activeren. Dan gaat het dus
meer over referenda en volksraadple–
ging.

Vaak is bij de afweging de vraag
aan de orde, of het per onderwerp of
integraal moet. Dat is een heel
aardige vraag bij de verschillende
vormen van volksraadpleging. Ik
praat nu vanuit het denken over
decentralisatie. Mevrouw Dales heeft
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schriftelijk en mondeling de
argumenten genoemd die pleiten
voor integraal bestuur. Dat heeft een
zekere voorkeur boven functioneel
bestuur. Waarom heeft integraal
bestuur in die zienswijze de
voorkeur? Omdat je tot een complete
afweging kunt komen. Bij de
functionele decentralisatie is dat een
mankement. Dus wordt
begrijpelijkerwijs vanuit de politiek
gezegd: het heeft een groot voordeel
dat je het integraal doet. Territoriale
decentralisatie is beter voor het
maken van de integrale afweging. Ik
vind het boeiend dat als het gaat
over de raadplegingen dit argument
door de voorstanders even terugge–
zet wordt. Ik zeg niet dat het
daardoor zinloos is, integendeel. Ik
geloof dat er argumenten overblij–
ven. Ik heb zoëven de trits genoemd.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom
thans te spreken over de gekozen
minister-president. Ik heb het gevoel,
dat ik geen nieuwe argumenten pro
en contra kan opsommen. De
geachte afgevaardigde de heer
Wolffensperger zei: onlangs is
gebleken, dat 60% van de bevolking
voor de gekozen minister-president
is. Ik kan het niet bewijzen maar ik
heb de indruk, dat dit antwoord
eigenlijk iets anders duidelijk maakt,
namelijk de behoefte aan krachtig
bestuur. Ik geloof niet, dat de kern is,
dat de burger zegt: ik wil dat zelf
uitmaken. Ik houd het voor mogelijk,
dat dat andere eronder zit. Dat is
echter een ander onderwerp, wel
belangrijk overigens. Volgens mij is
er een samenhang tussen behoefte
aan dualisme en krachtig bestuur.
Het een komt niet in mindering op
het ander; ze versterken elkaar. Een
criterium is de vraag hoe wij omgaan
met het dilemma, dat echt een
dilemma is: de minister-president als
primus inter paris of, zoals de heer
Lankhorst het noemde inter imparis.
Een ander argument dat goed
gewogen moet worden is de bijdrage
aan de levende behoefte aan meer
duidelijkheid en doorzichtigheid bij
de formatie. ledereen weet, dat de
voorstellen richting gekozen
minister-president en formateur
waarschijnlijk leiden tot minder
partijen en een tendens naar een
twee-partijenstelsel. Dit leidt tot een
interessante paradox. Ik herinner aan
wat door de Kamer is gezegd over
de zedelijke binding tussen kiezers
en stromingen, waarop programma's
en politiek handelen zijn gebaseerd.
In de mate waarin die wijze van

handelen, die deze eeuw sterk
bepaald heeft, geringer wordt en de
omslag nadert om daaruit conse–
quenties te trekken, kan dit soort
ontwikkelingen leiden tot een
twee-partijenstelsel dat naar mijn
inschatting de aanwezigheid van
personen in de politiek zal verster–
ken. Het gaat dus om minder sterk
samenhangende programmatische
politiek en enkele grote partijen, met
waarschijnlijk een tendens naar een
twee-partijenstelsel, waarbinnen
herkenbare politici uitstekend kunnen
functioneren en misschien nog wel
meer ruimte krijgen, waardoor het
persoonlijke element nog sterker
wordt. Daar zit iets paradoxaals in. Ik
leg dit naast de andere punten van
afweging.

Gisteren is door de geachte
afgevaardigde de heer Wolffensper–
ger de denklijn van D66 op dit punt
nog eens heldere naar voren
gebracht. Ik geloof dat het puur
tijdverspilling is als ik dat onderdeel
herhaal. Boeiend vond ik - ik heb dit
duidelijk gemaakt via interrupties -
de lijn die hij doortrok naar de
formatie. Dit gaf mij aanleiding na te
denken over de vraag of meer
duidelijkheid en doorzichtigheid,
zodat de kiezer voor de verkiezingen
weet wat er daarna gebeurt -
onderdelen voor zijn pleidooi - ook
te bereiken zijn door spelregels te
ontwikkelen met betrekking tot de
formatie. Is daarvoor de gekozen
minister-president wel nodig? Ik
maak er bepaald geen voorstel van,
maar om de zaak goed te kunnen
doordenken en met elkaar te kunnen
bespreken, zou je kunnen zeggen:
laat het goed gebruik zijn dat de
grootste partij met haar eerste man
de verantwoordelijkheid neemt/krijgt
voor de formatie; als deze niet
slaagt, zal het de volgende wel
worden.

Toen ik dit gisteren suggereerde,
zei de geachte afgevaardigde: ik weet
niet of dat wenselijk is; het zou best
eens kunnen zijn dat een coalitie van
twee andere partijen bereid is met
een zeer goede, beschikbare man het
avontuur van regeringsvorming aan
te gaan. Nadat ik dat op mij had
laten inwerken, dacht ik: er is geen
probleem, want als je voor dat
systeem kiest, kunnen partijen voor
de verkiezingen zeggen, zoals
vroeger wel is gebeurd: indien wij
voldoende stemmen krijgen, willen
wij graag samen een coalitie vormen
onder leiding van een persoon uit
één van onze partijen; als wij te

weinig steun van de kiezers krijgen,
houdt alles op, maar daar gaat onze
voorkeur naar uit.

Kortom, het staat voor mij niet
vast dat ideeën, die pleiten voor het
verschaffen van meer helderheid
vóór de verkiezingen, alleen te
verwezenlijken zijn via de gekozen
minister-president. Een en ander
heeft veel te maken met de vraag en
de afweging of men de coalitie–
vorming met alles wat erbij hoort
reeds voor de verkiezingen zichtbaar
wil maken. Of juist niet op grond van
de argumenten die in mijn politieke
beweging, het CDA, zo bekend zijn.

De heer Wolffensperger (D66 ): In
mijn visie is het nadeel van het
voigen van uw gedachtenlijn dat het
misschien een iets grotere duidelijk–
heid zou kunnen opleveren met
betrekking tot de formatie, even
daargelaten of ik de praktische
consequentie dat m de afgelopen
perïode het CDA steeds automatisch
een formateur had moeten leveren
de meest gelukkige zou vinden, maar
dat het niet het andere probleem
oplost dat ik ten grondslag heb
gelegd aan mijn voorstel, namelijk
dat wij via die eigen legitimatie zo
graag zouden willen komen tot het
iets losser maken van de dwingende
band tussen kabinet en coalitie in de
Tweede Kamer behoeve van een
vrijere politieke discussie. Ik leg er
voortdurend de nadruk op dat mijn
voorstel niet voortkomt uit één
enkele gedachte over de formatie,
maar uit een reeks van samenhan–
gende gedachten over de manier
waarop je de bevoegdheden en
accenten in die onderlinge relaties
zou moeten leggen Uw voorstel leidt
ertoe dat de band tussen volksverte–
genwoordiging en kabinet nog
nauwer wordt.

Minister Lubbers : Tja, nog
nauwer... Nogmaals, ik ben zeer sterk
voor dualisme en dualisme behoeft
niet slechter uit de verf te komen bij
een krachtige minister-president. Dat
is in uw visie ook niet zo, want u
gaat zelfs in de richting van een
gekozen minister-president, dus daar
zijn wij het zelfs over eens.

Laat ik de zaak nog eens systema–
tisch doorlopen. Hoewel wij ons op
dit punt zeer terughoudend
opstellen, meen ik toch wel te
mogen zeggen dat bij het afwegen
van de argumenten voor een
gekozen minister-president - ik kom
straks terug op de formatie - dat
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heeft geleid tot een negatief advies
van degenen die nu het kabinet
vormen, een grote rol speelt dat de
beoogde versterking van de rol van
de minister-president ook nog langs
andere wegen beproefd kan worden.
Er zijn ook voorstellen gedaan om dit
te doen en de zaak is in ontwikkeling,
al heeft dit natuurlijk grenzen. Het
blijft in een "coaütieland" natuurlijk
collegiaal bestuur. Dit geeft voor ons
de doorslag om ervan uitte gaan dat
een gekozen minister-president, met
de daaraan verbonden nadelen,
hiervoor niet strikt noodzakelijk is.
Het pas niet bij mijn rol om hiervan
een definitieve afweging voor dit
huis te maken, want die moet
volgende week gemaakt worden,
maar dit is de eerste stelling.

In de tweede plaats is het naast de
functie van de minister-president in
de ministerraad, waar hij wat meer
bevoegdheden zou kunnen krijgen
etc., de vraag hoe zich dit verhoudt
tot het gevoelen van legitimiteit van
de minister-president als de formatie
erbij wordt betrokken. Dit is een heel
interessant punt. Behoort hiervan al
iets duidelijk te zijn vóór de
verkiezingen? Moet er iets over
duidelijk worden aan het begir, van
de formatie of aan het eind? Ik neem
de zaak even heel systematisch door.
Duidelijkheid vóór de verkiezingen
heeft grote nadelen, maar het enige
wat ik zeg, is dat er, voor zover dit
een onderdeel is van de argumenta–
tie van D66, nog alternatieve
gebruiken te ontwikkelen zijn
waardoor er vóór de verkiezingen
aan de burgers meer zicht op
geboden zou kunnen worden,
waartoe hun stemgedrag zal leiden.
Dit is ook al eens beproefd.
Bijvoorbeeld, als je op de grootste
partij stemt, is de ontwikkeling
voorspelbaar, en ook als je op twee
andere partijen stemt, want die
hebben aangekondigd dat ze een
coalitie gaan vormen, zodat er een
dikke kans is dat een bepaalde
kandidaat formateur/minister–
president wordt.

De heer Wolffensperger (D66 ):
Maar, voorzitter, is het dan niet een
geweldig nadeel dat de verkiezingen
steeds minder gaan over de
samenstelling van de volksvertegen–
woordiging en steeds meer over de
vraag, wie premier moet worden?
Het komt mij voor dat je die twee
dingen in uw gedachtenlijn toch uit
elkaar zou moeten halen. Ik zou juist
helderheid wensen over wanneer

men de volksvertegenwoordiging
kiest en wanneer men degene kiest
die moet formeren en het kabinets–
beleid moet aanvoeren. Die twee
haalt u nu door elkaar.

Minister Lubbers : Inderdaad, en u
splitst de zaak. Deze keus komt voort
uit de gedachtengang dat het ook
wenselijk is, dit te doen. Maar ik heb
zojuist gewezen op de interessante
vraag of het samenbindende element
van de programma's - ik zou haast
zeggen: de zedelijke binding in de
groep - niet op zichzelf een grote
betekenis heeft. Dan gaat het dus om
de politieke beweging, niet om de
persoon die gekozen wordt. Het
interessante in de benadering van
D66 is dat men zegt: dit is allemaal
mooi en aardig, maar het lijkt ons
toch bezwaarlijk om de voordelen
daarvan - binding aan het pro–
gramma, binding aan de lijst -
relevant te maken voor degene die
minister-president wordt, dus laten
wij dit element afsplitsen, laten wij
ervoor zorgen dat de man of vrouw
rechtstreeks door de bevolking wordt
gekozen op basis van persoonlijke
kwaliteiten. Daarom vroeg ik ook
gisteren, dat was geen puur
onderbrekende vraag, het was een
heel serieuze vraag: kunnen dat ook
burgers zijn die niet op een lijst
staan? Kan iemand in dit land naar
voren komen die zegt: ik meen die
capaciteiten te hebben; ze maken er
in die partijen een rommeltje van? Ik
stap naar voren, ik stel mij kandidaat.
Kan dat? Dat was een vraag die,
misschien helemaal nooit, misschien
al twintig jaar, besproken was in D66.
Ik vind het ook niet het beslissende
punt, want het is een onwaarschijn–
lijk punt, maar het is wel goed om er
eens over na de denken om eens
goed de bedoeling te zien. Op het
moment dat men zegt: dat vinden wij
eigenlijk helemaal geen probleem,
maakt dat iets zichtbaar, en op het
moment dat men zegt: dat zouden
wij liever niet willen, waar ik de
neiging toe heb, in dat model in
ieder geval, dan blijkt ook in de
beantwoording van de vraag dat er
iets waar is van mijn stelling dat dat
programma, die politieke beweging
toch van belang is. Het gaat er mij
niet om hier elkaar ervan te
overtuigen, of een soort debat te
hebben waar wij punten scoren wie
gelijk heeft. Ik wil gewoon op
bepaalde aspecten wijzen en
herneem nu, een beetje doorlopend,
alles afwegend, mijn standpunt: ik

heb geen voorkeur voor een gekozen
minister-president. Indien er
verschillende argumenten onder
zitten die daarvoor pleiten, dat heb ik
heel goed begrepen, zitten er
elementen in waarvan je toch
gebruik kan maken.

Dan komen wij aan de vraag van
de formatie. Ik heb daar iets van
gezegd. Het is niet verboden, om het
zo maar eens uit te drukken, om
daarmee voor de verkiezingen te
beginnen. Maar dat betekent dat je
een iets andere traditie moet gaan
vestigen. Vervolgens kom ik dan in
de formatie zelf. Daarbij zou ik
allereerst willen opmerken, dat heeft
de regering ook al in de stukken
duidelijk gemaakt, dat wij De Koning
en anderen steunen om bij voorkeur
rechtstreeks tot een formateur te
komen. Ik heb al duidelijk gemaakt
dat je dat zelfs zou kunnen doortrek–
ken naar het reeds voor de verkiezin–
gen vestigen van een traditie, zodat
op de dag van de verkiezingen
duidelijk is wat er gebeurt. Dat heb je
als er sprake is van een grootste
partij, respectievelijk een coalitie die
zich presenteert met een andere
kandidaat-minister-president.

Goed, wij hebben gekozen, de
Kamer komt samen. De geachte
afgevaardigde de heer Schutte vroeg
gisteren aandacht voor dat moment.
Ik wijs erop dat de eerste vraag
daarbij in feite is of met iedere actie
gewacht moet worden tot de Kamer
in nieuwe samenstelling bijeen is
gekomen, of dat het staatshoofd
meteen aan het werk gaat. Ik denk
dat het het beste zou zijn dat in lijn
met de traditie tot nu toe onmiddel–
lijk de consultaties plaatsvinden en
indien die, op basis van de adviezen
van de fractievoorzitters in gesprek
met hun fracties als vanzelfsprekend
op een duidelijke meerderheid
gebaseerd, tot de mogelijkheid
leiden een formateur aan te wijzen,
dat ook rechtstreeks gebeurt en dat
het staatshoofd daarin de gebruike–
lijke rol vervult. Dus de registratie
van de opvattingen en het registre–
ren van de duidelijke meerderheid.

Wat je dan overigens zou kunnen
doen - dat is een gedachte die ik zo
maar bij u neerleg - is om zodra de
Kamer samen is, het werken van de
man hier te laten bevestigen. Want
het is dan gebeurd op basis van
adviezen van fractievoorzitters die
samen zijn met hun fracties die nog
niet in rechte in de Kamer bijeen zijn
geweest. Het is op zichzelf pleitbaar
dat bij de eerste gelegenheid dat de
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Kamer samen is, of kort daarna,
vastgesteld wordt in dit Huis of de
gevoelens van de Kamer in
overeenstemming zijn met de keuze
van de inmiddels werkende
formateur. Ik zie daar geen constitu–
tionele bezwaren tegen. Maar het is
natuurlijk niet nodig.

De heer Van Mierlo (D66 ): Zijn er
voordelen?

Minister Lubbers : Ja. Het voordeel
is dat iedere gedachte dat de
adviezen van de fractievoorzitters
onvoldoende legitimatie geven voor
die keuze van die formateur,
legitimatie gezien vanuit de
democratie, weerlegd kan worden en
dat de Kamer de mogelijkheid geeft
om te zeggen: Dat gaat zo niet. Dat is
ook op een positievere manier te
doen, namelijk door de mogelijkheid
te geven om daar verzet tegen aan te
tekenen. In het verleden is het nogal
eens voorgekomen, maar het moet
wel heel bar zijn, als je niet meteen
met een formateur begint. De
geluiden op dit punt worden zelfs
sterker. Ik vind dat het staatshoofd,
indien er onduidelijkheid is over wie
formateur moet worden, niet anders
kan dan beginnen met een informa–
teur. Wat mij betreft, moet die dan
de opdracht krijgen om zo snel
mogelijk de situatie te peilen,
waardoor het tot de benoeming van
een formateur kan komen. Er zijn dus
twee situaties, waarin je een
informateur nodig hebt, namelijk als
er een impasse optreedt in het
proces vanwege een speciaal doel en
bij gebrek aan formateur, als een en
ander niet helder is. Ik denk dat het
inderdaad onjuist zou zijn, als het
staatshoofd het probleem wel even
oplost, omdat de politiek, de Tweede
Kamer, niet kan komen tot richting–
geving, leidend tot het beproeven
van een concrete formatie met een
concrete formateur.

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
Informateur is een raar woord. Het
zou het negatieve van formateur
moeten zijn, net zoals dat het geval
is bij de woorden decent en
indecent. Voor de indecente
invoering van het begrip
"informateur" in de laatste dertig
jaar voert de minister-president nu
als argument op dat onduidelijk zou
zijn wat de Kamer wil. Dit zou juist
moeten leiden tot een procedure,
waarin de Kamer zich kan uitspreken
over wat zij wil. Het lijkt mij dat dit

niet moet leiden tot het voortzetten
van methodes, waarmee die
onzekerheid juist blijft voortbestaan.

Minister Lubbers : Ik dank u voor
die vraag; dit geeft mij de gelegen–
heid om dit te verduidelijken. Er
moet zo spoedig mogelijk een
formateur komen, zo mogelijk direct.
De vraag is dan of je wacht tot de
Kamer een en ander vastgesteld
heeft of dat je reeds de eerste week
benut en dus meteen aan de slag
gaat. In dat geval zeg je als
staatshoofd eigenlijk: ik vertrouw
erop dat de fractievoorzitters namens
hun nieuwe fracties spreken; de zaak
is overduidelijk. En dan komt er een
formateur. Als je dit doet, mede om
geen tijdverlies te hebben, is het de
vraag of er voor de Kamer in nieuwe
samenstelling geen mogelijkheid
moet zijn om te zeggen: wij vinden
dat heel raar; dat willen wij niet. Ik
heb hier geen bezwaar tegen, maar
voor mij is dit niet strikt nodig. Je
kunt de formateur ook laten
doorwerken.

Ik geef nog een andere casusposi–
tie. De zaak is onduidelijk. Het
staatshoofd komt nog niet meteen
met een formateur. Na een week of
tien dagen komt de Kamer echter
bijeen. Ik denk dat het geen kwaad
kan, als de Kamer dan een aanbeve–
ling doet om tot de benoeming van
een formateur te komen. Ik meen dat
dit het hoofdpunt van de heer
Jurgens is. Ik wijs nu alleen even op
het verloop van de eerste week. Wij
hebben dan te allen tijde na een
week of tien dagen een formateur of
er is een situatie, waarin niet alleen
het staatshoofd niet in staat is om
een formateur te benoemen, omdat
er onvoldoende duidelijkheid is,
maar ook de Kamer niet in staat is
om tot een aanbeveling voor de
benoeming van een formateur te
komen.

De heer Schutte (GPV ): Voorzitter!
Ik wil een vraag stellen over de
situatie, waarin het staatshoofd
vanwege de door haar geconsta–
teerde onduidelijkheid in de eerste
week een informateur heeft
aangewezen. De dinsdag of
woensdag daarna komt de Kamer
samen. Vindt de minister dat het van
wijsheid zou getuigen, als de Kamer
dan een debat gaat houden? Mij
dunkt dat dit niet het geval is. Ik
denk dat de Kamer dan moet zeggen:
in opdracht van het staatshoofd is
een informateur aan de slag gegaan;

hij zal ook rapport uitbrengen aan
het staatshoofd. Als hier vervolgens
een debat gaat plaatsvinden, maak je
de beslissing van het staatshoofd in
feite onderwerp van discussie, terwijl
de informateur aan het werk is.

Minister Lubbers : Mijn advies aan
het staatshoofd zou, indien het
helaas niet mogelijk is om recht–
streeks een formateur te benoemen,
zijn: Majesteit, ik begnjp uw
voornemen om een informateur te
benoemen, zeer wel en adviseer daar
ook positief over; ik geef u echter in
overweging om de informateur een
opdracht te geven die ook in de tijd
zeer beperkt is. Die opdracht zou
moeten zijn: u moet binnen een zeer
beperkte tijd, bijvoorbeeld tien
dagen, met iedereen praten;
vervolgens wil ik van u horen of het
toch mogelijk is om een formateur te
benoemen of waarom dat niet
mogelijk is. ledere dag dat er een
informateur is, is er eigenlijk eentje
te veel, al is dit wat overdreven. De
opdracht moet dus zeer in de tijd
beperkt zijn, juist om het verschijnsel
tegen te gaan dat geleidelijkaan is
opgekomen, namelijk dat de
informateur een soort formateur
wordt. Dat is niet de bedoeling.

De heer Schutte (GPV ): Terecht,
denk ik. Dan brengen goede
staatsrechtelijke verhoudingen met
zich dat de Kamer vervolgens wacht
totdat die termijn verstreken is om
eventueel...

Minister Lubbers : Uiteraard. Het
zal denk ik dan in de rede liggen, dat
men daarop wacht en zegt: maar dan
willen wij zelf onze stem laten horen
en samenkomen om hier een
voordracht tot formateur te doen.

De heer Jurgens (PvdA ): Of je kiest
voor een Kamer die bijeenkomt en
een formateur aanwijst volgens de
procedure waarbij je meerdere
stemmingen kunt hebben en de
Kamer uiteindelijk tot een beslissmg
komt. Maar wat de minister–
president nu voorhoudt, uitgaande
van de termijn van tien dagen, is
vast beginnen met de oude methode
om vervolgens de Kamer te laten
optreden. Ik vind dat wanneer wij
afspreken dat de Kamer de formateur
aanwijst, je niet alvast moet
beginnen met de ouderwetse
methode. Dat lijkt mij geheel
inconsequent.
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Minister Lubbers : Ik nodig
natuurlijk iedereen uit om daarover
zijn opvatting te geven. Ik wil
overigens niet alleen het tijdsargu–
ment hanteren, maar ook het andere
argument dat ik, tot het tegendeel
blijkt, het advies van de fractievoor–
zitters in een optelling beschouw als
het oordeel van de Kamer. Zo zit het
eigenlijk. Dus waarom zou je niet aan
de gang gaan?

De heer Jurgens (PvdA ): Er zijn op
dat moment formeel gesproken geen
fractievoorzitters, want de fracties
moeten nog geformeerd worden. Dat
gebeurt pas op de tiende dag na de
verkiezingen. Verder wijs ik erop dat
het er juist om gaat dat wij binnens–
kamers fractievoorzitters niet
meningen laten verkondigen
waarvan ze menen dat die bij hun
toekomstige fractie aanwezig zijn.
Belangrijk is dat ze in alle openheid
tot beslissingen moeten kunnen
komen.

De heer Wolffensperger (D66 ):
Mijn probleem met die gedachten–
gang is...

Minister Lubbers : Ik reageer nu
niet op de opmerking van de geachte
afgevaardigde de heer Jurgens,
omdat ik zag wat hij niet kon zien,
namelijk de gezichten van zijn
collega's toen hij sprak. Ik denk dat
het veel meer op hun weg is om met
hem daarover in debat te treden dan
op mijn weg. Dat wordt dan veel
levendiger.

De heer Jurgens (PvdA ): Ik zag uw
gezicht en dat gaf ook aanleiding tot
een reactie.

Minister Lubbers : Welnu, als de
verkiezingen zijn gehouden hebben
de kiezers de desbetreffende
personen gelegitimeerd als politieke
voorlieden. Er is dus een enorme
politieke legitimatie op het moment
na de verkiezingen, of een verminde–
ring aan legitimatie bij heel slechte
verkiezingen. Als er iets raars
gebeurt of er misbruik gemaakt
wordt, dan blijkt dat wel in die tien
dagen. Dat is mijns inziens zeer
pleitbaar. Het politieke moment is na
de verkiezingen en niet wanneer de
nieuwe Tweede Kamer gevormd is.

De heer Jurgens (PvdA ): Ik pleit
voor een goed uit elkaar houden van
de procedures. In de oude procedure
is hetgeen u nu zegt volkomen op z'n

plaats. In de nieuwe procedure
waarin de Kamer de beslissing
neemt, dan is er, tot het moment
waarop de Kamer in haar nieuwe
vorm is samengesteld, geen
mogelijkheid tot functioneren van het
systeem.

Minister Lubbers : Dat is juist.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
wil toch nog heel even terug naar
het principiële punt. Het zou in de
gedachtengang van de minister–
president kunnen voorkomen dat het
staatshoofd een formateur aanwijst,
terwijl in een daaropvolgend kabinet
de Kamer tot de conclusie komt dat
de beslissing van het staatshoofd
geen juiste of geen gelukkige is
geweest. Ik vraag mij in gemoede af
of je in het systeem zoals wij dat
hanteren het staatshoofd in die
positie mag brengen.

De heer Mateman (CDA ): Ik sluit
mij daarbij aan. De minister–
president heeft een tweetal
casusposities geschetst die beide in
de praktijk niet zouden werken. De
eerste niet omdat het gevaar dreigt
dat collega Wolffensperger nu naar
voren brengt. De tweede levert een
vergelijkbare situatie op. Ik zou dus
een stap verder willen gaan. Wil de
minister-president ons met deze
goed gekozen voorbeelden ertoe
dwingen dat wij ons op dit ogenbiik
uitspreken over een wenselijke vorm
van formatie om de problemen te
voorkomen die er onder liggen? Ik
hoorde de minister-president zoëven
bij wijze van tussenzin zeggen: ik
hoor ook graag het oordeel van de
Kamer daarover. Als hij vindt dat er
vandaag een uitspraak van de Kamer
over moet komen, dan kan dat
natuurlijk.

Minister Lubbers : Dit is een heel
fundamenteel punt. Als er een
probleem is bij informaties en
iformaties moeten wij goed bekijken
wat dat probleem inhoudt. Het is
tweeledig. Ten eerste is er het
probleem dat het niet te lang mag
duren, omdat er dan sprake is van
een onbevredigende situatie in de
politieke verantwoording. Formeel
wordt die later overgenomen door
de nieuw aangetreden minister–
president, maar het is niet fraai. Er is
dus iets aan gelegen om het votum
van de kiezers zo snel mogelijk te
vertalen in een nieuw kabinet.
Hetgeen dat zich aandient, verdient

serieuze overweging. Dat kan heel
goed binnen het huidige constitutio–
nele systeem. Het kan geen kwaad
als de Kamer zich niet op dat
standpunt stelt. Wij hebben er tijdens
die periode geen enkele boodschap
aan. Daarna komen er voorstellen
voor rapportagemogelijkheden na
een zekere tijd. Er moet dan worden
gekeken naar mogelijkheden voor de
Kamer om een advies uit te brengen
over een formateur, als dat dat doel
dient. Dat is het tijdsaspect.

Het tweede aspect betreft de
redenen waarom het veel tijd kost.
Daar zijn twee redenen voor, in mijn
ervaring althans. De ene reden is dat
het ontzettend moeilijk is om een
coalitie te vormen. De tweede is
echter een heel andere. Die vat ik
samen onder het begrip "spelletjes".
Dat zijn de tactische manoeuvres. Wij
zouden wel heel snel een coalitie
kunnen vormen, maar wij hebben de
denktrant opgebouwd dat dat
zomaar niet kan, omdat wij iets
kunnen verdienen door al of niet aan
iets mee te werken. Dat noem ik het
spelletjeselement. De gedachte - dat
klinkt door in alle adviezen en ook
van de zijde van de Kamer - om zo
snel mogelijk tot een formateur te
komen en wel een formateur met
een zo groot mogelijke legitimatie,
moet eigenlijk beide doelen
tegelijkertijd dienen: kleur bekennen
en tempo. Dat is de hoofdlijn. Van
daaruit ga ik nadenken hoe hiermee
moet worden omgegaan. Ik zie geen
noodzaak voor een principiële
wijziging in het systeem, maar ik
meen wel dat het goed is om tot een
veel strakkere discipline te komen. Er
moet zo spoedig mogelijk een
formateur komen, die overigens niet
eindeloos formateur kan blijven.
Desnoods moet er na een bepaalde
tijd een rapport worden opgemaakt.

Vervolgens komen er dan
beschouwingen over het ongemakke–
lijke en vaak ongewenste
informateurschap. Er mag geen
twijfel over bestaan dat de hoofdlijn
zou moeten zijn: tempo en geen
spelletjes en dat er daarom een
formateur moet komen. Dan komen
wij op de vraag, met name gesteld
door de geachte afgevaardigde de
heer Jurgens, of als je dat allemaal
beoogt, het niet het simpelst is om in
de wet vast te leggen dat de Kamer
een formateur voordraagt. Dat is
eigenlijk een heel normale benade–
ring. Waarom is dat dan niet mijn
conclusie? Daar zijn twee elementen
bij in het geding. Je kunt het
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allemaal wel in de wet opschrijven,
maar de flexibiliteit blijft belangrijk,
en de nadelen van een gekozen
formateur, die sneeft omdat je een
informateur uitsluit, moeten wel
degelijk worden meegewogen. Ik
meen dat een ontwikkeling van het
systeem in ongeschreven recht meer
kans van slagen heeft, dan wanneer
het in een wet is opgenomen, met
allerlei bepalingen en uitzonderin–
gen. Ik zie de debatten al voor mij
over de vraag of met betrekking tot
artikel 3, lid 2, de uitzonderings–
clausule mag gaan werken of niet.

Het tweede element betreft iets
heel anders. Dat moet ik echter heel
voorzichtig naar voren brengen, want
dat is een zaak van de Kamer om te
beoordelen. Ik heb de overtuiging
dat de volksvertegenwoordiging, de
Kamer, het best via haar interne
reglement haar gezamenlijk werken
kan vaststellen en tot uitdrukking kan
brengen. Ik zie dat niet als een teken
van zwakte. Ik weet dat de proce–
dure, leidend tot een voorzitter in dit
huis, uiteindelijk teruggaat tot de
Grondwet, maar wij hebben daar
geen wet voor. Wij hebben niet
gezegd dat het in een wet zou
moeten worden vastgelegd, omdat
wij ons anders niet zouden binden.
Heel veel is dus via het interne
reglement te regelen. Dat geeft
voldoende flexibiliteit, maar het gaat
niet alleen om de flexibiliteit, het
heeft er ook iets te mee te maken dat
het het eigen domein van de Kamer
is.

De heer Jurgens (PvdA ): Het
voorbeeld is zwak, want wij als
Kamer kunnen zelfs niet vergaderen
zonder een voorzitter. Wij moeten
dus een voorzitter kiezen. Wij hebben
met betrekking tot de motie–
Kolfschoten gezien wat er terecht–
komt van het overlaten van de
discipline die de minister-president
omschrijft, aan gewoonterecht.

Minister Lubbers : Laat ik het niet
te zwaar aanzetten. De argumenten
omtrent het ongeschreven staats–
recht, de flexibiliteit en het risico dat
ontstaat als de wet te strak wordt
gemaakt, namelijk dat de flexibiliteit
verdwijnt en dat in de wet allerlei
uitzonderingsbepalingen worden
opgenomen en er te veel procedure–
debatten komen, brengt mij ertoe om
nu niet te adviseren om dit in een
wettelijke regeling neer te leggen. Ik
zoek liever een verbetering in de
vastbesloten wil van de politiek, van

de fractievoorzitters, om strakker te
werken, met formateurs, behalve in
uitzonderlijke gevallen en voor een
zo kort mogelijke tijd. De tweede
mogelijkheid is om dat niet alleen
een zaak te laten zijn van fractievoor–
zitters, maar de Kamer ook in te
schakelen, bijvoorbeeld voor een
advies over een formateur. Dat hoeft
echter niet als het meteen goed
draait, want dan is er al een
formateur en die is dan al aan het
werk. Het is in zekere zin dus een
repressieve mogelijkheid. Een andere
mogelijkheid is dat de Kamer een
actieve rol speelt bij de
verantwoordingsplicht en na verloop
van tijd gaat bekijken hoe het ermee
staat. Ik vind dat daardoor de rol van
het staatshoofd niet wordt bescha–
digd, maar dat die daar juist door
wordt versterkt, omdat daarmee het
element van de "spelletjes" zou
kunnen worden weggenomen, mits
men dat wil.

De heer Mateman (CDA ):
Voorzitter! De regeling - bijvoorbeeld
het Reglement van orde, maar hier
hebben wij het geschrapt - beoogt in
feite twee dingen. Het gaat om twee
nieuwe elementen, die een voor–
sprong zouden geven op de
bestaande situatie, als ik het goed
samenvat.

1. Er zou een soort ingebouwde
druk zijn om tot snelheid te komen.
Dat is de vooronderstelling.
Overigens moet nog maar bewezen
worden of dit zo zou zijn.

2. De verantwoordingsplicht zou
duidelijk een heldere zijn. Ik denk dat
de minister-president dit in zijn
antwoord onvoldoende laat
uitkomen. De mogelijkheden die hij
naast elkaar zet op dit ogenblik,
lijken mij niet helemaal helder. Het is
ook op een andere wijze te doen. Dat
zou ik hem in overweging willen
geven.

Zou niet overwogen kunnen
worden om, als de fractievoorzitters
op een gegeven moment hun advies
uitbrengen - ook de kamervoorzitter
zal dit doen bij die gelegenheid,
zoals hij ook, gehoord deze
beraadslaging, zal meenemen wat
vandaag het gevoelen van de Kamer
was - in de informatie-opdracht of
de formatie-opdracht als vast
onderdeel te doen opnemen dat na
een aantal weken - drie weken, vier
weken, vijf weken - een verantwoor–
ding aan de Kamer wordt gegeven?
Hebben we dan niet de voor– en
nadelen van beide casusposities,

door de minister-president gegeven,
in een keer geregeld? De Kamer
krijgt verantwoording en wij krijgen
geen heilloze discussie - want daar
ben ik evenals collega Wolffensper–
ger bang voor - over de vraag of er
wel de goede functionaris zit, want
dit zou indirect de positie van het
staatshoofd in discussie brengen. Dat
is hier in confesso. Dat zal niemand
willen.

Minister Lubbers : Mijnheer de
voorzitter! De heer Mateman heeft
gelijk. In de orde van de logica is het
eerste instrument, het tempo te
verhogen door te dwingen de
opdracht af te ronden binnen de tijd.
Deze tijd is voor de informateur
korter dan voor de formateur. Dat zal
duidelijk zijn.

Een tweede instrument is om de
mogelijkheid te openen - hier
hebben we eerder wel eens over
gepubliceerd - dat de tijd alleen
verlengd kan worden na een
verantwoording, ook hier in de
Kamer, waarom de betrokkene meer
tijd nodig heeft. Dit zou een methode
zijn om druk via de tijd uit te
oefenen. Dat is de lijn van de
gearhte afgevaardigde de heer
Mateman. Ik heb hier niets op tegen.
Misschien is dit ook toereikend.

Vervolgens behandel ik het punt
van de geachte afgevaardigde de
heer Jurgens. Hij bepleit een wet
waarbij de Kamer de formateur
aanwijst. Ik heb de bezwaren
hiertegen gegeven. Er blijft dan over,
als ik de Kamer zelf een functie geef
in de snelheidsbewaking, of dit ook
kan door de Kamer iets te laten
zeggen over de formateur. Ik geloof
persoonlijk niet dat dit nodig is, zeg
ik tegen de geachte afgevaardigde de
heer Mateman. Ik geloof dat het
systeem zonder deze werkwijze ook
goed kan functioneren. Als hij mij
vraagt of er een overwegend
constitutioneel bezwaar tegen is, dan
zeg ik dat het heel dicht bij elkaar
ligt. Ik zal dit in een voorbeeld
aanduiden. Stel dat je zegt: de
formateur krijgt X tijd, maar hij moet
wel in de Kamer komen als hij meer
tijd nodig heeft. Dat was het voorstel
van de heer Mateman. Als de
formateur hier dan komt, heeft hij
natuurlijk redenen om door te gaan.
Maar als de Kamer geen trek heeft in
die formateur, worden die redenen
natuurlijk niet aanvaard. Indien de
Kamer wel trek heeft in die forma–
teur in meerderheid, omdat de
Kamer er een goede minister–
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president in de dop in ziet, dan zal
de Kamer hem deze ruimte wel
geven. Het ligt dus niet zo principieel
tegen elkaar. De heer Mateman
gebruikt een andere techniek om
hetzelfde doel te bereiken, waarbij de
eerste ontmoeting van de formateur
met de Kamer in zekere zin al enige
gestalte krijgt voordat de formatie
afgerond is. Hier zit het element in of
je dit wel of niet wilt.

Ik roep in herinnering dat vanaf
1939, vlak voor de oorlog, de rol van
het parlement een enorme impuls
heeft gekregen. Dit gebeurde ook al
een keer eerder. Ik wil beide
gebeurtenissen beschrijven, want dat
is misschien nuttig in dit fundamen–
tele debat. Wat gebeurde bij Ruys de
Beerenbrouck? Hij maakte in 1922
zeer succesvolle verkiezingen. Dit
waren verkiezingen die kennelijk in
het teken stonden, toen al, van: kies
de minister-president! Want hij had
een heel groot succes als minister–
president gehad. En wat zei Ruys?

De heer Jurgens (PvdA ): De
edelman voor het volk, was zijn
motto.

Minister Lubbers : Precies. Wat zei
Ruys? Ik ga dus meteen doori Toen
werd hij op het matje geroepen door
de fractievoorzitters. Deze zeiden: zo
gaan we toch niet met elkaar om? Hij
zei: waarom niet? Zij: op welke basis
ga je regeren? Hij: omdat ik gekozen
ben door de kiezers. Zij: maar je
moet met ons werken. Hij: wat
hadden jullie dan gedacht? Toen is
eigenlijk het regeerakkoord ontstaan,
als een methode om, nadat je een zo
overweldigend goede verkiezings–
uitslag hebt gehad, toch voor de
nieuwe kabinetsperiode binding te
krijgen met de fractie. Dit is het
eerste moment geweest van
beïnvloeding vanuit het parlement,
het reeds leggen van een basis voor
de vertrouwenszaak hier, als je echt
aan de gang gaat als minister–
president.

Het tweede moment is een
negatief voorbeeld. Dit was Colijn.
Die was nog iets flinker dan Ruys,
maar iets te flink. Hij zei ook: ik ga
meteen door; er is werk te doen. Hij
vormde een regering en hij dacht dat
hij de kritiek die hij binnenskamers
hoorde op de wijze waarop hij zijn
regering vormde, gewoon terzijde
kon leggen. Als ik daar eenmaal
weer sta, dan durven zij mij toch niet
weg te sturen, zo dacht Colijn.
Anders dus. Hij werd wel wegge–

stuurd. Dat was de tweede keer en
toen werd in feite zichtbaarder dat
het parlement duidelijk maakte dat
het de minister niet wegstuurde
omdat hij slecht had geregeerd,
maar omdat hij slecht had gefor–
meerd. En daarmee is dus eigenlijk
de parlementaire formatie in de dop
begonnen. Dat was net voor de
oorlog. Wat doen wij er nu aan? Nu,
40 a 50 jaar verder, blikken wij terug
op een geschiedenis, waarin het
maar al te vaak voorgekomen is, dat
er na de verkiezing een lange
periode was waarin een en ander
gebeurde: moeitevol tasten,
spelletjes, niet helemaal duidelijke
processen. Kan dat niet sneller, kan
dat niet strakker en daarmee ook
democratischer? Naar ik meen is dat
de basisvraag. Wij moeten het goede
evenwicht vinden om verbeteringen
in dat proces aan te brengen zonder
dat wij zo krampachtig naar
verbeteringen streven, dat het slecht
gaat bevallen, rekening houdend met
ons veel-partijensysteem. En zo
kwamen wij er via de geachte
afgevaardigde de heer Wolffensper–
ger en de uitgangsbasis die bij die
verkiezingen ligt.

Ik heb daar een paar suggesties
voor gedaan en een afweging
gemaakt. Laatstelijk was het naar
aanleiding van de vraag van de
geachte afgevaardigde de heer
Mateman. Ik meen dat ik daarop een
helder antwoord heb gegeven en
daar wil ik het maar even bij laten.

De heer Jurgens (PvdA ): De
minister-president houdt een
interessant historisch betoog via de
motie-Dekkers uit 1939. De minister
laat in het midden het feit dat deze
Kamer, zolang een formateur niet
optreedt als minister-president, aan
die formateur geen verantwoording
kan vragen. Daarvoor bestaat geen
formele grondslag. Die formateur
bestaat voor die Kamer niet. Hij heeft
geen functie ten opzichte van de
Kamer. Ik heb dus een wettelijke
grondslag nodig om de formateur
tussentijds naar de Kamer te kunnen
halen om hem ter verantwoording te
roepen. Kan de minister-president
historisch of futuristisch schetsten op
welke grond ik die formateur hier in
de Kamer kan krijgen?

De heer Mateman (CDA ): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil graag een vraag
stellen aan de heer Jurgens.

Als er een terrein is waarop wij
geen wettelijke, laat staat geschreven

grondslagen hebben, dan is dat het
terrein van de formatie. Het
gewoonterecht mag toch ook een rol
spelen? Dat beheerst tot dusverre de
formaties in Nederland. Is hetgeen
de heer Jurgens doet, niet ontzettend
legalistisch? Het gaat erom dat het
snel en duidelijk gebeurt.

De heer Jurgens (PvdA ): Op dit
specifieke punt, het recht dat ertoe
leidt dat in de Kamer verantwoording
wordt afgelegd aan de Kamer, regelt
de Grondwet wie in dit huis het
woord kan voeren. Dat is niet een
formateur, maar een lid of een
adviserend lid, namelijk een minister.
En daarom heeft tot nu toe altijd de
minister-president die verantwoor–
ding afgelegd. Overigens kon hij dan
pas verantwoording afleggen - dat
was de laatste drie keren met de
heer Lubbers het geval - over de
laatste fase van de formatie. Alleen
van horen zeggen kon hi] vertellen
hoe zijn voorgangers daarmee waren
omgegaan. En dat is net het
probleem waar ik de vinger op leg.

Minister Lubbers : Voorzitter! Ik wil
proberen een antwoord te geven op
de vraag van de geachte afgevaar–
digde de heer Jurgens, maar ik doe
dat langs een wat andere lijn dan de
heer Mateman. Ik zie dat eerder als
een aanvullende argumentatie. Ik
ben het eens met zijn stelling inzake
ongeschreven staatsrecht.

Het staatshoofd speelt de rol die
het speelt. Ik hoef die niet te
beschrijven. Die rol wordt echter
gespeeld op basis van de adviezen
van de fractievoorzitters, en niet voor
niks. Reeds daar, op dat moment,
vragen wij in ons systeem dat de
richting van de formatie steeds
zoveel mogelijk in overeenstemming
is met de meerderheid van de
Kamer. Dus wat doen wij feitelijk
reeds? In dat ongeschreven
staatsrecht - zo werd het genoemd -
vragen wij de fractievoorzitters zich
zo duidelijk uit te spreken tegenover
het staatshoofd dat het voor het
staatshoofd mogelijk is om van
daaruit te waarderen wat er moet
gebeuren en een formateur te
benoemen of, als dat niet mogelijk
is, voor een beperkte periode een
informateur te benoemen. De vraag
van de heer Jurgens moet ik dus in
feite met een wedervraag beant–
woorden. Indien wij, om het
staatshoofd zelf te beschermen, het
goed vinden om de regel te hebben
dat het staatshoofd zoveel mogelijk
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in overeenstemming met de politiek,
de Tweede Kamer, vertegenwoordigd
door de fractievoorzitters, handelt,
dan is het de vraag of het puur
constitutioneel een verbetering of
een verslechtering is indien ook de
Tweede Kamer als geheel daarin een
rol kan spelen. En nu komt de
delicate afweging: welke rol dan wel?
Dan kiest de geachte afgevaardigde
de heer Mateman, en ik steun hem
daarbij, voor een lichte methode,
namelijk de bewaking van de tijd. De
plenaire Kamer aanvaardt dat zij er
niet bij betrokken is en dat het een
zaak is van het staatshoofd,
geadviseerd door fractievoorzitters.
Maar de fractievoorzitters moeten
goed weten dat hun optreden
gevestigd moet zijn in hun fracties
en daarmee, via de meerderheid die
de Majesteit altijd zoekt, in de Kamer.
Als het allemaal te lang gaat duren,
vragen wij ons af wat er aan de hand
is. Je maakt dan zichtbaarder dat de
Kamer het platform erachter is.

Als men mij vraagt wat de
legitimiteit is voor de Kamer om
überhaupt iets te vragen, denk ik dat
het antwoord moet zijn dat de
plenaire Kamer het volgende,
beperkte mandaat geeft aan de
fractievoorzitters. Fractievoorzitters,
als u in overleg met uw collega's
kunt zorgen voor een redelijk strakke,
heldere, en overzichtelijke formatie,
ga uw gang, maar als het eindeloos
breiwerk wordt, willen wij de
gelegenheid hebben om er hier met
elkaar over te spreken. Ik denk dat de
zaak zo in elkaar zit.

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
De Kamer kan bijeenkomen en
bijvoorbeeld vaststellen dat een
tweetal fractievoorzitters bezig is met
een formatie. Zij kan die fractievoor–
zitters daarop niet anders dan in een
debat zoals wij nu voeren, aanspre–
ken. Zij kan in de huidige opzet geen
formateur aanwijzen en zij kan deze
ook niet hier ter verantwoording
roepen. Ik kan nog niet eens de
voorzitter van een andere fractie ter
verantwoording roepen, laat staan
iemand van buiten.

Minister Lubbers : Wij staan hier
vrij dicht bij elkaar. De marge voor
het plenaire parlement om het
formatieproces te beïnvloeden is
uitermate gering. Het dilemma is
goed zichtbaar gemaakt. Hoe kan het
formatieproces beïnvloed worden?
Via de formateur? U hebt gelijk, er is
eigenlijk geen basis voor. U kunt niet

met hem in debat treden. Er kan
eigenlijk niets gebeuren Die man
kan alleen verslag uitbrengen. Dat is
heel beperkt. Dan maar helemaal
niet? Ik zeg niet dat ik dit met kracht
zal ontraden, maar dan moet je het
afwegen tegen wat er overblijft.

Dan is er het debat met de twee of
drie fractievoorzitters die de
beproefde richting steunen. Het gaat
erg lang duren. Zij nemen er almaar
meer tijd voor en worden hier ter
verantwoording geroepen. Dat is een
nog lichtere vorm, waar je geen
bezwaar tegen kunt hebben, maar
die weinig effectief is. Het argument
is dan: wij weten uit onze gesprekken
met de formateur dat het op een oor
na gevild is, het komt best voor
elkaar, wacht rustig af. Dan komt
onmiddellijk de vraag of er een
tussentijds verslag van de formateur
kan komen, zodat dit geloofwaardig
wordt. Men gaat niet alleen af op het
woord uit de binnenkamer dat het
allemaal goed is. Dan krijg je de
noodzaak van verslaglegging. Aan
wie is dat verslag gericht? Dat gaat
ook naar de Kamer toe. Dan zijn wij
weer heel dicht bij elkaar.

De heer Jurgens (PvdA ): De
minister-president beschrijft een
situatie waarin de Kamer als zodanig
niet op enig moment optreedt. Er
kan een verslag naar de Kamer
gestuurd worden, maar de Kamer
kan over dat verslag met degene die
het stuurt, geen discussie voeren.
Toevallig kan de formateur de
persoon zijn van een van de
fractievoorzitters, zoals de vorige
keer. Ik ben niet bevoegd om die
fractievoorzitter in de Kamer ter
verantwoording te roepen, zijn fractie
wellicht wel. Het zou voor de buiten
de formatie gehouden fracties zeer
interessant kunnen zijn om de heer
Lubbers, lijsttrekker van het CDA,
aangewezen tot formateur, in ons
midden, onder collega's verantwoor–
ding te laten afleggen. Dat zou een
heel leuke nieuwe ontwikkeling zijn.
Tot nu toe wordt tijdens de formatie
in dit huis niet over het wezenlijkste
gesproken waar wij op dat moment
mee bezig zijn, namelijk de formatie.
Ik blijf volhouden dat dit een heel
merkwaardige zaak is. Dat kan alleen
als er een wettelijke grondslag voor
wordt geschapen.

Mmister Lubbers : Mijnheer de
voorzitter! Dan zijn wij terug bij af. Ik
begrijp de heer Jurgens heel goed.
Hij kiest een ander vast punt in zijn

betoog en is vanuit dat vaste punt
heel logisch, zoals D66 ook heel
logisch is. ik neem aan dat D66
geamuseerd naar de heer Jurgens en
mij luistert. Hieruit volgt het bewijs
dat wij een gekozen minister–
president moeten hebben. Wij
hebben dan meteen een formateur.
De rest volgt vanzelf. Daar waren
argumenten tegen die door een
meerderheid in dit huis werden
gesteund.

Ik kom nu bij de heer Jurgens. Hij
zegt niet de lijn van D66 te steunen,
maar hij wil wel een door deze
Kamer gekozen formateur. Dat moet
bij wet worden vastgelegd. Het
systeem loopt dan goed in zijn visie.
leder ander systeem is kwetsbaar. Ik
zie daarin een grote mate van logica.

Vervolgens gaan wij de voor– en
nadelen van het systeem van de
geachte afgevaardigde naast elkaar
zetten. Hij versterkt zijn stelling door
te zeggen dat zonder de door hem
bepleite bij wet gekozen formateur,
het onordelijk is als dit huis zich ook
maar ergens mee bemoeit. Daar is
best iets voor te zeggen. Dan komt
echter de heer Mateman aan–
gednbbeld, die zegt dat er onge–
schreven staatsrecht is dat mogelijk–
heden biedt. De heer Jurgens zegt
op zijn beurt weer dat dit probleem
eerst goed bij de wet geregeld moet
zijn omdat er anders geen goede
grondslag is en dat wij daaraan niet
moeten beginnen omdat er eerst
helderheid dient te zijn.

Ik volg nu de gedachtengang van
de heer Jurgens. Wij kiezen een
formateur. Ik sprak over een
aanbeveling, maar de heer Jurgens
zegt: neen, wij kiezen een formateur.
Nu ga ik de reeksen nadelen daarvan
even doornemen.

Mijn eerste vraag is of hij er zeker
van is of dit huis altijd in staat zal
zijn, als die wettelijke plicht er is, die
formateur te kiezen. Vindt hij dat
wenselijk? Niet alleen de heer
Jurgens moet antwoord geven op
die vraag, maar ook anderen. Dat is
een balans van voors en tegens. Ik
geef dat toe. Mijn voorlopige indruk
is dat de nadelen daarvan - ik druk
mij voorzichtig uit, je kunt in dit
soort zaken nooit absoluut zijn -
groter zijn dan de voordelen. Dat is
echter niet mijn eerste punt. Dat is
het wegnemen van de rol van het
staatshoofd. Die rol is niet meer
nodig. Dan regelen wij het zelf wel.
Wij verplichten ons bij wet om, hoe
het ook zij, in de eerste vergadering
bij enkelvoudige meerderheid de
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formateur te kiezen: de beoogde
minister-president. De rest volgt.

Dat levert een heel ander type
coalitievorming op. Verschillende
afgevaardigden hebben dat
uiteengezet. Dat wordt pezen, hard
werken in die eerste week tussen de
verkiezingen en het bijeenkomen van
de Kamer. In die week moet tot een
deal gekomen worden achter de
gordijnen. Het kiezen van een
formateur dient het doel van
snelheid. Dat moet ik de heer
Jurgens toegeven. Op een gegeven
moment is die stemming er echter.
Je kunt lang tactisch gemanoeu–
vreerd hebben, maar niet langer dan
die ene week. Dan wordt er gestemd.
In zoverre heeft de heer Jurgens
gelijk. Hij heeft daarmee ook meteen
de nadelen aangegeven.

In die week moet door een stevige
koehandel, althans dat vermoed ik,
niet programmatisch, maar op enkele
punten heel snel gewerkt worden om
te komen tot coalitievorming achter
de gordijnen. Dat wordt zichtbaar bij
de stemming. Dat is het einde van de
formatie. Het is niet het begin van de
formatie, maar het einde. Men kiest
alleen die man op basis van een
aantal toezeggingen die in die week
losgekregen zijn. Die man wordt dan
de minister-president. Vervolgens
wordt alles keurig uitgeschreven. Ik
geloof hiermee een realistische
beschrijving gegeven te hebben. Dat
wordt de afweging tussen de twee
systemen. Beginnen wij met een
formateur of eindigt het met de
keuze in de Kamer dat die en die de
man is? Als ik iets verkeerd zeg, hoor
ik dat graag.

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
De minister-president was zo
vriendelijk in te gaan op het voorstel
voor de algehele regeling bij wet tot
aanwijzing van de formateur van de
commissie-Biesheuvel. De discussie
ging al verder. Wij discussieerden
over het alternatief van de heer
Lubbers, waarbij op een gegeven
ogenblik ook zonder formele regeling
de formateur in de Kamer zou
kunnen optreden. Ik bestreed deze
stellingname. Op dat punt ben ik
teruggekomen. In die informele
regeling is het niet mogelijk, de
formateur in deze Kamer te laten
optreden, ook als wij de formateur
niet aanwijzen in de Kamer op
grondwettelijke grondslag. Het zou
dan toch van belang kunnen zijn, ook
in het systeem van de heer Lubbers,
het met een wettelijke regeling

mogefijk te maken dat de formateur
door de Kamer ter verantwoording
wordt geroepen. Dat kan dus nu niet.

Minister Lubbers : Wij hebben dus
eerst het systeem van D66. Dan
hebben wij het systeem van de
PvdA. Ik heb dat systeem net
beschreven. Dat systeem komt neer
op een hele snelle formatie achter de
gordijnen vanaf het moment dat de
verkiezingsuitslag bekend is tot het
moment waarop in deze Kamer de
formateur gekozen wordt. Deze dient
een meerderheid te krijgen van de
Kamer. De formateur is daarmee de
facto minister-president geworden.
Hij heeft zijn zaken eigenlijk al
gedaan.

Wij gaan nu naar het volgende.
Als de nadelen van dat systeem
groter zijn dan de voordelen - ik heb
de neiging dat zo te zien, maar wij
zijn met elkaar in gesprek en ik wil
best naar de tegenargumenten
luisteren - houden wij het systeem
dan zoals het nu is of zijn er nog
verbeteringen denkbaar? Dat is weer
het volgende traject. Oaar geloof u
niet in - als ik het tenminste goed
begrijp - want in die verbeteringen
komt er op enig moment enigerlei
relatie - ook in de methode van de
heer Mateman - met de periodieke
mogelijkheid om hier te bespreken of
er wel vaart in het geheel zit. Daar is
eigenlijk geen goed titel voor en dus
ziet u daar vanaf. Ik begrijp u zeer
wel in die redenering. Het aardige
van dit debat is dat als men al die
mogelijkheden afpelt, men vervol–
gens tot de conclusie komt dat wij
dus in de beste van alle werelden
leven.

De heer Jurgens (PvdA ): Ik probeer
even met u mee te denken. Het is
een voorrecht om dat te mogen
doen. Men kan ook tot de conclusie
komen dat een bescheiden regeling
mogelijk is en dat in uw systeem de
mogelijkheid ingebouwd kan worden
om de formateur op de een of
andere wijze te laten optreden jegens
de Kamer en de Kamer ook met de
formateur te laten debatteren. Dan
moet, in aanvulling op uw systeem,
een wettelijke regeling getroffen
worden om die formateur daartoe de
mogelijkheid te geven.

Minister Lubbers : Dit is een
subvraag. Het is dezelfde methode
als in het systeem-Mateman. Ik beleg
het nu even met namen en dat is wat
kort door de bocht. Het gaat om de

mogelijkheid om de formateur ter
verantwoording te roepen. Dan
herleeft de vraag of dat geen
wettelijke basis zou moeten hebben.
Dat ben ik met u eens.

De heer Schutte (GPV ): Ik ga even
naar de situatie waarin de Kamer
formeel de formateur aanwijst. Dan
lijkt mij daarvan een consequentie te
zijn dat als de formateur lopendeweg
tot de conclusie komt dat hij het niet
redt en van zijn opdracht af wil, hij
op dat moment teruggaat naar de
Kamer met de vraag om hem te
ontheffen van zijn opdracht.
Vervolgens vindt dan in de Kamer
het publieke debat plaats over het
hoe en waarom van het mislukken
van die opdracht, met alle gevolgen
vandien. Ik neem immers aan dat de
Kamer niet in dezelfde vergadering
zal besluiten, althans niet in alle
gevallen, om dan maar een andere
formateur aan te wijzen.

Minister Lubbers : U heeft gelijk.
Mijn vraag is dan welke conclusie u
daaruit trekt.

De heer Schutte (GPV ): Niet aan
beginnen!

Minister Lubbers : Het is dus goed
om alles te onderzoeken om
vervolgens dat te behouden wat je
hebt. Een van de geachte afgevaar–
digden die zich wel voelt bij de
huidige situatie, de heer Mateman,
heeft de suggestie gedaan om ons
beter te wapenen tegen de gebleken
nadelen van het huidige systeem.
Daar kleven haken en ogen aan. De
volgende vraag is retorisch, maar
ook deels ernstig. Kan het blijven bij
de oproep dat er geen spelletjes
gespeeld moeten worden, dat ieder
zich moet inzetten om zo snel
mogelijk tot een formateur te komen
en dat men vervolgens - precies
mijn volgende punt - moet meewer–
ken aan een regeerakkoord dat in
korte tijd tot stand te brengen is? Als
wij die afspraken kunnen maken:
geen spelletjes en een formateur met
de mogelijkheid om snel te formeren
omdat er genoegen wordt genomen
met een sober regeerakkoord, dan
hebben wij daar natuurlijk veel winst
aan. Dan ga ik mij thuis voelen bij de
geachte afgevaardigde de heer
Schutte.

De heer Van Mierlo (D66 ): Men
moet gewoon een goed mens
worden!
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Minister Lubbers : Wat is daarop
tegen?

De heer Van der Heijden (CDA ):
Dat het waarschijnlijk lang gaat
duren!

Minister Lubbers : In de marge van
die afweging komt dan iedere keer
weer de vraag naar voren of men
zich in een systeem moet wapenen
tegen diegenen die een niet-goed
mens zijn. De interruptie van de heer
Van Mierlo maakt dat los. Ik moet
dan herhalen dat van onderaf
geredeneerd, en vanuit de huidige
situatie, de eerste lijn het wapen van
de openbaarheid is. Waar werkt het
wapen van de openbaarheid? In dit
huis, bij het plenaire debat. Ik vind
het dus niet onlogisch dat wij
uitgaan van de realiteit dat niet een
ieder een goed mens wordt en er
misschien drukmiddelen nodig zijn
om de slechtheid van de mens
enigszins te beperken. Ik voeg mij
dan bij de heer Van Mierlo. Wij
komen dan bij het type suggesties
van de heer Mateman. Er zijn
misschien andere suggesties
denkbaar. De eerste variant is dat de
formateur moet opletten dat als hij
die spelletjes toch speelt, hij hier ter
verantwoording wordt geroepen dat
het allemaal veel te lang duurt. Wij
kennen überhaupt het debat
daarover niet. Dan krijgen wij weer
het vervolgvraagje of daar weer een
verslag bij moet liggen van de
optredende formateur. Dan kom je
bij de door de heer Jurgens terecht
genoemde complicaties terecht. Wij
moeten ons dan bedenken dat er
eerst een wet gemaakt moet worden,
enzovoorts. Hij heeft daar gelijk in.
Dat is dus de vraag in hoeverre je
het systeem wapent tegen het
spelletjeselement. De heer Van
Mierlo noemde dat het slechte in de
mens. Dat kan zelfs fractievoorzitters
zo nu en dan overkomen. Dat is de
afweging, waar dit huis voor staat.
Het lijkt mij beter, dat de balans
wordt opgemaakt in het debat van
de politieke voorlieden.

Ik kom te spreken over het
regeerakkoord. Waartoe dient het
regeerakkoord eigenlijk? Ook hier is
het goed om de geschiedenis erbij te
halen. Het eerste regeerakkoord was
een akkoord tussen ministers om
samen te kunnen regeren. Ik wil wel
tot je ploeg toetreden, beste
minister-president, maar dan wil ik
wel weten of ik voldoende geld en
ruimte krijg voor die en die

hervormingen. Dat is de eerste basis
van het regeerakkoord, de cohesie in
de ploeg. Het heet zo mooi pre–
constituerend en constituerend
beraad. Je hebt dat intern nodig.

Een tweede reden voor het
regeerakkoord is, dat de partijen die
steun willen geven aan het mogelijk
maken van een meerderheid, willen
weten, wat er gaat gebeurden. Welke
ploeg ga ik steunen? Hoe ziet het
programma eruit?

Een derde reden wordt haast nooit
genoemd: mensen aan elkaar laten
wennen. Partijen zeggen: wij willen
te zamen een kabinet vormen, maar
daarover moeten wij eens stevig
praten. Dat is de bloeiperiode van de
fractiespecialisten. Die gaan in
werkgroepen aan de gang. Voor drie,
zes, soms twaalf weken zijn die
minister. Zij formuleren het beleid als
waren zij bewindslieden en gaan dat
opschrijven. Zij houden elkaar stevig
bezig, snuffelen, ruiken, duwen en
trekken. Op een gegeven moment
wordt iedereen zo moe en wordt
gezegd: nu moet er eens een keer
een regering komen. En dan kan het
papier weer verscheurd worden. Ik
herhaal de drie functies: een akkoord
tussen bewindslieden, een akkoord
met partijen en een proces om
mensen die het niet vanzelfsprekend
vinden om met elkaar te werken, dat
te leren. Je moet er een en ander in
kwijt. Emoties moeten weg vloeien.

Ik loop die drie elementen even
door. Het laatste element is
begrijpelijk, maar toch zeer kwes–
tieus. Het is ook een van de
zwakheden van ons systeem.
Daarom hebben wij ook zoveel
informateurs gezien. Dat komt,
doordat men het proces moet
uitzitten. Geduldig proberen de
mensen bij elkaar te houden, geen
ruzie maken. Men is er lang mee
bezig. Op een gegeven moment
wordt gezegd: hè, hè, laten wij het
nu maar zo doen. Ik vind dat
begrijpelijk, maar wel bezwaarlijk als
het allemaal te lang duurt. Onge–
schreven staatsrecht - ik zeg het de
heer Mateman na - is hier verwor–
den tot een slechte traditie.

Het eerste element vind ik een
prima lijn. Ik vind dat de minister–
president die kandidaat–
bewindslieden uitnodigt, goed doet
om met hen een serieus gesprek te
voeren. Betrokkene kan zeggen:
luister even, ik wil dat en dat echt
bereiken of ik kan geen lid van het
kabinet worden, als dat en dat zal
gebeuren. Het is zaak, dat daar even

tijd voor genomen wordt. Het kan
leiden tot een kort en bondig geheel
van afspraken.

Hoe gedetailleerd moet de binding
van de regeringsfracties zijn? Mijn
standpunt na al die jaren is: zo sober
en kort mogelijk. Altijd is weer
gebleken, dat al die punaisepoetserij
nergens voor dient. Binnen enkele
maanden zijn de omstandigheden al
weer zodanig veranderd, dat het
anders wordt. Je ziet het dan ook
vervluchtigen. Al degenen die door
de kiezers gekozen zijn op een
bepaald programma weten dat zij
daarna concessies moeten doen, niet
alleen omdat coalitievorming nodig
is, maar ook omdat omstandigheden
op tal van punten veranderen. Ik
geloof dat dit niet het grote
probleem is van de bevolking. Ik
denk niet dat op alle nachtkastjes de
programma's van de politieke
partijen liggen en dat een politicus
verfoeid wordt als hij van zijn
programma afwijkt. Ik vermoed dat
de problemen tussen de politiek en
de burger heel ergens anders liggen.

Ik pleit dus voor een zo sober
mogelijk regeerakkoord dat het
mogelijk maakt, de formatie in korte
tijd rond te krijgen en dat het nadeel
wegneemt dat men later allerlei
details tegenkomt die alleen maar
hinderlijk zijn.

De heer Jurgens (PvdA ): Ditmaal
ben ik het van harte met de woorden
van de minister-president eens. Ik wil
hem nog iets anders voorleggen. Hij
noemde als derde element de
onderlinge gewenning van fractie–
specialisten. Ik wil nog een argument
toevoegen aan wat de minister–
president heeft gezegd. Het komt
voor dat pre-constituerend beraad
plaatsvindt tussen ministers die
voorgeschreven hebben gekregen
wat hun beleid straks moet zijn. De
minister-president noemde voorbeel–
den van vroeger, ik noem het
amicebriefje tussen Van Tienhoven
en Tak van Poortvliet, waaruit blijkt
dat tussen degenen die het beleid
moesten gaan dragen afspraken
werden gemaakt. Dat ligt alleszins
voor de hand. Dat men pas wordt
gevraagd minister te worden op het
moment dat die afspraken reeds
gemaakt zijn, vind ik uit een oogpunt
van behoorlijk dualisme zeer
ongezond.

Minister Lubbers : Dat ben ik
volstrekt met u eens. Ik prijs mij
gelukkig dat deze gedachte sterk
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opgerukt is de laatste jaren. Het ligt
volstrekt in lijn met een reanimatie
van het dualisme.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil nog
even een stapje terug doen naar de
demissionaire periode, eerst de
periode tussen een crisis en de
verkiezingen. Ik blijf het betreuren -
ik wil het in ieder geval in de
Handelingen opgenomen zien - dat
het niet mogelijk is gebleken in ons
land om de termijn tussen een crisis
en verkiezingen te bekorten. Wat dit
betreft, blijft Nederland excentrisch
en dat vind ik jammer. Dit is echter al
zo vaak besproken dat ik er verder
geen woorden meer aan vuil maak.

Vervolgens kom ik tot de
demissionaire periode na de
verkiezingen tot het aantreden van
een nieuw kabinet. Wij hebben ons
gesteld achter de suggestie van de
commissie-De Koning om voortaan
bij kamermeerderheid vast te stellen
welke onderwerpen niet meer mogen
worden behandeld tijdens de
demissionaire periode van een
kabinet. Ik mag daaraan de wense–
lijkheid toevoegen om dit per
onderwerp te beslissen. Ik heb
namelijk het vermoeden - maar het
is uw huis, voorzitter, die het
uitmaakt - dat je anders achter de
gordijnen plotseling allerlei
handeltjes krijgt. Ik vind dat per
onderwerp op inhoudelijke argumen–
ten gewogen moet worden of het al
dan niet redelijk is - de criteria zijn
hier genoemd - om iets te behande–
len en of de Kamer er plenair over
kan spreken en beslissen.

Dan leg ik een verband met het
langdurige vorige betoog. De vraag
die zich altijd laat stellen, namelijk of
iets wel of niet in een demissionaire
periode moet worden behandeld, kan
het best worden beantwoord door te
zorgen voor een zo kort mogelijke
demissionaire periode. Ik trap een
open deur in, maar niet zonder
betekenis, geloof ik. Dit is nog een
argument om niet te lang te
formeren.

De heer Jurgens (PvdA ): De
minister-president sprak zijn treurnis
uit over het feit dat zijn ijveren om
de afstand tussen het ontstaan van
een crisis en de verkiezingen te
bekorten tot nu toe op weerstand is
gestuit. Ik herinner mij niet uit de
discussie van gisteren waaruit die
weerstand is gebleken. Wat is de
wens van de minister-president op
dit punt?

Minister Lubbers : Dat is het zoveel
mogelijk bekorten van de termijn; 82
dagen is volgens de wet nu het
minimum. Als het glad is, als er
vakanties zijn of als er andere
redenen zijn om de verkiezingen op
dat moment niet attractief te vinden,
komt er nog wat bij. Het aantal
dagen is dus altijd 82-plus. Dit
betekent dat het in iedere situatie,
waarin tussentijdse verkiezingen
zinvol lijken uit een oogpunt van het
fris ademen van de democratie, zo
lang duurt dat het een zelfstandig
argument gaat worden om daartoe
maar niet over te gaan.

De heer Jurgens (PvdA ): Ik heb het
betoog van de minister-president
aangehoord. Ik zal pogen in eigen
kring daaraan gevoig te geven.

Minister Lubbers : Dank u!
Voorzitter, dan wil ik nog even een

kleine verbetering ten opzichte van
de huidige situatie in herinnering
roepen, namelijk dat het kabinet zich,
zodra het tot stand gekomen is, aan
de Kamer presenteert, al in de eerste
week daarna.

De voorzitter: Dit ligt al vast in een
afspraak tussen kabinet en Kamer.

Minister Lubbers : Precies, ik
vermeld het ook meer voor de
volledigheid. Het is een al bereikte,
niet onbelangrijke verbetering.

Voorzitter! Er zijn ook over de
Eerste Kamer vragen gesteld. Over
het terugzendrecht kan ik het best
spreken aan de hand van het betoog
van de heer Wolffensperger, al heeft
vrijwel iedereen erover gesproken.
Wij kennen de novelles al; die waren
altijd bedoeld als puur technisch. Het
wordt een terugzendrecht als de
novelles uitdijen tot een heel andere
kwestie. Wat wij hierover ook
afspreken, ik denk dat de techniek
van de novelles kan blijven bestaan.
Het dient een ander doel, een goed
doel, maar dat is dan de echte
novelle. Vervolgens het terugzend–
recht; velen zien er wel iets in, maar
onder voorwaarden. De heer
Wolffensperger heeft gezegd dat het
daarbij altijd zou moeten gaan om
een precies bepaald beleidsmatig,
politiek punt. Ik denk dat dit
inderdaad de bedoeling zou moeten
zijn. Dus niet zo maar terugzenden
en dan weer afwachten. Nee,
terugzenden met de analyse van de
Eerste Kamer, waarom zij het
wetsvoorstel in verband met een

bepaald punt terugzendt. Die
redengeving moet dan natuurlijk in
de Tweede Kamer besproken
worden.

Nu heb ik er nog eens over
nagedacht, maar het lijkt mij niet
helemaal nodig om ervan uit te gaan
dat wij dan uitgesproken zijn en dat
het er dan alleen nog maar op
aankomt, wie het laatste woord
heeft. De meerderheid van deze
Kamer zei gisteren dat het laatste
woord in de Tweede Kamer
gesproken moet worden, alleen
meen ik dat de heer Wolffensperger
- en misschien nog iemand - het niet
zo apodictisch zou willen zeggen. Dat
was op het moment waarop ik mij
afvroeg, of het ook nog zou uitmaken
of je iets met termijnen zou doen.
Dat element had ik er even inge–
bracht; laat ik dit eerst behandelen.

Bij beide varianten - het laatste
woord aan de Tweede Kamer of het
laatste woord aan de Eerste Kamer -
doet zich de vraag voor of het
additionele element van het
terugzendrecht niet alleen geclausu–
leerd moet zijn met een duidelijk
onderwerp, maar ook met de
afspraak dat het binnen een beperkt
aantal maanden zou moeten; twee of
drie maanden. De opdracht is dus
dat het onderwerp in de Eerste
Kamer zo goed bestudeerd wordt dat
men kan beslissen of men er gebruik
van maakt. Ik denk dat een termijn
voordelen heeft.

Ik zei het al, de meerderheid van
deze Kamer is een voorstander van
het laatste woord aan de Tweede
Kamer, al is het alternatief voor
sommige fracties niet helemaal
onbespreekbaar. In dit verband zou ik
nog een gedachte aan de Kamer
willen voorleggen, overigens zonder
daar een echt voorstel van te maken.
Je zou goed kunnen nagaan,
waarom het bij het terugzendrecht
eigenlijk gaat. Je kunt nagaan of het
als het ware een verzoek van de
Eerste Kamer is om een bepaalde
concrete verandering te bewerkstelli–
gen, in welk geval er een ander
wetsvoorstel ontstaat. Ik denk zelf
dat het beter is om een veranderd
wetsvoorstel wel weer naar de Eerste
Kamer te laten gaan, maar die zal er
dan toch mee instemmen; het is
immers veranderd. Je behoeft je er
dan ook niet al te veel zorgen over te
maken als de Eerste Kamer dan haar
rol blijft vervullen als de laatste
instantie die zich met het wetsvoor–
stel bemoeit voordat het het
Staatsblad bereikt. Ik geloof dat daar
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sterke argumenten voor blijven
gelden.

Nu kom ik even op een ander
punt, waarbij ik terugkeer naar het
begin van de analyse van de heer
Wolffensperger. Uit mijn ervaring
komt eigenlijk niet de behoefte aan
de mogelijkheid van terugzending in
verband met een concreet onderdeel
naar voren, maar de grote aarzeling
van de Eerste Kamer over wetsvoor–
stellen als geheel. Soms heeft het
puur te maken met algemene
politieke bezwaren van de Eerste
Kamer, die, zoals de heer Lankhorst
terecht opmerkte, nog eens sterker
worden door de tijd die verstrijkt.
Men laat eerst alle brieven en
adressen binnenkomen en dan
blijken er toch heel wat mensen
bezwaren tegen te hebben. Heeft de
Tweede Kamer dat nu wel voldoende
gewogen? Dat is een heel ander type
aarzeling van de Eerste Kamer. Gaan
wij dat nu afstemmen of gaan wij dat
niet afstemmen? Ik vind het de
koninklijke weg, dat je dan een keuze
doet en dat je zegt: ik stem af of ik
stem voor. Dat is ons huidige
systeem. Ik constateer wel, dat dit
dilemma vaak ontgaan wordt door
tijd te nemen, door er bij de regering
op aan te dringen initiatieven te
nemen voor novelles die al lang
geen novelles meer zijn. Of
bijvoorbeeld door middel van een
motie uit te spreken, dat er bij de
eerste gelegenheid een andere
wetgeving komt of een andersoortig
iets.

Als het gaat om algemene
bezwaren bij de Eerste Kamer is mijn
eerste prioriteit, het huidige systeem
te behouden. Ik sluit echter niet uit
dat er prudentie gelegen kan zijn in
de redenering dat de Eerste Kamer
zegt: wij geven het u nog een keer
terug - maar dan niet in het
terugzendrecht a la Wolffensperger
op het concrete punt - wij hebben
grote aarzeling, maar wij vinden het
een zeer politieke afweging en die
politieke afweging leggen wij neer bij
de Tweede Kamer met een ongewij–
zigd wetsvoorstel. Als dan de
Tweede Kamer ten tweeden male,
gehoord de vragen van de Eerste
Kamer, wéér voor dat wetsvoorstel
stemt, moet het de laatste keer
geweest zijn. Je kunt niet aan de
gang blijven. Dan is er ook geen
behoefte meer, want het wetsvoor–
stel is niet gewijzigd. Ik hoop dat ik
mij duidelijk uitdruk. Er zijn als het
ware twee typen terugzendrecht,
afgezien van de vraag, of je dat

überhaupt moet doen. Te weten de
methodiek van de geachte afgevaar–
digde de heer Wolffensperger; een
concreet punt waarvan de Eerste
Kamer echt vindt, dat het veranderd
moet worden. Doe dat dan niet door
midde! van een novelle maar doe dat
via terugzendrecht. Beslis dat binnen
een beperkt aantal maanden, dan is
er ook geen tijdverlies, en laat het
weer keurig teruggaan naar de
Eerste Kamer, waar de laatste
stemming plaatsvindt. Dat is een
antwoord op de "verloedering" van
de novelletechniek.

Het tweede type is heel anders. De
Eerste Kamer is sterker politiek
geworden, hoe dan ook door allerlei
omstandigheden. Men zit dus te
wikken en te wegen: afstemmen, ja
of nee. De koninklijke weg: als u te
veel aarzeling heeft, stemt u af. De
ontwikkelingen in ons staatsrecht in
aanmerking nemend, is het denkbaar
dat de Eerste Kamer de mogelijkheid
krijgt de Tweede Kamer te vragen,
het nog een keer te willen overwe–
gen. Dat is een zeer politieke
beslissing. De Eerste Kamer zendt
het terug omdat zij grote aarzeling
heeft en aanvaardt daarbij de tweede
stemming in de Tweede Kamer als
beslissend. Ik houd daarvoor geen
groot pleidooi. Het heeft allemaal
voor– en nadelen. Ik probeer u wel
zoveel mogelijk inzicht te geven in de
problematiek die er ontstaan is
tussen de Tweede en de Eerste
Kamer. Ik heb er behoefte aan gehad,
die twee elementen eens uit elkaar te
leggen: bezwaren op een onderdee!
en bezwaren tegen het geheel.

De heer Van der Vlies (SGP ):
Voorzitter! De fractie van de SGP
heeft gisteren juist ervoor gepleit, de
eindbeoordeling in de Eerste Kamer
te laten liggen en wel om twee
redenen. Die houd ik de minister–
president voor met de vraag, of hij
daarin ook argumentatie vindt
liggen. In de Eerste Kamer is er een
knelpunt. Het wordt teruggestuurd
naar de Tweede Kamer, maar de
Tweede Kamer kan niet gebonden
zijn in het beoordelen van dat
knelpunt dan wel het wijzigen van
dat knelpunt in de richting die door
de Eerste Kamer wordt gewenst, dan
in welke andere richting ook. Dat zou
een nieuw eigenstandig oordeel
kunnen zijn. Als je hecht aan het
systeem van twee kamers, moet de
Eerste Kamer daarover toch weer
een oordeel vellen. Dat is de eerste
reden.

In het tweede geval gaat het om
de volgende situatie. Veronderstel
dat de Eerste Kamer zegt, wij komen
er niet helemaal uit; is het allemaal
wel goed? Laat de Tweede Kamer
daarover nog een keer oordelen. Dat
zou toch een soort brevet van
onvermogen kunnen zijn voor de
kwaliteit van de Eerste Kamer? Dat
zal niet zo snel gebeuren. Ik zie
daarvan de realiteitswaarde niet echt
in.

Minister Lubbers : Ik ben het met
het betoog van de heer Van der Vlies
helemaal eens tot het eind. In het
geval van het terugzendrecht op een
onderdeel - de analyse–
Wolffensperger - ben ik het met u
eens dat de eindstemming moet
plaatsvinden in de Eerste Kamer. Dat
lijkt mij overduideiijk. Wat het
tweede betreft, kan ik het met de
heer Van der Vlies eens zijn, als zijn
hypothese klopt. Hij zegt: ik zie het
niet zo snel gebeuren; daarom is er
ook geen probleem en zal het ook
niet gebeuren. Daar ben ik echter
niet helemaal zeker van. Er is
namelijk een fijnzinnig debat aan de
gang over het politieke aspect van de
Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft
naar haar eigen oordeel overtuigend
aangetoond dat daar helemaal geen
grenzen aan zijn, dat iedere grens
een verkeerde grens is en dat de
Eerste Kamer even politiek is als de
Tweede Kamer. Als dat waar is, moet
dat leiden tot de koninklijke weg van
aannemen of verwerpen en dus niet
terugzenden. Dat zijn wij met elkaar
eens. Het enige wat ik opgeworpen
heb, is de vraag of dit inderdaad zo
is. Je kunt ook nog op andere vragen
komen, zoals over de beperking in de
tijd. De regering gaat natuurlijk niet
over de termijnen die de Kamer
hanteert. Je kunt het dilemma echter
ondervangen door te stellen dat het
daar in ieder geval niet mag blijven
liggen bij wijze van uitweg. Er zijn
evenwel ook subvragen aan de orde.
In welke mate kan de Eerste Kamer
weliswaar vóór stemmen, maar
tegelijkertijd bij motie een toezeg–
ging van de regering ontfutselen om
iets van zeer politieke aard te gaan
doen? Maar goed, ik zet hier nu een
punt achter. Ik voeg mij graag in de
analyse van de heer Van der Vlies.
Als de uitkomst het terugzendings–
recht a la Wolffensperger zou zijn -
dat is eigenlijk alleen bedoeld om
een goed antwoord te geven op de
systematiek van de novelle - dan
vind ik het prima.

Tweede Kamer
Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing

2 december 1993
TK33 33-2505



Lubbers

De heer Wolffensperger (D66 ):
Voorzitter! Ik voeg hier nog aan toe,
ook aan het adres van de minister–
president, dat je je afvraagt welk
argument de Eerste Kamer zou
kunnen hanteren om over te gaan tot
terugzending in het tweede geval.

Minister Lubbers : Dat kan ik u zo
zeggen. Daar kan ik talloze voorbeel–
den van geven.

De heer Wolffensperger (D66 ): Het
komt er eigenlijk op neer dat de
Eerste Kamer een zaak wil traineren,
maar dat wat opzichtig vindt en dat
zij de boe! dan maar gewoon
terugstuurt.

Minister Lubbers : Dat is het,
geloof ik, niet. Het gaat om het
gegeven dat ik vaak in de Eerste
Kamer heb gehoord. De Eerste
Kamer stelt: de Tweede Kamer heeft
kennelijk met andere burgers een
band dan wij, gezien de stapels post
die wij ontvangen met argumenten
dat iets niet klopt, niet alleen van
burgers, maar ook van deskundigen.
Als het een heel specifiek punt
betreft, kan de Eerste Kamer het
coveren met het terugzendrecht,
zoals dat besproken is. Er kleeft
echter vaak een algemeen gevoelen
aan. Niet geheel onbegrijpelijk, zegt
de Tweede Kamer vervolgens: wat
krijgen wij nou? En dan komen er
vaak valse argumenten om de hoek.
Een daarvan is: de Tweede Kamer
heeft waarschijnlijk voor gestemd,
omdat het in het regeerakkoord
stond. Vaak is dit helemaal niet het
geval, maar het is gauw gezegd. Ik
kan verzekeren dat de Eerste–
Kamerleden het regeerakkoord niet
alleen niet op hun nachtkastje
hebben liggen, maar er zelfs een
soort principieel bezwaar tegen
hebben om het op te slaan. Daarom
kun je ook heel gemakkelijk zeggen:
de anderen zullen zich wel gebonden
hebben geweten aan het regeerak–
koord, want hoe kunnen zij hier
anders ooit voor hebben gestemd? Ik
ga dit nu echter niet verder uitmeten,
maar wil nog wel zeggen dat wij niet
de politieke ontplooiing van de
Eerste Kamer moeten onderschatten.
Deze is namelijk vrij ver voortge–
schreden. En dat roept allerlei vragen
op. Kunnen wij het evenwel regelen
met de novelletechniek, een
verbeterd terugzendrecht en een zo
goed mogelijke inzet van een ieder
en volgen wij de koninklijke weg van

de geachte afgevaardigde de heer
Van der Vlies, dan lijkt mij dat prima.

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
De minister-president stelt zich open
op voor een oplossing van het reële
probleem in de verhouding tussen
beide Kamers. Als ik het goed
begrijp, zegt hij dat het, ook als je
het onderscheid van de heer
Wolffensperger volgt, namelijk
concreet punt of algemeen politiek
bezwaar, moeilijk blijft om dat
onderscheid scherp te maken. Het
kan namelijk zo zijn dat het politieke
bezwaar zich concentreert op één
concreet punt en dat via het
terugzendingsrecht dus toch politiek
wordt bedreven. Als het niet puur
een novellekwestie op een onderge–
schikt wetgevingstechnisch punt is -
dan zou ik het met de minister–
president eens zijn - blijft het van
belang wat er gebeurt, als het stuk is
teruggestuurd. Bij bodemverontreini–
ging is dan bijvoorbeeld iets
verkeerd in de wet terechtgekomen.
Deze wet is teruggestuurd met het
verzoek of de Tweede Kamer daar
nog eens naar wil kijken. De Tweede
Kamer heeft daar, consciëntieus als
zij is, nog eens naar gekeken, maar
vindt dat het eigeniijk goed is. Dan is
het de vraag of de wet weer terug
moet naar de Eerste Kamer. Gezien
de redengeving voor de terugzen–
ding, zou ik denken dat de Eerste
Kamer dan tevreden moet zijn met
de afdoening door de Tweede Kamer.

Minister Lubbers : Alles afwegend,
vind ik dat niet. Als wij bij novelle al
zo'n simpele techniek toepassen, in
de zin dat deze van de Tweede
Kamer weer naar de Eerste Kamer
gaat, waarom zouden wij dan niet bij
belangrijker zaken - daar hebben wij
het dan over bij het terugzendings–
recht a la Wolffensperger - het
laatste woord bij de Eerste Kamer
leggen? Ik wil er wel bij zeggen dat
wanneer wij via het terugzendings–
recht tot verbetering zijn gekomen,
maar de problemen, zoals die zich de
laatste jaren hebben voorgedaan,
blijven voortwoekeren, de Staten–
Generaal tot een nadere afweging
zou kunnen komen. Ik heb daarvoor
een modaliteit genoemd, die haar
bezwaren heeft. Ik noem nog een
andere, namelijk die van de geachte
afgevaardigde de heer Jurgens zelf,
te weten het vormen van een
verenigde vergadering om impasses
te doorbreken. Dan hebben wij het
inderdaad over impasses. Het is bij

herhaling gebleken dat er verschil–
lend geoordeeld wordt over een
belangrijk onderdeel van wetgeving.
De vraag is dan wat te doen.
Helemaal geen wet omdat je twee
keer groen licht nodig hebt, of
enigerlei procedure van een
verenigde vergadering?

Kort samengevat, geloof ik mij te
bekennen tot voorstander van het
systeem-Wolffensperger, specifiek in
de tijd gelimiteerd, met het laatste
woord aan de Eerste Kamer. Dat is
mijn eerste linie. Laten wij het daar
voorlopig mee doen. Dan zitten wij
ook nog op de koers van de geachte
afgevaardigde de heer Van der Vlies
en anderen in dit huis. Lukt dat niet,
dan komen er een paar mogelijkhe–
den. De lichtste vorm is de andere
methode om het gehele wetsvoorstel
nog een keer te laten bekijken. Daar
behoeven wij nu niet over te
beslissen wat mij betreft. Later kan
bezien worden of de beperkte
verbetering voldoende is. Dan is er
de methode-Jurgens inzake de
verenigde vergadering. Ik sluit niet
uit dat die nodig gaat worden in de
toekomst. De derde mogelijkheid is
het "perspective horrible", één
vergadering, afschaffing van de
Tweede Kamer zodat er nog slechts
één is, als ik de heer Jurgens goed
begrijp. Dat zou zeer hoofs zijn naar
de senaat.

Vervolgens kom ik te spreken over
de kwestie van het constitutionele
hof. Er zijn relaties gelegd tussen
referendum of volksraadpleging en
de functie van de Eerste Kamer en er
zijn relaties gelegd tussen het
functioneren van de taakvervulling
van de Eerste Kamer in relatie tot de
toetsing aan fundamentele punten.
Allereerst wijs ik erop, dat er twee
problemen, die nu een beetje door
elkaar gehaspeld worden, goed
onderscheiden moeten worden. Het
eerste komt voort uit de waarneming
van een praktijk die zich ontwikkeld
heeft waarbij veel meer dan vroeger
rechters individueel toetsen aan
internationale verdragen en daaruit
conclusies trekken. Dan doet zich de
vraag voor of de rechterlijke toetsing
geordend moet worden, of dat
voordelen heeft en of daarvoor
procedures gevonden moeten
worden waardoor de rechters zich
als het ware voegen naar het oordeel
van een daartoe gespecialiseerd
orgaan dat de zaken vanuit de
rechterlijke kant toetst. Is daar
behoefte aan, ja of neen? Dat is een
eerste vraag. Er zijn twee typen van
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argumenten die ervan uitgaan dat er
geen behoefte aan \s. Zo zijn er
mensen die zeggen dat het goed
gaat zoals het nu gaat en dat die
bundeling niet nodig is. Er zijn
andere mensen, ook parlementariërs,
die tegenstander zijn van zo'n
ordening van de rechterlijke toetsing
omdat in hun ogen het parlement
moet toetsen aan de Grondwet. De
optelsom van die twee redenen is de
verklaring voor het feit dat dit soort
voorstellen er niet komt of niet wordt
gedaan. Toch zit daar iets heel
vreemds in. Wat zegt die rechter
eigenlijk? Hij zegt: laat mij ongehin–
derd door het constitutionele hof zelf
toetsen, hetgeen hij dan vlijtig doet.
Terwijl de parlementariër het
prmcipiele uitgangspunt hanteert en
zegt: ik ben er niet voor, want wij
gaan zo de verkeerde weg op.

De heer Jurgens (PvdA ): Er wordt
niet getoetst aan de Grondwet, maar
aan verdragen.

Minister Lubbers : Ik maakte
inderdaad een gedachtensprong.
Waar zit het probleem? Toen het
begon was het simpel. Toen ging het
alleen om een toetsing aan
internationale verdragen. Het
netwerk van internationale verdragen
is langzamerhand echter zo
uitgebreid dat het merkwaardig veel
lijkt op onze Grondwet. Wat is men
dus feitelijk aan het doen? Men mag
niet aan de Grondwet toetsen, maar
wel aan internationale verdragen,
maar materieel toetst men toch aan
de Grondwet. Anders gezegd, de
theorie van dit huis, die uitlegt wat
de Grondwet betekent, is formeel
wel juist, maar komt praktisch niet
erg uit de verf. Dat kan ook niet,
want dan komt de Kamer samen en
zegt dat het verkeerd wordt uitgelegd
en dat de Nederlandse Grondwet, die
soms precies dezelfde tekst bevat als
een internationaal verdrag, op een
bepaalde manier moet worden
uitgelegd. De rechter neemt daar
geamuseerd kennis van en zegt dat
hij helemaal niet aan de Nederlandse
Grondwet toetst, maar aan een
internationaal verdrag. Hij volgt de
redenering dat in die sacrale tekst
ook iets anders kan worden gelezen
en komt daardoor tot andere
conclusies dan dit huis. Dat is echter
niet meer toetsbaar voor dit huis,
want wij gaan niet over die rechter.
Dat is het ene element, namelijk de
kwestie van de ordening van de
rechterlijke toetsing, waardoor een

groep mensen, waartoe ik zelf ook
hoor, is gaan zeggen dat het
voordelen heeft om de individuele
rechter in zijn toetsing behulpzaam
te zijn en te zorgen voor meer
ordening, aangezien het toch
doorgaat, gezien al die internationale
verdragen. Daarom moet bekeken
worden of iets kan worden gedaan in
de sfeer van het constitutionele hof.
Ik laat even zitten hoe dat zou
moeten gebeuren, want daarvoor
heb ik het tweede deel van mijn
betoog nodig.

Dat tweede deel van mijn betoog
gaat over de vraag of wij wel
zorgvuldig wetten maken en of die
wel kloppen met onze Grondwet en
de internationale verdragen. Dat is
een heel andere invalshoek. Dat is de
wetgeving die zichzelf de discipline
oplegt om het goed te doen. Welke
instrumenten hebben wij op het
ogenblik? Natuurlijk onze eigen
zorgvuldigheid bij de voorbereidmg
van het wetgevingsproces. Vervol–
gens gaan wij advies vragen aan de
Raad van State, waarvan wij altijd
gedacht hebben dat die juist met
voorrang naar deze zaken zou kijken
en niet naar de politieke punten. Dan
wordt het in dit huis behandeld en
vervolgens gaat het naar de Eerste
Kamer. Er is nog een andere
behoefte en dat is de zorgvuldigheid
van de wetgeving. Je ziet dan ook
nog al eens dat de Eerste Kamer
meent dat zij zorgvuldiger is op deze
punten dan anderen. Soms beroept
zij zich op de Raad van State, maar
soms zegt zij dat zij nog iets
zorgvuldiger is dan de Raad van
State. Hoe dan ook, het gaat om de
zorgvuldigheid van de wetgeving. In
de mate waarin er maatschappelijke
consensus zou zijn over het hoger
karaatsgehalte van de wetgever op
deze punten, mag je veronderstellen
dat de spanningen die er kunnen
ontstaan door de individuele uitleg
van rechters van internationale
verdragen - die in feite ook gaan
over ons eigen systeem van wetten
omdat ze steeds meer op elkaar gaan
lijken - dus minder zijn. Het is dus
bepleitbaar om te zeggen: laat het
constitutionele hof maar even zitten.
Laten we gewoon goede wetgeving
maken. Dan hebben we het hele
probleem niet.

De heer Wolffensperger (066 ):
Voorzitter! Ik wil graag even
terugkomen op de kwestie van het
hof. Op een punt spreekt de splitsing
van het probleem door de minister–

president mij niet geheel aan. De
eerste vraag die je natuurlijk, gezien
de rol van het parlement, moet
beantwoorden, is: willen wij een
constitutionele toetsing? Vervolgens
is dit natuurlijk niet meteen af te
wegen tegen het bezwaar van een
constitutioneel hof, wat de minister–
president noemde. Men kan namelijk
zeer wel verdedigen: breid nu maar
gewoon het toetsingsrecht van de
Nederlandse rechter uit met de
mogelijkheid om te toetsen aan de
Grondwet. Dit komt geheel in het
verlengde van het betoog van de
minister-president dat de Neder–
landse Grondwet al lang gedekt is
door een hele reeks van verdragen
over welke bepaling dan ook. Doe
maar niets, schrap het verbod
eenvoudigweg uit de Grondwet.

Minister Lubbers : Ik ken die
school. Stel dat je die kant uit zou
gaan, wat de meerderheid van dit
huis overigens niet bepleit. Ik wil
daarom nu het hele verhaal eens
even neerzetten. Er komt dan, denk
ik, een additioneel pleidooi. Want
dan neemt de betekenis van de
rechterlijke macht toe om na te gaan
of er geen argumenten zijn om dat
ordelijker te laten verlopen. Je komt
dan inderdaad tot een constitutioneel
hof, een apart hof, een hoge raad. Je
kunt de Raad van State hiervoor
benutten. Je kunt ook een gemengd
hof maken. Het zijn allemaa!
tournures van hetzelfde.

Maar voordat ik afsluit in deze
analyse, wil ik nog een punt aan de
orde stellen. Het lijkt nu steeds of ik
iets sta te verdedigen, maar ik
probeer alleen de bouwstenen te
geven voor een zorgvuldige reflectie
nu en later bij nalezing. Wellicht
kunnen wij ook hier zo redeneren,
dat wij niet ineens een totale
verandering behoeven aan te
brengen, maar dat wij misschien
stappen vooruit kunnen maken,
waarmee wij het vraagstuk vanuit
een wat ander perspectief benade–
ren. Dus gaan we nu, om de
spanning te ontgaan, de rechter de
mogelijkheid geven om ook de
Grondwet te toetsen, volgens de lijn
Wolffensperger? Of zeggen we: nee,
dat doen we niet, volgens de
meerderheid van dit huis, en laten
we het op zijn beloop en aanvaarden
we de nadelen die er nu zijn? Het is
ook denkbaar dat je de mogelijkhe–
den intensiveert om de conflicten die
hieruit voortvloeien, te verminderen,
dus zorgen voor een zorgvuldige
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wetgeving, maar ook dat ieder die op
zijn eigen plek zijn werk te doen
heeft, advies en raad gaat vragen
van een orgaan, bijvoorbeeld de
Raad van State zelf, waartoe ook al
mogelijkheden in de huidige Wet op
de Raad van State besloten liggen.
Dat gaat dan niet over een wet, maar
over een normenconflict, waar dit
zich blijkt voor te doen, bijvoorbeeld
van wetten die tegenstrijdig lijken,
internationale verdragen, etcetera.
Hierdoor zal er een praktijk gevestigd
worden en een systematiek waarbij
ieder met behoud van eigen
eindverantwoordelijkheid in ons
huidige constitutionele systeem -
daar waar de normenconflicten
komen, want die zijn er nogal eens -
de mogelijkheid benut om bijvoor–
beeld de Raad van State hierover
afzonderlijk advies te vragen, zodat
de normenconflicten hierdoor
wellicht kleiner kunnen worden.
Zeker, als het al zo zou zijn, dat men
zich in het algemeen schikt, refereert
aan dat oordeel en dit advies, dan
kan dat misschien deze baaierd van
conflicten - want wat zich voordoet,
is niet gering - geleidelijkaan
reduceren. Dit is misschien een wat
voorzichtige benadering, maar ik wil
deze hier toch nog eens neerleggen.

Ik vind in ieder geval dat we niet
de fout moeten maken bij het
onderwerp bestuurlijke en staatkun–
dige vernieuwing om te zeggen:
Deze hele materie leggen we weg,
want deze is niet hanteerbaar. Een
meerderheid van de Kamer is voor
het behoud van de volle rechten van
de Kamer, zoals deze nu zijn wat de
constitutie betreft. We willen ook niet
de rechters voor de voeten lopen.
ledere rechter mag individueel
blijven toetsen aan de internationale
verdragen op de wijze die hem
goeddunkt. Als dit problemen geeft
van normconflicten, dan zij dit zo.
We hebben dan alleen maar
stagnatie en een ongeregeldheid
voor de burger. Ik geef een praktisch
voorbeeld dat nu in deze kabinets–
periode zichtbaar geworden is. De
Algemene nabestaandenwet is
kennelijk niet tot het Staatsblad te
brengen, omdat ieder vanuit zijn
eigen perspectief zeer principieel is
en zijn eigen verantwoordelijkheid
beleeft. Als het gaat over toetsing
aan internationale verdragen - in
feite speelt dit op de achtergrond
een rol - en fundamentele beginse–
len in ons recht, is er kennelijk geen
toetsingsmoment ergens buiten de
rollen die wij vervullen als regering.

parlement, rechter, etc. Dit is een
voorbeeld, maar er zijn meer
voorbeelden te geven.

De heer Jurgens (PvdA ): De
minister van Binnenlandse Zaken zou
ook een mooi voorbeeld kunnen
noemen. Ik denk hierbij aan de
provinciale herindeling en aan de
bezwaren die worden gemaakt
wegens de strijdigheid met de
Grondwet.

Minister Lubbers : Ja, maar
waarom is die nabestaandenwet zo
belangrijk? In het voorbeeld van de
heer Jurgens gaat het om nieuwe
wetgeving. Bij de nabestaandenwet
leeft het land wetteloos - ik zeg het
beetje cru - doordat de verschillende
delen van de organen van wetge–
ving, Tweede Kamer, Eerste Kamer,
regering, ieder hun eigen opvatting
blijven houden, terwijl de rechters
zulks ook doen. Wij geven op het
ogenblik uitkeringen aan mensen die
niet volgens de wet zijn. De rechter
heeft het ons echter opgedragen.
Maar die opdracht van de rechter is
natuurlijk gericht op het repareren
van die wetgeving overeenkomstig
het internationale verdrag. Wij
kunnen die wetgeving echter niet
repareren overeenkomstig het
internationaal verdrag als wij de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer
niet op een lijn kunnen krijgen. Dat is
een ander punt dan het niet kunnen
veranderen van de wet.

De heer Jurgens (PvdA ): Met alle
respect: dit is toch een politiek
probleem en geen juridisch
probleem. Als de Eerste en Tweede
Kamer niet in staat zijn met elkaar op
dat punt op een lijn te komen, dan
moet dat politiek af te dwingen zijn.
Je kunt dat oplossen met een soort
conseil constitutionnel. De Fransen
kennen dat systeem; dan is er sprake
van een dwingend advies, waaraan
de kamers en de regering zich
moeten houden. In het voorstel van
de minister, dat op zichzelf interes–
sant is, schakel je de Raad van State
op zo'n punt vaker in. Dan zou je ook
de nodige know-how in de Raad van
State samen moeten ballen. Als het
echter om puur advies gaat, wil ik de
minister vragen bij de uitwerking van
zijn gedachten aan te geven hoe dat
dan feitelijk zou moeten gebeuren,
bijvoorbeeld bij de nabestaandenwet.
De Raad van State adviseert in een
bepaalde richting over de uitleg van
de verdragen. Denkt de minister dan.

dat de politiek zich daaraan
automatisch zal conformeren? Of
vindt de minister dat er in feite een
stok achter de deur moet worden
gehouden en dat dit advies
dwingend moet zijn?

Minister Lubbers : Er komt een
concreet antwoord, maar ik wil
ertegen waken dat het door mijn
voorbeeld wordt teruggebracht tot
een politiek probleem tussen de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Het zit dieper. Het heeft ook te
maken met de organen van
rechtspleging, maar dat hoef ik niet
te herhalen. Daar doet zich immers
hetzelfde vraagstuk voor: weet u wel,
dat u met uw uitspraak een
onmogelijke situatie creëert? De
opdracht van de rechter is dat je je
anders moet gaan gedragen op
grond van internationale verdragen
zoals hij die uitlegt, omdat de
Nederlandse wet zo en zo luidt. Dat
is een onderdeel van het probleem.

Nu vraagt de heer Jurgens of het
zal helpen. Ja, ik meen dat het helpt.
En ik meen dat het helpt - en nu
refereer ik weer aan mijn ervaring in
de Eerste Kamer - omdat de
argumentatie daar vaak niet politiek
is in hun ogen. Zij heeft wel een
politieke component. Zij beargumen–
teren die politieke component echter
vaak vanuit een principiële rechtsop–
vatting, gegeven het heersende
recht. Dat doet de Eerste Kamer
overigens niet alleen. De Tweede
Kamer doet dat soms ook. Bij de
debatten over de nieuwe Vreemdelin–
genwet hebben wij dat meegemaakt.
Er was een fundamenteel verschil
van inzicht. Dat nu laat zich beslissen
via stemming. Dat is misschien
pijnlijk. Maar als meer organen, de
Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de
rechterlijke macht, afzonderlijk hun
eigen verantwoordelijkheid beleven,
dan kom je voor de vraag te staan of
je dat conflict definitief moet
oplossen door bijvoorbeeld het
instellen van een soort constitutio–
neel hof. Of zou ook de lichtere
methode van de advisering kunnen
helpen, met een daarbij behorende
discipline om daar in dat soort
gevallen maar zeer zelden van af te
wijken? Ik zal daar nog eens met de
betrokken bewindslieden over
spreken. Ik wil hier alleen voorkomen
dat het bij voorbaat van de agenda
afgaat als wij spreken over de
onderwerpen bestuurlijke en
staatkundige vernieuwing.
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Minister Dales : Mijnheer de
voorzitter! Ik volg met de onderdelen
die volgens onze verdeling voor mij
voorliggen. Ik begin met het rapport
van de commissie-Van Thijn. Zoals in
ons standpunt te lezen is, hebben wij
met belangstelling kennis genomen
van dit rapport. Dat geldt ook voor
mij persoonlijk. Het is een boeiend
en absoluut niet traditioneel rapport.
Het was eerder verrassend. Het
levert een waardevolle bijdrage aan
de discussie over de vernieuwing
van ons binnenlands bestuur. Van
dat bestuur zouden wij allen graag
zien dat het doelmatiger en
daadkrachtiger wordt. Dat is ook het
dragende element van de operatie
die het kabinet onder de noemer
"Besturen op niveau" heeft ingezet.
Tegelijkertijd moet het bestuur een
zo hoog mogelijk democratisch
gehalte hebben. Tussen die beide
polen, van daadkracht en een hoog
gehalte aan democratie en legitimi–
teit van besturen, bestaat natuurhjk
een spanningsveld. In dat licht
hebben wij de voorstellen van de
commissie beoordeeld.

Bij de recente herziening van de
Gemeentewet en van de Provincie–
wet is het spreekwoordelijk huis van
Thorbecke al flink gerenoveerd en
gemoderniseerd. Een ingrijpende
verbouwing van het gemeentelijk
bestel ligt daarom nu niet zeer in de
rede, maar er is wel degelijk ruimte
en ook reden om kritisch te kijken
naar de inrichting van een aantal
vertrekken en, in de marge opge–
merkt, naar een aantal bewoners van
die vertrekken en van dat huis, denk
hierbij aan de bestuurlijke integriteit.

Een andere meer algemene
opmerking vooraf is dat bij de
analyse van het functioneren van het
lokale bestuur de gemeenten niet te
gemakkelijk over één kam behoren te
worden geschoren. Het is niet
onwaarschijnlijk dat de bestuurlijke
problematiek in grote gemeenten
voor een deel van een andere orde is
dan de bestuurlijke problematiek in
kleinere gemeenten. Deze vergt dan
ook een andere oplossing. Ik zeg niet
voor niets: niet onwaarschijnlijk en
voor een deel. Ik ga zeker niet gaarne
mee in de opvatting die al lang in
Nederland wordt gehuldigd, namelijk
dat een grote gemeente, met meer
dan 200.000 inwoners, natuurlijk iets
geheel anders is. Natuurlijk geheel
anders is niet juist, maar niet
onwaarschijnlijk voor een deel is de

moeite waard om nog eens nader te
bezien. Wij hebben in het kabinets–
standpunt gemeld dat hiernaar
onderzoek gaande is. Wij komen hier
te gelegener tijd nog op terug. De
resultaten van dit onderzoek worden
verwacht in het eerste kwartaal van
1994. Ik heb goede hoop dat wij deze
nog kunnen bespreken.

Gevolg gevend aan de aansporing
van de commissie-Van Thijn willen
wij de voorstellen van de commissie
overigens niet alleen op gemeente–
lijk, maar ook op intermediair niveau
op hun bruikbaarheid toetsen. In het
voorontwerp voor de lex specialis
voor de OOR-regio of, als men dat
mooier vindt, de regio Rotterdam is
daarom aandacht besteed aan de
voorstellen van de commissie. Daar
kom ik nog op terug.

Met alle belangstelling die gisteren
in deze Kamer is getoond voor de
burgemeester, het belang van zijn
functie in de lokale democratie en de
wijze waarop hij/zij in samenhang
hiermee zou moeten worden
aangesteld, ben ik wel een tevreden
mens, maar toch kon ik gisteren een
zeker gevoel van teleurstelling niet
onderdrukken. Daarbij doel ik niet op
de richting waar wij naartoe willen,
maar op een aantal uitspraken in
deze Kamer over hoe het nu is. Ik
hecht eraan om te melden dat er hier
en daar toch verschillen bestaan
tussen opvattingen en de werkelijk–
heid. Er wordt veel te gemakkelijk
voorbijgegaan aan de beduidende
vorderingen die intussen zijn
gemaakt. Ik heb daar vier jaar aan
gewerkt en ik zou het prettig vinden,
als daarvan iets opviel bij meer
partijen dan nu het geval is.

Ik noem in de eerste plaats de
vertrouwenscommissies. In de
afgelopen vier jaar heb ik de
kandidaten die bij mij terechtkomen,
steeds gevraagd naar hun ervaring
met de vertrouwenscommissie.
Daaruit is gaandeweg het beeld naar
voren gekomen van een grote
kwaliteitsverbetering. Men beseft
beter welke verantwoordelijkheden
men heeft. Ook de technische wijze
waarop de vertrouwenscommissies
werken, is veel fatsoenlijker
geworden en meer passend bij
kandidaten die over het algemeen in
een zekere mate van spanning
verkeren. Het gaat niet aan, nu nog
steeds te zeggen dat er eigenlijk
niets is veranderd. Het doet mij
genoegen zelfs te kunnen melden dat
als wij in samenwerking met de
Kamer daarin verbeteringen willen

aanbrengen, de voorbereidingen
daarvoor zeer ver gevorderd zijn. Er
behoeven geen grote stenen meer in
vijvers te plonzen.

Voorzitter! De heer Van der
Heijden spreekt altijd al graag een
fors oordeel uit. Hij sprak in dit
verband over versneld en verbeterd.
Ik kan hem zeggen dat ik met de
commissarissen der koningin een
einde heb weten te maken aan de
veel te lange duur van de benoe–
ming. Vier jaar geleden zou ik het
met de heer Van der Heijden zonder
meer eens zijn geweest. Nu is dat
absoluut niet meer aan de orde. De
tijd die ligt tussen het vacant raken
van een gemeente en het weer bezet
raken van een gemeente nadert,
enkele uitzonderingen daargelaten,
de termijn van drie maanden. Dat is
een termijn die voor een grote baan
eerder bescheiden is. Wij oogsten
daarvoor veel lof.

Bovendien bericht ik de Kamer
periodiek daarover in een uitvoerige
rapportage. De Kamer moet dus
weten dat afwijkingen van de
aanbeveiingen van de vertrouwens–
commissie niet veel voorkomen. In
procenten uitgedrukt, is dat 2%, 3%
misschien 4%. Dat is haast niets.
Daaronder behoren ook de gevallen
waaraan de minister niets meer kan
doen. Wanneer iemand overlijdt, kan
ik de aanbeveling niet meer volgen.
Het aantal afwijkingen is dus zeer
gering.

Het is overigens niet zo dat ik
daarmee wil zeggen dat er niets
meer behoeft te gebeuren. Ik heb
met grote belangstelling geluisterd
naar hetgeen de Kamer heeft gezegd.
Ik zal gewoon doorgaan om daar
waar dat nog mogelijk is, de
procedure beter af te stemmen op de
omstandigheden. Er is wel degelijk
nog meer te doen.

Een centraal vraagstuk in het
rapport van de commissie is de
aanstellingswijze van de burgemees–
ter. De commissie spreekt zich uit
voor verkiezing door en bij voorkeur
niet uit de gemeenteraad. Uit het
debat van gisteren meen ik te mogen
opmaken dat een meerderheid in
deze Kamer net als het kabinet
voorstander is van versterking van
de positie van de gemeente bij de
aanstelling van de burgemeester.
Over het feit dat dit wenselijk is,
bestaat geen misverstand. Er bestaan
natuurlijk wel uiteenlopende
opvattingen over de wijze waarop je
dat moet doen.
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Het kabinet wijst een rechtstreeks
kiezersmandaat voor de burgemees–
ter naast het rechtstreekse mandaat
van de raad als algemeen vertegen–
woordigend lichaam van de hand.
Het primaat van de gemeenteraad
binnen het gemeentelijk bestel zoals
ook in de nieuwe Gemeentewet is
benadrukt, blijft wat ons betreft het
uitgangspunt. Dat is niets nieuws.
Daarover behoeven wij niet moeilijk
te doen. Ook de commissie-Van Thijn
geeft aan rechtstreekse verkiezing
niet de voorkeur. Wij vinden aan de
andere kant dat bij de aanstellings–
wijze van de burgemeester de
bovenlokale component in zijn
takenpakket tot uitdrukking zou
moeten komen. Met name zou ik in
dit verband willen noemen, maar
echt niet alleen, de taken op het
terrein van de openbare orde en de
veiligheid.

Ik wil iets tegen de heer Willems
zeggen, maar ik constateerde zojuist
dat hij de vergadering moest
verlaten. Voor de Handelingen wil ik
vermelden dat hij gisteren echt in de
war was. Dat is niet vaak zo, en
daarom zeg ik het nu maar duidelijk.
In de hele reorganisatie van de
politie is een– en andermaal, van alle
kanten en waar dat nodig was,
benadrukt dat wij niet moesten zitten
aan de verantwoordelijkheid van de
lokale burgemeester voor de
openbare orde en de veiligheid. Dat
hebben wij ook nimmer gedaan. Uit
een en ander is mij gebleken dat in
Nederland die positie en die
verantwoordelijkheid zeer, zeer zwaar
verankerd is en dat je er dus niet aan
moet zitten. Die neiging heb ik ook
nooit gehad en niet alleen om de
genoemde reden. Het is een zeer
goede uitdrukking van de plaats die
de burgemeester hoort in te nemen.
Anderen dan de heer Willems
hebben zulke opmerkingen in het
geheel niet gemaakt. Het blijft zo dat
de openbare orde en de veiligheid
initieel in handen van de plaatselijke
burgemeester blijven. Wij weten ook
dat het hogere bestuur zich hiermee
kan, en onder omstandigheden,
indringend moet bemoeien. Dat
neemt niet weg dat het altijd de
plaatselijke burgemeester is waar het
begint.

Een en ander is van groot belang
en er is geen vezel in mijn lijf die
eraan denkt om dat te gaan
veranderen. Van zeker zo groot
belang, zeker praktisch gezien, is de
taak van de burgemeester om die
besluiten van de raad voor vernieti–

ging voor te dragen die strijdig zijn
met de wet of het algemeen belang.
Die typische bewakersfunctie kunnen
wij absoluut niet missen. Ik wil ook
eerlijk zeggen dat ik er niet aan moet
denken dat de minister van
Binnenlandse Zaken daar zelf op zou
moeten letten of dat het provinciale
toezicht uitgebreid zou moeten
worden om die besluiten op te
sporen.

Het kan dus niet zo zijn dat de
bevoegdheden die van de Kroon op
de burgemeester overgaan - ik heb
er daarvan twee wat uitvoeriger
genoemd - in het vervolg aan de
burgemeester zouden moeten
worden onthouden. Ik was gisteren
erg blij dat ik dit gisteren in de
Kamer ook duidelijk heb gehoord.
Een en ander zou immers betekenen
dat gewichtige dagelijkse en
gewichtige incidentele werkzaamhe–
den die de burger zeer raken, in de
gemeente heel moeilijk komen te
liggen. Wij zijn het daar gelukkig
over eens. Over de precieze wijze
waarop dat geregeld moet worden,
zullen wij de Kamer te zijner tijd
voorstellen doen, zoals ook gedacht
is in alle "Deetman"-onderwerpen.

Wij kiezen echter, anders dan de
commissie, niet voor verkiezing door
de gemeenteraad, maar voor
benoeming door de Kroon op
voordracht van de gemeenteraad.
Daar zitten allerlei technische
lastigheden in. Daarover zullen wij
de Kamer ordelijke voorstellen doen.
Over die voorstellen is dan nader
gedacht en zij zullen een structuur
bevatten die de Kamer het reageren
beter mogelijk maakt dan gisteren
het geval was. Het is dus de
bedoeling dat de Kroon uitsluitend
op grond van zwaarwegende
belangen van de voordracht zal
afwijken. Eigenlijk moet het zo
gezegd worden, dat het haast alleen
kan wanneer er in het voortraject een
fout is gemaakt die de benoeming
verhinderd. Het zal dan, alhoewel in
getalsmatige zin nauwelijks mogelijk,
een heel klein beetje mogelijk zijn
om de voordracht van de vertrou–
wenscommissie - als die er dan nog
is - nog meer de 100% te doen
naderen. De Kroon kan natuurlijk niet
absoluut willoos volgen. Dat is
gisteren al terecht gezegd. Er moet
echter een bijzonder geringe marge
tussen zitten.

De heer Wiebenga (VVD ): Komt de
voordracht van de gemeenteraad in
het model van de minister in

beslotenheid of in het openbaar tot
stand?

Minister Dales : Het is een volstrekt
correcte vraag. Het is gisteren ook al
aan de orde geweest. Bedacht moet
worden, dat de Kroon niet willoos
kan volgen, voor 100% en voor alle
eeuwen. Je moet courtoisie jegens
de kroonbenoeming in acht nemen.
Er moet prudentie tegenover de
persoon en de procedure in acht
worden genomen. Het komt wel eens
voor, dat ik persoonlijk rechtstreeks
contact met die commissie heb. Dat
moet in een goede volgorde gezet
worden. Het komt absoluut nog aan
de orde. Ik ben nu niet in staat - en
het wordt mij ook niet gevraagd -
om dat al precies voor te leggen. Wij
zullen eraan werken. De Kamer krijgt
het nog. Met deze elementen wordt
dan rekening gehouden. Als het niet
tot tevredenheid van de Kamer is,
dan hoor ik dat stellig.

De heer Wiebenga (VVD ): Het mag
duidelijk zijn, dat ik openbaarheid op
dat punt onjuist acht. Het gaat over
personen. Een aantal goede
potentiële burgemeesterskandidaten
zal zeggen: ach, dat offer ga ik niet
brengen, want ik word in het
openbaar gefileerd. Het is een goede
zaak, dat de minister nu positie
neemt en de lijnen aangeeft.

Minister Dales : Ik versta veel van
wat de heer Wiebenga zegt. Ik zei al,
dat prudentie jegens de persoon in
acht genomen dient te worden. Ik
heb daar gevoel voor. Ik ga er niet
van uit, dat er grote angst zal zijn.
Wij hebben nogal wat meegemaakt
met groeiende openbaarheid. Keer
op keer is gezegd, dat het dan
onaantrekkelijk of angstaanjagend
zou worden. Dat is nogal meegeval–
len. Ik wil er verder geen voorschot
op nemen. Ik heb de elementen
genoemd, waarmee danig rekening
dient te worden gehouden. Wij zullen
het op ordelijke wijze aan de Kamer
aanbieden. Zou de heer Wiebenga
gelijk krijgen, dan merk ik dat wel.

De heer Van der Vlies (SGP ): Het
gaat nu om een benoeming. Na zes
jaar is sprake van een her–
benoeming. De samenstelling van de
raad kan dan fundamenteel zijn
veranderd. Zou het geen ongewenste
onzekerheid bieden in de carrière
van potentiële kandidaten? Hoe gaat
de minister daarmee om?
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Minister Dales : Ook over dit
onderwerp spreken wij vandaag niet
voor het eerst. Reeds jaren geleden
heb ik gezegd, dat herbenoeming
geen automatisme kan zijn. Het komt
voor, dat burgemeesters na enige tijd
het ambt niet als ideaal beschouwen
en een andere baan zoeken. Degenen
die dat doen krijgen niet het
predikaat "mislukt". Er is met dat
burgemeesterschap iets raars aan de
hand, wat bij geen enkele andere
functie voorkomt. ledereen kan,
omdat het hem/haar is tegengeval–
len, wat anders gaan zoeken. Hij kan
dan wat aardigs vinden in het
bedrijfsleven of in de Tweede Kamer.
Ik herinner mij, dat de heer
Wiebenga ooit eens burgemeester
was. Wij beschouwen hem toch
absoluut niet als mislukt.

De heer Wiebenga (VVD ): Dank u!

Minister Oales : Wij moeten
gewoon eens af van dat soort rare
denkbeelden. Ook een burgemeester
die wat anders wil doen en er de
leeftijd nog voor heeft, wordt alle
succes toegewenst. Dit lijkt buiten de
vraag te liggen, maar dat is niet zo,
want in feite kan deze vraag niet
anders dan beantwoord worden in
het kader van het rare complex dat
het burgemeesterschap omvat. Het is
zeer wenselijk dat daarbij wat
normalisatie plaatsvindt.

ledereen hier weet dat ik - en daar
ben ik waarlijk niet vrolijk onder -
het nodige te doen heb met
betrekking tot burgemeesters die het
ambt in opspraak hebben gebracht,
of althans de schijn hebben gewekt
niet voldoende te doen om het ambt
niet in opspraak te brengen. De
vraag die je daarbij kunt stellen, is of
dit allemaal pas kortgeleden voor het
eerst is gebleken of dat er sprake is
van een jarenlange verwaariozing.
Het laatste is het geval. Ik ken
gevallen - ik ga daar niet in details
op in en ik zal zeker geen naam of
plaatsnaam noemen - waarin het
ontzag voor de burgemeester van
een zodanige orde is dat het
buitengewoon schadelijk voor de
betrokken burgemeester is. Het
steekt dus dieper.

Zoals gezegd, moet geen
automatisme verwacht worden. Wij
hebben ovengens al maatregelen
genomen om de mogelijkheid aan te
scherpen dat over herbenoemingen
gesproken wordt. Ik heb daarover
met de commissarissen van de

koningin een– en andermaal contact
gehad in deze vier jaar.

Het spiegelbeeld van het recht van
voordracht tot herbenoeming is
natuurlijk het recht, een burgemees–
ter voor te dragen voor ontslag. Ook
daar zitten overigens technische
lastigheden aan, onder meer liggend
op het financiële en het rechtsposi–
tionele vlak. Dat krijgt men allemaal
nog te zien. Het voordrachtsrecht
impliceert dat de raad de burge–
meester ook moet kunnen voordra–
gen voor ontslag, indien de
burgemeester het vertrouwen van de
raad niet meer bezit.

De heer Van der Vlies (SGP }: Om
misverstand te voorkomen, merk ik
op dat een belangrijk deel van het
betoog van de minister op dit punt
door mij wordt gedeeld, zeker als het
gaat om haar bijzondere verantwoor–
delijkheid ten aanzien van het
burgemeestersambt en de continue–
ring ervan. Op het laatst is zij
gekomen tot het punt dat mij aan de
interruptiemicrofoon bracht. Het mag
niet gebeuren dat de hele entourage
van benoeming voor een periode en
eventueel ontslag - een risico dat
men in het leven moet nemen - een
goede kandidaat belemmert zich
beschikbaar te stellen. Anders komen
wij in een neerwaartse spiraal
terecht.

Minister Dales : Voorzitter! Ik ben
het daarmee eens. Ik til aan die
mogelijkheid echter niet zo zwaar als
de heren Van der Vlies en Wiebenga
blijkbaar doen. Ik denk dat wij het
wel rond krijgen, gegeven ook
historische voorbeelden van nadere
openbaarheid met betrekking tot
personen of elementen die aan
personen sterk gehecht zijn. In elk
geval dient een en ander met zorg te
gebeuren.

De Kroon kan niet gehouden
worden geacht in alle gevallen,
waarin er misschien sprake is van
het wat al te gretig opzeggen van
vertrouwen in de burgemeester, dat
willoos en automatisch te volgen. De
Kroon zal, indien daarvan sprake is,
weliswaar zwaarwegende argumen–
ten moeten hebben om het ontslag
te weigeren, maar blijft zekere
rechten en ook verantwoordelijkhe–
den houden. De Kroon moet dus de
mogelijkheid van een eigen afweging
behouden en hij behoort eigen,
zwaarwegende argumenten naar
voren te kunnen blijven brengen om
de burgemeester te ontslaan. Dit kan

echter ook gelden als de raad de
burgemeester niet voor ontslag heeft
voorgedragen. Er blijft dus enig
onderscheid in deze zaken tussen
enerzijds de Kroon die voordrachten
krijgt en deze volgt of in een enkel
geval toch niet, en anderzijds de
Kroon die te maken krijgt met een
raad die er om welke reden dan ook
niet over peinst, ook maar iets ten
nadele van de burgemeester te
zeggen. Ik kan gewoon helemaal niet
meer uitsluiten dat er zulke gevallen
zijn, waarin de gemeente door een
zodanig ontzag voor de burgemees–
ter bevangen is. Niet voor niets heb
ik zoëven aangegeven dat er nog
heel wat van zulke gemeenten zijn.
Men heeft net als ik kunnen
constateren - wij hebben er ook
nooit enig probleem over gehad -
dat er in de laatste jaren, nu wij er
eindelijk aan toe zijn om er wat
nader over te spreken, in casu over
het rapport-Van Thijn, wel het een en
ander gewijzigd is. Er zijn zeer
afschrikwekkende voorbeelden in de
sfeer van de integriteit, die mij nu, in
tegenstelling tot twee jaar geleden,
aanleiding geven om ervan uit te
gaan dat deze materie lastiger is dan
wij aanvankelijk verwacht hadden,
toen wij nog uitgingen van de
vrolijke gedachte dat wij het nu toch
eens wat beter zouden gaan doen.

De heer Van der Heijden (CDA ):
Voorzitter! Zou de minister nog iets
preciezer willen aangeven wat zij in
de plannen die aan ons voorgelegd
worden, op het punt van de
vertrouwensregel wil doen? Komt er
een vertrouwensregel of houdt zij het
eigenlijk bij de eigen verantwoorde–
lijkheid van de Kroon, zodat de zaak
van geval tot geval beoordeeld zal
worden?

Minister Dales : Ik geloof dat het
een niet eens strijdig is met het
ander, maar er wordt ook allang
gewerkt met een vertrouwensregel,
al is die niet op schrift gesteld. Als
een gemeenteraad of een college
van burgemeester en wethouders het
vertrouwen in de burgemeester heeft
opgezegd, is het voor de betrokkene
zeer moeilijk om verder te functione–
ren, om nog tot zodanig handelen te
komen dat het zijn gemeente dient.
Daar ging het eigenlijk om. Er is in
zo'n geval altijd aanleiding om iets te
doen. Ik heb zoëven onderscheid
gemaakt tussen het bekrachtigen van
een ontslag en de situatie waarin het
toch niet echt tot het oordeel komt
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dat er een ontslag zou moeten
volgen. In zo'n situatie is het
bijzonder lastig om te bepalen wat je
zou moeten doen, het is absoluut
een zaak die de minister verder dient
te behandelen. Dit heb ik uiteenge–
zet; nadere precisie moet wel
aangebracht worden, maar dit
behoort tot de belofte die ik een– en
andermaal heb gedaan, dat wij
nadere afwegingen, met elkaar in
verband gebracht, aan de Kamer
zullen voorleggen. Daar zullen wij
dan dus nog over spreken.

De heer Van der Heijden (CDA }:
Dat zal mij een plezier zijn, maar er
zou eigenhjk ook een regeling aan
verbonden moeten zijn - ik heb die
voor het gemak maar even
"wachtgeldregeling" genoemd - als
de vertrouwensregel inderdaad gaat
werken en een burgemeester op
grond daarvan moet vertrekken. Zou
u dit punt daar te zijner tijd bij willen
betrekken om er een mooi pakket
van te maken?

Minister Dales : Het is een element
waar je niet vanaf kunt zien. Het een
element waarmee ik bovendien zeer
bezig ben. Bij de Raad van State ligt
nu een wijziging. Het kan natuurlijk
niet zo zijn, dat in alle gevallen een
ontslag eervol kan worden gegeven.
Niet in alle gevallen is het voor de
hand liggend dat er een bepaald
wachtgeld van een bepaalde hoogte
en van een bepaalde duur gegeven
wordt. Ik denk niet dat ik simpelweg
op een papiertje kan schrijven, dat
wij het zus en zo doen. Dat lijkt mij
levensgevaarlijk, bestuurlijk
gevaarlijk beter gezegd. Natuurlijk
moeten die elementen worden
overwogen. Dat hoort te geschieden.
Daarover is geen twijfel mogelijk. Dit
vraagt allemaal nog nadere
overweging. Dat zal ook, zoals
gisteren verschillende afgevaardig–
den hebben aangegeven, gevolgen
kunnen hebben voor de rol van de
commissaris van de koningin. Ook
daarvoor is het nu te vroeg om
daarop in detail in te gaan. Het is
natuurlijk wel denkbaar - zoals de
heer Schutte voorstelde - dat die rol
in de toekomst veel meer een
adviserende wordt. Een van de
problemen waar niemand schuld aan
is maar dat zich af en toe voordoet,
is natuurlijk het feit dat wij van het
type functionaris dat commissaris
der koningin heet, er een aantal
hebben. Dat heeft geleid tot eigen
tuintjes, omdat er nu eenmaal eigen

tuintjes zijn. Provincie A is niet
provincie B. De kennis van de
burgemeesters uit provincie B en de
gedachte dat een bepaald persoon
inderdaad een grotere gemeente
moet krijgen, zijn lastige elementen.
Ik wil dat nu wel even kwijt, want dat
zal ik zo gemakkelijk niet weer kwijt
kunnen. Wij zullen ook daarnaar
kijken.

De heer Schutte (GPV ): Ik dacht
dat op dit punt vrij breed de
suggestie leeft, dat de vertrouwens–
commissies op enigerlei wijze inzage
moeten krijgen in alle sollicitanten.

Minister Dales : Ik heb dat goed
gehoord. Ik vond het gisteren een
interessant debat en ik heb goed
geluisterd. Daar spreekt veel voor,
maar er zijn ook technische zaken. Ik
zie de burgemeestersvacatures wel
allemaal. Nu kan een minister ook
niet naar alles kijken. Vaak is
daarvoor ook helemaal geen
aanleiding. Ik heb er geen behoefte
aan om bijvoorbeeld 86 - dat zeg ik
niet als een fladdertje, dat komt voor
- curricula te lezen en wat er verder
allemaal bij zit. Je krijgt soms
ontzettende dikke pakken papier. Ik
voel er ook niet voor om vertrou–
wenscommissies die hun werk op
zeer goede wijze doen en van wie
veel vertrouwelijkheid gevraagd
wordt, ook 86... Daarover moet even
worden nagedacht. Dat wil ik echt
doen. Ik zal daarbij weer die pijlers te
weten "recht doen aan de bescher–
ming van de persoon" en "recht
doen aan de wenselijke
openbaarheid" betrekken. Ik heb het
begrepen. Het zal zo gebeuren en u
hoort nog, op welke manier. Ik geef
maar even aan dat er lastige
technische punten in zitten, waarover
ik graag met een paar mensen wil
nadenken voordat ik het u aanbied.

Wij vinden elke wijziging van de
aanstellingswijze bespreekbaar - dat
is ons standpunt - ook als die een
grondwetswijziging zou vergen. Ik
neem in beginsel aan dat die bij u
snel haar weg zal vinden. Dat kan
haast niet anders als u er zelf om
vraagt. Ik heb niet begrepen dat er
op dit moment een meerderheid zou
bestaan voor een variant die
grondwetswijziging zou vergen, zoals
verkiezing door de ingezetenen of
door de raad. Het lijkt mij nu dan ook
niet noodzakelijk om hier een
voorstel voor in te dienen. Het
kabinet heeft het hier op zichzelf
echter niet moeilijk mee.

De heer Niessen (PvdA ): In uw
brief van 16 juli werpt u de vraag op
of het belang van de aanstellings–
wijze van de burgemeester wel
zodanig is dat deze blijvend in de
Grondwet dient te zijn vastgelegd. Ik
wil dit dus even los zien van de
keuze die je doet. Je kunt een
bepaalde vorm van kroonbenoeming
namelijk ook in de Gemeentewet
vastleggen. Dat betekent dat,
wanneer de aanstellingswijze verder
geëvalueerd is, dan niet meer de
zeer langdurige procedure van de
grondwetswijziging nodig is. Los van
de keuze die gemaakt is, blijft dit
volgens uw brief dus toch een
probleem.

Minister Dales : Dat heb ik net ook
al gezegd. Het probleem ligt echter
niet in de boezem van het kabinet, in
die zin dat het iets niet zou willen of
zelfs over de rand van de tafel zou
willen vegen. Dat is niet het geval.
Wij staan er juist heel positief
tegenover - ik heb hier nu één
onderdeel van behandeld - om, wat
de benoeming betreft, nadere en
voor een deel in de praktijk al
bewezen en inmiddels breed
gewenste wijzigingen door te voeren.
Als er een grondwetswijziging nodig
is, kunnen wij dat vrij snel zien. Wij
zijn namelijk tamelijk ver in het
denken hierover. Ik denk dan ook dat
het helemaal niet zo lang behoeft te
duren om een en ander uit te
werken, zoals ik zoëven beloofd heb.
Vervolgens kunnen wij dit bezien.

De heer Niessen (PvdA ): Dan zou
het interessant zijn, als u inderdaad
zo'n grondwetswijziging naar de
Kamer stuurt. Dan kunnen wij de
zaak hier op basis van uw argumen–
tatie verder bekijken.

Minister Dales : Als er voorstellen
worden gedaan die nopen tot
grondwetswijziging, zullen wij dat
daar ongetwijfeld bij vermelden. Dat
mag u van Binnenlandse Zaken
verwachten; dat doen wij stellig.

De heer Willems (Groen Links ):
Volgens mij is het niet het punt dat
de aard van de eventuele wijzigingen
zou nopen tot grondwetswijziging,
maar dat het rapport van de
commissie-Van Thijn - zo heb ik de
brief van de regering ook gelezen -
als het ware de aanstellings–
procedure deconstitutionaliseert. Er
is dus sowieso grondwetswijziging
nodig om op dat punt, ook in de
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toekomst, vrijheid van handelen te
hebben. U legt nu veel te direct een
koppeling met mogelijke wijzigingen
in de aansteilingsprocedure. Ik denk
dat wij als Kamer beter met de
regering kunnen afspreken dat er
sowieso een grondwetswijziging
komt om dit punt in ieder geval uit
de constitutionele discussie te halen.

Minister Dales : Ik dacht dat het
absoluut geen geheim was, maar
laat ik het dan nog wat scherper en
duidelijker zeggen: er bestaat
bereidheid om over te gaan tot
deconstitutionalisering. Dat dit het
een en ander aan voor– en nadelen
tot gevolg heeft, behoeven wij niet
nader te bespreken. Dat is duidelijk.
Als de Kamer uitspreekt dit te willen,
zie ik geen problemen rijzen in het
kabinet, omdat het daar toch al wel
toe bereid was. Het kabinet wenste
hier echter niet op eigen gezag op
vooruit te grijpen, conform ook de
afspraken met de voorzitter. De
Kamer kan het echter zo hebben.
Simpeler kan ik het eigenlijk niet
zeggen.

De heer Kohnstamm (D66 ): Neen,
dat is heel helder. Er zijn evenwel
twee redeneringen die kunnen leiden
tot de actie die de minister van
Binnenlandse Zaken nu schetst. De
ene redenering is: men wenst een
gekozen burgemeester en daarom
moet de Grondwet gewijzigd
worden. Daar lijkt mij na de eerste
termijn van de Kamer voorlopig
echter geen meerderheid voor te zijn.
Dat zou dus tot de conclusie moeten
leiden dat op die gronden een
grondwetswijziging niet nodig is. De
tweede redenering is een heel
andere, namelijk dat er op zichzelf
geen dwingende reden is om de
grondwetsbepaling te handhaven. De
kroonbenoeming of de verkiezing
van de burgemeester is namelijk niet
iets wat per se in de Grondwet
geregeld moet zijn. Los van de vraag
hoe wij verder omgaan met dit
vraagstuk, zou er dus intrinsiek voor
te pleiten zijn om de Grondwet alvast
te wijzigen. Daarna zien wij wel weer
verder. Dat is, denk ik, ook het
pleidooi van mijn voorganger aan
deze balie.

Minister Dales : Ik was even
gefixeerd op het onderdeel, waar wij
mee bezig waren. Het is mij echter
zeer wel bekend dat daar in ruimere
zin voordelen aan kleven. Ik heb
zojuist ook gezegd dat wij hier niet

op vooruit hebben willen grijpen,
maar dat u niet op grote problemen
bij ons behoeft te stuiten, wanneer u
uitspreekt dat u dat om de redenen
die daarvoor gelden, wilt hebben.

Voorzitter! Vervolgens ga ik in op
de coördinerende rol van de
burgemeester. Wij volgen het
voorstel van de commissie ter zake
geheel. Het kabinet, zeker ik als
minister van Binnenlandse Zaken, is
daar gelukkig mee. Wij zullen het
voorstel om de coördinerende,
stimulerende en leidinggevende rol
van de burgemeester veel steviger in
de Gemeentewet te verankeren
graag volgen. Een sterkere coördine–
rende rol van de burgemeester is
namelijk gewenst. Ik denk daarbij
aan het zo noodzakelijke integraal
veiligheidsbeleid. Er dient het besef
te zijn dat een bedreiging van de
veiligheid zich altijd en in de eerste
plaats voordoet in een gemeente of
in een gemeentelijke constellatie.
Daarbij kan het niet zo zijn dat de
verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van de burgers geüsur–
peerd wordt door alleen de
burgemeester. Het moet college–
beleid worden. Samen met een
heleboel andere departementen heeft
mijn departement dat mogen
neerleggen in de nota Integraal
veiligheidsbeleid. Deze beleids–
vorming is een van de belangrijkste
zaken waaraan wij met meerdere
departementen werken en noopt tot
een coördinerende activiteit van de
burgemeester. Er moet collegebeleid
gemaakt worden met betrekking tot
de veiligheid. Er is al jaren geen dorp
meer dat zich kan koesteren in de
plezierige gedachte dat er bij hun in
het dorp toch nooit wat gebeurt. Er
zijn hier en daar gevaarlijke
fabriekjes; ik noem een disco waar
grote wegen langslopen, met de
mogelijkheid van grote verkeerson–
gevallen. Nogmaals, in goede
samenwerking hebben een groot
aantal departementen het integraal
veiligheidsbeleid gepresenteerd. De
integratie moet plaatsvinden op
gemeentelijk vlak, waardoor
adequate bestrijding, hulpverlening
etc. mogelijk worden. Er moet dus
sprake zijn van collegebeleid met
betrekking tot de veiligheid in
Nederlandse gemeenten. Dat vergt
activiteiten van een burgemeester
die voor hem meestal van een
nieuwe soort zijn. Sprekend over die
coördinerende rol en mede in het
licht van het integraal gemeentelijk
veiligheidsbeleid, geven wij de

voorkeur aan variant B van de
commissie, waarin de burgemeester
de bevoegdheid krijgt een onderwerp
op de agenda van de vergadering
van het college van B en W te
plaatsen.

De heer Kohnstamm heeft
gevraagd of de redactie van artikel
172 van de nieuwe Gemeentewet
niet nu al de mogelijkheid aan de
burgemeester biedt om een
coördinerende rol te spelen. In
beginsel is het antwoord op die
vraag bevestigend. In de memorie
van toelichting is aangegeven dat
onder dit artikel onder meer de
leidinggevende en stimulerende rol
van de burgemeester alsmede de
zorg voor goede verhoudingen
binnen het lokale bestuursapparaat
begrepen moeten worden. Het
belang van de aanscherping die de
commissie-Van Thijn bepleit, is dat
de coördinerende, stimulerende en
leidinggevende rol veel explicieter in
de wet wordt omschreven. Wij zullen
dat graag doen. Wij zijn nu reeds
bezig met de materiële voorbereidin–
gen van zulk een actief gemeentelijk
beleid onder coördinerende
bemoeienis van de burgemeester,
zodanig dat wat nu reeds groeit ook
vastgespijkerd kan worden met de
wet.

De heer Kohnstamm heeft ook nog
gevraagd of bij uitbreiding van de
bevoegdheden van de burgemeester
de vraag naar diens politieke
legitimatie niet urgenter wordt. Die
vraag gaat uit van de suggestie als
zou de burgemeester thans niet of
onvoldoende gelegitimeerd zijn. Dat
is echter geheel niet juist.

De heer Kohnstamm (D66 ):
Voordat de minister de stelling die ik
niet heb betrokken gaat verwerpen,
wil ik het volgende opmerken. Het
feit dat een burgemeester steeds
meer lokale bevoegdheden zou
krijgen, betekent natuurlijk ook dat
de lokale politieke legitimatie sterker
moet worden. Dat is de redenering.
Ik ontken niet dat de burgemeester
nu gelegitimeerd is om hetgeen te
doen dat krachtens Grondwet,
Gemeentewet en andere wetten zijn
plicht is. Natuurlijk is dat zo, maar de
ontkenning die de minister aan het
voorbereiden was, kan geen
betrekking hebben op mijn stelling.

Minister Dales : Ik wilde dat niet zo
erg drastisch doen, want ik wilde
erop wijzen dat wij het erover eens
ziin dat die burgemeester juist in de
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situatie, zoals die door de Kamer
wordt beoogd en waar wij geen
problemen mee hebben, door de
gemeenteraad meer ter verantwoor–
ding zou kunnen worden geroepen
en niet minder. Ik denk dat wij daar
verder geen woorden aan vuil
hoeven te maken.

De heer Van der Heijden heeft een
voorkeur uitgesproken voor variant
C1 van de commissie, waarin de
burgemeester ook de bevoegdheid
krijgt om een eindvoorstel aan het
college voor te leggen, met daarbij
een termijn waarbinnen over dit
voorstel zou moeten worden
besloten. De collegialiteit van de
besluitvorming binnen het college
van burgemeester en wethouders is
en blijft ons uitgangspunt. Variant C
gaat wat ons betreft een stap te ver,
want dan zou de burgemeester
eindvoorstellen ter besluitvorming
kunnen voorleggen en aldus zijn wil
kunnen opleggen aan de overige
leden van het college. Wij houden
dus vast aan onze voorkeur voor
variant B.

De heer Van der Heijden (CDA ): Ik
zal daar graag in tweede termijn op
terugkomen, maar...

De voorzitter: Dan hoeft u dat nu
niet te doen.

Minister Dales : Voorzitter! De heer
Leerling heeft gevraagd aan welke
situatie moet worden gedacht bij het
mogelijk maken van tussentijdse
gemeenteraadsverkiezingen. Dat zal
in ieder geval gebeuren bij herinde–
lingen - dat zal hij zelf ook wel
bedacht hebben - maar verder
denken wij niet aan concrete andere
suggesties op dit moment. Als het
nodig is, moet het kunnen. In ieder
geval blijft het noodzakelijk dat bij
wet te regelen, zoals de Grondwet
voorschrijft. Er heeft volgens mij dan
ook geen ontoelaatbare suggestie
rond gezweefd.

Het voorstel om mogelijk te maken
dat er wethouders van buiten de
raad komen, heeft voordelen, zoals
een groter rekruteringspotentieel. Mij
zijn ook gemeenten bekend, die de
mogelijkheid zouden moeten hebben
om een wat breder kijkende
persoonlijkheid aan zich te binden.
Het is wenselijk om daar eens goed
naar te kijken. Je kunt de kwaliteit
van lokaal bestuur daar namelijk een
goede impuls door geven. Dat
hebben wij gesteld. Ik meen gisteren
te hebben kunnen opmerken dat

velen dat wel delen. Het is goed om
te benadrukken dat in het voorstel
van de commissie-Van Thijn het gaat
om het wegnemen van de in de
Gemeentewet neergelegde beper–
king, namelijk dat wethouders uit de
gemeenteraad voort moeten komen.
Hierdoor zal dus een mogelijkheid
ontstaan en naar mijn oordeel niet
een verplichting voor de gemeente–
raad om wethouders van buiten te
rekruteren. De gemeenteraad houdt
de vrijheid om desgewenst uit hun
eigen kring wethouders te blijven
benoemen. De rnogelijkheid voor
wethouders om buiten de gemeente–
raad benoemd te worden, zal
beduidende gevolgen voor de
inrichting van het gemeentelijk
bestuur kunnen hebben en met
name voor de verhouding tussen de
gemeenteraad en de wethouders.
Dat wordt een probleem. Het ligt
immers niet voor de hand dat
wethouders, niet afkomstig uit de
gemeenteraad, het lidmaatschap van
het college van B en W kunnen
blijven verenigen met dat van de
raad, want hier zijn zij niet in
gekozen. Hierdoor zou er een gevaar
bestaan dat er twee soorten
wethouders ontstaan. Zij die wel in
de gemeenteraad zijn gekozen en
hiervan dus (stemhebbend) lid zijn
en zij die van buiten de gemeente–
raad worden gerecruteerd. Deze
laatsten kunnen geen lid zijn van de
gemeenteraad, aangezien zij hierin
niet zijn gekozen. Dit zou een grote
onevenwichtigheid binnen het
college van B en W kunnen doen
ontstaan.

In de discussie over dit voorstel
vallen haast onvermijdelijk de
termen "monisme" en "dualisme". Ik
wil hierover wel iets zeggen, zij het
met enige schroom, omdat ik mij een
paar keer tijdens het debat heb
afgevraagd of ik het wel goed
begreep en of de sprekers het wel
exact over hetzelfde hadden, als zij
over monisme en dualisme spraken.
Zoveel staat echter vast, dat het
gemeentelijk bestel een monistisch
grondpatroon heeft. De gemeente–
raad is als hoofd van de gemeente
het dominante orgaan. De heer Van
den Berg vroeg of de wethouder van
buiten de raad wel te reaüseren is
binnen het monistische grond–
patroon. Het lijkt mij dat dit mogelijk
is. De bevoegdhedenverdeling tussen
raad en college blijft dezelfde. De
raad behoudt zijn dominante positie.
De raad blijft ook de wethouders
benoemen en ontslaan. Ook de

andere wethouders - die gerecrute–
erd zijn - moeten natuurlijk
heengezonden kunnen worden op
een zeker moment.

Het voorstel om wethouders
buiten de raad mogelijk te maken,
vraagt nog wel nadere bestudering
en uitwerking, ook in technisch–
juridische zin. Ik zie hier nu iets
minder leeuwen en beren, maar toen
ik het rapport voor het eerst las, zag
ik hele bossen leeuwen en beren. Wij
zullen hier, in acht nemende de
elementen die de heer Van den Berg
genoemd heeft, een stuk voorberei–
den dat ik te gelegener tijd aan de
Kamer zal voorleggen.

Voorzitter! Ik kom aan de
vernieuwing in de lex specialis voor
het OOR. De heren Niessen en Van
der Heijden vroegen naar voorne–
mens om daar bestuurders van
buiten het algemeen bestuur
mogelijk te maken. Dit soort
voorstellen zijn daar natuurlijk ook
gedaan. ledereen is zeer geïnteres–
seerd, let goed op en kijkt wat er nu
al te doen valt. Het gaat met name
om de mogelijkheid, gedeputeerden
van buiten provinciale staten te
kunnen recruteren en om een
versterking van de invloed van
provinciale staten op de benoeming
van de nieuwe commissaris der
koningin van de provincie Rotter–
dam. Hier bestaan samenhangen met
de discussie die wij vandaag voeren.
Dit spreekt vanzelf. De Kamer weet
dat wij enige weken geleden het
voorontwerp Wet bijzondere
bepalingen provincie Rotterdam
"gelanceerd" hebben. Zo vrolijk is
het eerder nooit toegegaan met een
voorontwerp van wet. Er waren
honderden mensen bij. Dit ontwerp
is nu naar de adviesorganen
gezonden en voor inspraak aan de
OOR-gemeenten voorgelegd. Wij
hebben het niet wijs geoordeeld om
in het voorontwerp al dergelijke
elementen op te nemen. Wij willen
dat nu niet doen, waar eerst deze
kamerbehandeling nog moest
plaatsvinden. Het zijn dus geen
redenen van principieel afwijzende
aard. De reden was het een beetje
lastig bij elkaar komen van tijdstip–
pen. Wij hebben in de toelichting
gezegd dat wij, mede afhankelijk van
de uitkomsten van het debat hier, de
commissie-Van Thijn en de resulta–
ten van inspraak op het vooront–
werp, bereid zijn te overwegen of
deze voorstellen uiteindelijk in de
aan de Raad van State voor te
leggen wetsvoorstellen - nadere
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inspraak dus - een plaats zullen
kunnen vinden. De Kamer zal dus
wel zien hoe dit gaat. Hier is nog alle
invloed op uit te oefenen.

Wij komen nu aan de rol van de
politieke partijen. In het rapport van
de commissie-De Koning en ook dat
van de commissie-Van Thijn is
hieraan al aandacht besteed. Beide
commissies signaleren de verstren–
geling van partijwezen en overheids–
bestuur en een teruglopende
belangstelling van de burger voor
partijpolitiek. Daar zijn door de
Kamer gisteren allerlei opmerkingen
over gemaakt. In essentie is echter
de vraag aan de orde of partijen de
intermediaire rol tussen kiezers en
gekozenen, die zij in een partijen–
democratie als de onze feitelijk
hebben en die ook van hen wordt
verwacht, nog wel naar behoren
kunnen vervullen of feitelijk
vervullen. Of de niet onproblemati–
sche relatie burger-politiek kan
worden verbeterd, zal onzes inziens
in belangrijke mate afhangen van de
wijze waarop partijen hun functione–
ren weten aan te passen aan de
eisen van de tijd. Ik deel de visie dat
staatkundige hervormingen alleen
daarvoor onvoldoende lijken te zijn.
Het is vooral een aangelegenheid
van de partijen zelf. De
ccmmissie-De Koning heeft hiertoe
een aanbeveling gedaan. Die willen
wij graag onderschrijven, maar wij
menen ons daar verder niet mee te
kunnen bemoeien. Overigens is het
wel een bekend gegeven dat een
aantal partijen daarmee doende is.

Het subsidie-instrument - de heer
Willems suggereerde dit - zou ik
daar absoluut niet voor willen
gebruiken. Dat lijkt mij in strijd met
het doel waarvoor subsidies worden
verstrekt. Het zou ook erg haaks
staan op de gewenste relatie tussen
de overheid en de partijen.

Dan ga ik meer in het algemeen in
op het rapport van de commissie-De
Koning en op de veranderde relatie
tussen kiezers en gekozenen. De
commissie heeft een aantal vragen
over dit onderwerp behandeld. De
minister-president heeft daar al het
nodige over gezegd. Hier wil ik iets
aan toevoegen.

De commissie ontkent niet dat er
problemen zijn in deze relatie, maar
zij relativeert de problemen wel
sterk. Het gaat niet aan om proble–
men te zoeken. Eerlijk gezegd, ben ik
daar zelf ook in het geheel niet van
gecharmeerd. Het gaat er ook niet
om deze problemen ergens weg te

masseren, terwijl zij er toch zijn.
Natuurlijk kan niet ontkend worden
dat de relatie in de afgelopen
decennia is veranderd. Burgers
maken minder dan voorheen deel uit
van maatschappelijke groeperingen
en daarmee verbonden politieke
partijen. Het persoonlijke element in
de partij heeft aan betekenis
gewonnen en is wellicht in de plaats
gekomen van de binding aan een
groepering. Naar het lijkt, verwacht
de burger ook meer dingen van de
overheid dan vroeger. Een andere
verhouding hoeft overigens niet
problematisch te zijn. Het is wel
goed om van tijd tot tijd te beoorde–
len of staatkundige structuren nog
wel passen bij nieuwe verhoudingen.
Dat lijkt mij de belangrijkste les die
kan worden geleerd uit de rapporten.
De hoofdelementen van onze huidige
structuur zijn in de Grondwet
vastgelegd en daaraan ontlenen
overheidsinstellingen legitimatie,
hoezeer er ook verschillend wordt
gedacht over de oorsprong en de
achtergrond van hetgeen daann is
geregeld.

Over wijzigingen van het
kiesrechtstelsel is uitvoerig gespro–
ken, bij de grondwetsherziening van
1983 en bij de herziening van de
Kieswet in 1989. Het is echter nog
wel zinvol om een enkel element
nader te bekijken. Zijn wijzigingen in
de staatkundige structuur die de
mogelijkheid van de kiezers
vergroten om de personele
samenstelling van de Tweede Kamer
te beïnvloeden, mogelijk en
wenselijk? Ik sta positief tegenover
het advies van de commissie-De
Koning om de invloed van de
voorkeurstem te vergroten. Ook door
de kamerleden is dit herhaaldelijk
aan de orde gesteld. Dat heb ik in
feite alle woordvoerders met
instemming horen melden. Het gaat
daarbij dus om de gedachte om tot
een verlaging van de voorkeurs–
drempel over te gaan. Er was alleen
verschil van mening over de vraag
hoever je nu moet gaan. 25% van de
kiesdeler of nog lager? Bij toeken–
ning van een bepaald gewicht aan de
voorkeurstem moet het belang van
de invloed van de kiezers worden
afgewogen tegen het belang van de
politieke partijen om invloed te
hebben op de samenstelling van de
fracties in de vertegenwoordigende
organen. Bij de herziening van de
Kieswet in 1989 werd een verlaging
tot 25% nog door een meerderheid
van deze Kamer afgewezen. Dat zegt

verder niks; de dingen gaan
razendsnel bij dit soort onderwerpen.
Dat heb ik al opgemerkt. Het is goed
om erover na te denken of wij dat nu
anders willen. De vraag hoe ver die
drempel zou moeten worden
verlaagd, beantwoord ik nu nog niet,
omdat wij de mogelijke effecten van
lagere percentages nog eens goed
moeten bekijken. Wij moeten daarbij
de mogelijkheid betrekken dat het
hebben van meer invloed via een
voorkeurstem, zeer veel meer
voorkeurstemmen zou uitlokken. Dat
krijgt de Kamer nog op gepaste wijze
te zien.

Er is al geruime tijd, ook buiten de
Kamer en voordat wij aan dit debat
begonnen, gesproken over het Duitse
kiesstelsel. Heb ik goed begrepen dat
hiervoor weinig enthousiasme is? De
heer Jurgens heeft in mijn herinne–
ring gesproken over de wenselijkheid
om hier nog eens op te studeren,
maar ik dacht dat alle andere fracties
dit stelsel afwezen. Dan geeft het
nader studeren op dit zeer moeilijke
onderwerp, waarover wij en de
Commissie vraagpunten al het
nodige hebben geleverd, geen
enthousiast gevoel. Ik ben bereid
nog nader te bespreken of ik dit al of
niet goed begrepen heb.

Over het correctief wetgevings–
referendum heeft de minister–
president al het nodige gezegd. Met
de commissie acht het kabinet het
zinvol dat over dit onderwerp een
hernieuwde politieke discussie
plaatsvindt. Hernieuwd, omdat over
dit onderwerp in het verleden in deze
Kamer uitvoerig is gesproken, zoals
bekend. Waarom dan toch weer? In
de eerste plaats willen verschillende
partijen dit nogmaals op de agenda
plaatsen. Dat is voldoende reden. In
de tweede plaats is op lokaal niveau
reeds enkele malen een referendum
gehouden. Dat lijkt mij ook een
afdoende reden om hierover nog
eens na te denken.

Het kabinet kan zich vinden in de
fundamentele uitgangspunten die in
het rapport van de commissie–
Biesheuvel zijn verwoord en door de
commissie-De Koning zijn overgeno–
men. Dan praat ik over de noodzaak
de burger in voldoende mate te
betrekken bij het overheidsbeleid en
het primaat van het vertegenwoordi–
gende stelsel.

Over de vormgeving van een
eventueel referendum bestaat niet
zoveel verschil van mening. De
Biesheuvel-constructie, als ik die zo
noemen mag, lijkt het meest
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geschikt. Dat wil zeggen: eerst een
besluit door het vertegenwoordi–
gende orgaan; een correctie–
mogelijkheid door de kiezers;
uitsluiting van bepaalde onderwer–
pen en het inbouwen van drempels
om lichtvaardig gebruik van dit
instrument te voorkomen.

Niet zonder belang zijn daarbij
uiteraard de lokale referenda die
recent zijn gehouden. Essentiele
punten waren hierbij evenwel dat het
initiatief nog niet uitging van de
burgers en dat de referendum–
uitspraak niet bindend was. Het zijn
dus maar heel geringe vingeroefe–
ningen. Als men zich gaat uitspreken
voor een bindend referendum op
lokaal niveau, moet in ieder geval de
Grondwet worden gewijzigd om
daarvoor ruimte te maken.

Voorzitter! Dan kom ik op de
grondwetsherziening en de Eerste
Kamer. Ik herhaal wat het kabinet in
zijn brief van 19 november heeft
gesteld. Wij willen in overleg met
beide Kamers van de Staten–
Generaal de mogelijkheid bezien om
de procedure van grondwetsherzie–
ning te vereenvoudigen. Ons
voorstel is de voorgeschreven
ontbinding van de Eerste Kamer ten
behoeve van de tweede lezing van
een wetsvoorstel tot grondwetsher–
ziening te laten vervallen. Het
vereiste van een twee derde
meerderheid in de Eerste Kamer bij
de tweede lezing van een wetsvoor–
stel tot grondwetsherziening zal
daarbij natuurlijk wel gehandhaafd
blijven.

Over dat voorstel heb ik informeel
en ook hier in uw midden al
verschillende positieve reacties
gehoord. Wij zien zeker niet zoveel in
het voorstel van de heer Jurgens om
meteen ook maar de ontbinding van
de Tweede Kamer overboord te
zetten. Dat gaat ons, met de heer
Schutte, toch wat te ver.

Het moge zo zijn dat de laatste
grondwetswijzigingen niet in het
volle licht van de kiezersuitspraak
hebben gestaan, maar wij moeten
beslist niet uitsluiten dat er wel een
keer zo'n ingrijpend voorstel komt.
Dan moet er een kiezersuitspraak
zijn. Het argument dat de regering
altijd spontaan de Tweede Kamer
kan ontbinden voor een grondwets–
wijziging lijkt mij niet valide. Welk
kabmet zal zich, als het per se een
grondwetswijziging wenst, de moeite
op de hals halen om tot ontbinding
over te gaan, vooral wanneer dat
kabinet nog andere zaken wil

afronden? Dat laatste zal bijna altijd
het geval zijn.

Er is nu een situatie ontstaan
waarin onduidelijkheid bestaat over
de positie van de Eerste Kamer. Ik
was daar zeer ongelukkig over toen
ik dat goed zag. Het kabinet is in dat
licht van oordeel dat het wenselijk is,
een grondwetswijzigingsvoorstel
waarbij de ontbinding van de Eerste
Kamer vervalt, aan de Staten–
Generaal voor te leggen. Het voorstel
gaat nog heden voor advies naar de
Raad van State. Dat gebeurt niet
omdat de Kamer gisteren op deze
kwestie wees. Dat zou leuk zijn, maar
zo snel gaat het ook weer niet. Wij
willen dat voorstel nog meenemen in
de thans lopende procedure. Wij
hopen dat dit lukt.

Ik ga er overigens van uit dat wij
de volgende week de voorstellen
over de opschorting van de
dienstplicht en de vervanging bij
zwangerschap plenair in deze Kamer
behandelen. Behandelmg van deze
voorstellen kan eigenlijk geen uitstel
meer lijden.

De heer Wiebenga (VVD ): Is dat
ook de bedoeling, voorzitter?

De voorzitter: Neen, dat is niet de
bedoeling. Het kabinet heeft ook nog
andere prioriteiten. De minister weet
dat.

Minister Dales : Dat neemt niet weg
dat wat ik zei, nu vastligt...

Ik wil nog een enkele opmerking
maken over het minderheidsenquê–
terecht. Er is gesproken over de
mogelijkheid dat een gekwalificeerde
minderheid van de Kamer een
parlementaire enquête zou kunnen
uitlokken. Daarvoor is uiteraard ook
een grondwetswijziging nodig. De
voorgeschiedenis bij dit onderwerp
wijst er niet direct op - laat ik het
voorzichtig zeggen - dat een
meerderheid van beide Kamers, laat
staan een versterkte meerderheid,
daarvoor zou voelen. Zowel bij de
grondwetsherziening van 1983 als
van 1987 werden voorstellen daartoe
verworpen. De laatste maal betrof
het een initiatiefvoorstel van deze
Kamer. Signalen dat het oordeel
thans geheel anders zou zijn, hebben
mij nog niet bereikt.

De beraadslaging wordt geschorst.

D

De voorzitter De heer Wolffensper–

ger heeft gisteren aan mij als
voorzitter van de Kamer nog een
vraag gesteld in verband met de
ontwikkelingscriteria aan de hand
waarvan te zijner tijd beoordeeld zou
moeten worden welke wetsvoorstel–
len na het demissionair worden van
een kabinet controversieel zijn en
welke niet. Deze vraag zal ik
voorïeggen aan de Commissie voor
de werkwijze der Kamer. Ik zal de
Kamer hierover te zijner tijd
rapporteren, zodat wij eventueel over
dit onderwerp van gedachten kunnen
wisselen.

De vergadering wordt van 13.33 uur
tot 14.20 uur geschorst.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste Commissie voor
buitenlandse zaken:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van
het op 20 november 1992 te Rome
tot stand gekomen Protocol inzake
toetreding van de Helleense
Republiek tot de Westeuropese Unie,
met een bijlage (23312);

b. de vaste Commissie voor
binnenlandse zaken:
- de nota Personele aspecten van de
begroting 1994 (23485);

c. de vaste Commissie voor
onderwijs en wetenschappen:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Interimwet op het speciaal onderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs,
de Wet op het basisonderwijs en de
Wet medezeggenschap onderwijs
1992 ten behoeve van een betere
toerusting van het basisonderwijs
met capaciteiten en faciliteiten van
(delen van) het speciaal onderwijs
(Weer samen naar school) (23486);

d. de vaste Commissies voor
volkshuisvesting en ruimtelijke
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ordening en voor het milieubeheer:
- het wetsvoorstel Uitbreiding en
wijziging van wettelijke regelingen
inzake externe advisering op het
terrein van volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieubeheer
(Versobering en harmonisatie
externe adviesorganen VROM)
(23487);

e. de vaste Commissie voor verkeer
en waterstaat:
- het wetsvoorstel Verlaging van de
verschuldigde pensioenbijdrage in de
Spoorwegpensioenwet met ingang
van 1 januan 1991 en over het jaar
1992 (23488);
- het wetsvoorstel Verlaging van de
verschuldigde pensioenbijdrage als
bedoeld in de Spoorwegpensioenwet
geldend tot aan het tijdstip van
privatisering (23489);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wegenverkeerswet (wijziging
wegsleepregeling) (23491);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet verontreiniging oppervlakte–
wateren (23492).

Ik stel voor, dinsdag 7 december bij
de aanvang van de vergadering aan
de orde te stellen:
- de brieven van de voorzitter inzake
de afhandeling van Vraagpunten en
aanbevelingen (21427, nrs. 73 en 74).

Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda van volgende week:
- het verslag van een mondeling
overleg over ontwerp-besluiten
Schengen, met maximum–
spreektijden van 2 minuten per
fractie.

Ik stel voor, te behandelen donder–
dag 9 december bij het begin van de
vergadering:
- het wetsvoorstel Wijziging van het
voorstel van wet tot wijziging van de
Wet buitengewoon pensioen
1940-1945, de Wet buitengewoon
pensioen zeelieden–
oorlogsslachtoffers en de Wet
buitengewoon pensioen Indisch
verzet (23457);
- het wetsvoorstel Wijziging van het
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, het
Wetboek van Koophandel en de Wet
nationaliteit zeeschepen in romp–
bevrachting (wijziging voorwaarden
nationaliteitsverlening en registratie
zeeschepen) (23227);
- het wetsvoorstel Wijziging van
onder meer de Wet op het voortge–
zet onderwijs in verband met

schoonmaakkosten en aftrekposten
van de vergoeding (23452).

Ik stel voor, aan de agenda van 7, 8
en 9 december toe te voegen, onder
het voorbehoud dat daarvoor
voldoende tijd beschikbaar is:
- het wetsvoorstel Instelling van een
Fonds economische structuur–
versterking (Wet Fonds economische
structuurversterking) (23002);
- het Voorstel van wet van de leden
Vreugdenhil en Vermeend tot
wijziging van een aantal belasting–
wetten in het belang van de
werkgelegenheid (23071).

Ik stel voor, aan de orde te stellen in
de vergaderingen van 14, 15 en 16
december:
- de stukken met betrekking tot de
vernieuwing Algemene Bijstandswet
naar aanleiding van het rapport van
de subcommissie Bijstand (23195),
met maximumspreektijden voor de
fracties van het CDA en de PvdA van
30 minuten ieder, de VVD 25
minuten, D66 20 minuten, Groen
Links 15 minuten en de SGP, het
GPV, de RPF en de Centrum–
democraten ieder 10 minuten en
voor mevrouw Ockels 5 minuten.

Ik stel voor, toe te voegen aan de
gezamenlijke behandeling van de
wetsvoorstellen 23048 en 23139
(Kaderwet en WGR):
- het kabinetsstandpunt WGR–
indeling (21062, nr. 27).

Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda voor de vergaderingen van
21 en 22 december, de stemmingen
in verband met de op 20 december
in de uitgebreide commissie–
vergadering behandelde wetsvoor–
stellen:
- Wijziging van de Kernenergiewet
op het punt van de ongevallen–
bestrijding en andere zaken (23053);
- Tijdelijke regeling inzake de
ammoniakdepositie veroorzaakt door
veehouderijen (Interimwet ammoniak
en veehouderij) (23221);
- Wijziging van de Wet milieubeheer
(verwijderingsbijdragen) (23256).

Ik stel ook voor, toe te voegen aan
de agenda van die week:
- de notitie Derde fase mestbeleid
(19882, nr. 34), met maximum–
spreektijden van 5 minuten per
fractie;
- het verslag van een mondeling
overleg over een ontwerp-AMvB
Rechtsbijstand, met maximum–

spreektijden van 2 minuten per
fractie.

Ik stel voor, dinsdag 14 december te
stemmen over tijdens enkele UCV's
voorgestelde moties:

a. die van 8 november 1993 van de
vaste Commissie voor verkeer en
waterstaat over het Infrastructuur–
fonds (23400-A) - indien voldoende
ondersteund - te weten:
- de motie-Tegelaar-Boonacker c.s.
over de rondweg om Eindhoven
(23400-A, nr. 7);
- de motie-De Graaf/Van Gijzel over
aanleg van de Hanzelijn (23400-A, nr.
8);
- de motie-De Graaf/Van Gijzel over
een integraal plan voor metro–
systemen (23400-A, nr. 9);
- de motie-Van Gijzel c.s. over
reserveprojecten voor stads– en
streekvervoer (23400-A, nr. 10);
- de motie-Van Gijzel over de
financiering van de Beneluxtunnel
(23400-A, nr. 11);
- de motie-Van Gijzel over een aparte
categorie baanvakken (23400-A, nr.
12);
- de motie-Van Gijzel c.s. over de
aansluiting van de T54 op de A9
(23400-A, nr. 13);
- de motie-Van Gijzel c.s. over het
spoortraject Amsterdam-Dordrecht
(23400-A, nr. 14);

b. die van 8 november 1993 van de
vaste Commissie voor verkeer en
waterstaat over de verkeersveiligheid
(22100) - indien voldoende onder–
steund - te weten:
- de motie-Roosen-van Pelt over
verhoging van de maximumsnelheid
voor bussen (23400-XII, nr. 9);
- de motie-Roosen-van Pelt/Tegelaar–
Boonacker over een selectief
inhaalverbod voor vrachtauto's
(23400-XII, nr. 10);

c. die van 15 november 1993 van de
vaste Commissie voor welzijn en
cultuur over de regionale en lokale
omroep (22147, nr. 37) - indien
voldoende ondersteund - te weten:
- de motie-Koetje/Middel over
samenwerkingsvormen tussen
publieke regionale en lokale
omroepinstellingen (22147, nr. 39);
- de motie-Middel/Koetje over
verbetering van de werking van de
representativiteitsverklaring (22147,
nr. 40);
- de motie-Middel/Koetje over
initiatieven tot invoering van
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regionale publieke televisie (22147,
nr. 41).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Aangezien voor de
stukken, gedrukt onder de nummers
23304, 23308, 23313, 23319, 23320
(R1481), 23321 (R1482), 23420
(R1484), 23421 (R1486), 23423
(R1487), 23435, 23436, 23437 en
23456, de termijn is verstreken, stel
ik vast, dat wat deze Kamer betreft,
de daarbij ter stilzwijgende goedkeu–
ring overgelegde stukken zijn
goedgekeurd.

Ik stel voor, deze stukken voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Aangezien voor
kamerstuk 23318 de termijn is
verstreken, stel ik voor, deze stukken
voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik stel voor, de
stukken 23265, 22976, nr. 5, 23172,
nr. 7, en 21814, nrs. 25, 26 en 27,
voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Linschoten.

De heer Linschoten (VVD ):
Mijnheer de voorzitter! Mede
namens de fracties van D66 en
Groen Links wil ik het volgende aan
de orde stellen. De Kamer werd
enige weken geleden geconfronteerd
met een document van het kabinet,
waarm was neergelegd de afspraak,
die staatssecretaris Wallage met de
gemeenten had gemaakt over de
toekomst van de Algemene
bijstandswet en de normen–
systematiek. Wat de normen–
systematiek betreft: in de landelijke
wetgeving zou een basis van 50%
voor alleenwonenden worden
neergelegd en het werd vervolgens
aan de gemeentelijke beleidsvrijheid
overgelaten of daar bovenop een
toeslag zou kunnen worden gegeven.
Dat zou in gemeentelijke verordenin–
gen geregeld moeten worden.

Voorzitter! Die afspraak tussen
staatssecretaris Wallage en de
gemeenten is goed gevallen. De
PvdA was er tevreden over, de
CDA-fractie was er tevreden over, de

staatssecretaris was enthousiast en
de gemeenten waren blij. Wie
schetst onze verbazing, toen er
eergisteren een beleidsbrief van de
regering kwam met betrekking tot
die Algemene bijstandswet. In die
beleidsbrief wordt een wat ander
beeld geschetst met betrekking tot
de normensystematiek. De gemeen–
telijke beleidsvrijheid wordt
teruggedraaid. Dat betekent, dat
tussen het akkoord van de staatsse–
cretaris en de gemeenten en de
beleidsbrief van de regering een
belangrijk verschil bestaat. Dat
verschil is ook iedereen opgevallen.
De pers en de oppositie hadden het
begrepen.

De voorzitter: Zoudt u een vraag
willen gaan stellen?

De heer Linschoten (VVD ): Daar
kom ik nu aan.

Gisteravond verscheen van de
kant van het departement van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
een persdocument, dat dat verschil
probeert te verdoezelen. Naar de
reden kan ik op dit moment alleen
maar raden. Dit roept het beeld op
van een enorme chaos binnen de
coalitie ter zake van de behandeling
van de wijziging van de Algemene
bijstandswet. Ik vraag mede namens
beide andere fracties om een brief
van de regering - want wij regeren
natuurlijk niet bij de gratie van
persberichten - waarin aan het
parlement precies wordt uitgelegd
wat er aan de hand is en waarom
iedereen ongelijk heeft te veronder–
stellen dat er een verschil is tussen
het beleidsakkoord van de staatsse–
cretaris en de gemeenten enerzijds
en de beleidsbrief van de regering
anderzijds. De fracties van de VVD,
D66 en Groen Links zouden graag zo
snel mogelijk een reactie op dit punt
van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid willen
ontvangen, zodat zij er op een nader
moment op kunnen terugkomen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ter nadere precisering
van het verzoek van de heer
Linschoten merk ik nog het volgende
op.

Waarop wij van het kabinet graag
een concreet antwoord willen
hebben, zijn twee heldere vragen. In
het akkoord dat het kabinet met de
VNG heeft gesloten, is nadrukkelijk
opgenomen een mogelijke maximale
toeslag van 20% voor de groep van

alleenwonenden. Het woord
"maximale" dat er op een bepaalde
manier politiek ingeslopen is, komen
wi] in de brief van de staatssecretaris
aan de Kamer niet meer tegen. Kan
de staatssecretaris toelichten
waarom dat woord niet in de brief is
opgenomen?

Voorts was in het akkoord tussen
staatssecretaris Wallage en de VNG
sprake van opneming van de toeslag
in een gemeentelijke verordening.
Nu is er sprake van opneming in de
wet. Dit beperkt dunkt mij de
beleidsvrijheid van de gemeenten.
Kan de staatssecretaris ook daarop
een toelichting geven?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66 ):
Voorzitter! Ik kan het kort houden. De
heer Linschoten heeft mede namens
ons het woord gevoerd. Ik wil
daaraan het volgende toevoegen.

Er ligt een akkoord met de VNG.
Vervolgens is er een verklaring
gekomen van het kabinet waar wij
ons achter hebben gesteld. Men
stelt: het begrip "20%" is een
wiebelbegnp geworden, dat moeten
wij wettelijke verankeren. Dit vinden
wij ook. Dat betekent geen beleids–
vrijheid op dat punt meer voor de
gemeenten. Mijn verzoek aan het
kabinet is om in de brief in te gaan
op de volgende vragen. Hoe denkt
de VNG over dit geheel? Is de VNG
van mening dat zij van het begin af
aan geen beleidsvrijheid heeft gehad,
zoals het kabinet suggereert in het
recente persbericht? En waarom
komt het kabinet met een persbe–
richt? Wat is dat voor iets idioots?
Als het kabinet eerst een brief stuurt
aan de Kamer en daarna iets anders
wil zeggen, moet het dit doen via
een nieuwe brief aan de Kamer en
niet via een persbericht.

De heer Wöltgens (PvdA ): Mijnheer
de voorzitter! Nu de heer Linschoten
gevolgd is door twee
"persberichten" van de fracties
namens dewelke hij mede gesproken
heeft, lijkt het mij dat zijn verzoek
bepaald geen verzoek om ophelde–
ring is, maar meer een verzoek om
iets onhelder te maken wat naar mijn
gevoel helder is. Daar het naar mijn
gevoel helder is, lijkt het mij mogelijk
dat het kabinet vrij snel aan dit
verzoek kan voldoen.

De voorzitter: Welke consequentie
verbindt u daaraan voor de
procedure?
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voorzitter

De heer Wöltgens (PvdA ): Dat het
kabinet zo snel als mogelijk is en
liefst heden komt met het antwoord.
Degenen die om die brief hebben
gevraagd, moeten vervolgens
beoordelen of zij daar consequenties
voor de procedure aan verbinden.

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.

Aldus wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Van Rey.

De heer Van Rey (WD ): Voorzitter!
Er is enige tijd geleden bij de
behandeling van de begroting van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
door collega Huys een motie
ingediend over de eventuele
overplaatsing van het hoofdkantoor
van de AID. Deze motie is door de
Kamer aangenomen en er werd in
het dictum aan de minister gevraagd,
vóór 1 december te reageren. Zou u
de minister een briefje of een deel
van het stenogram willen sturen om
hem eraan te herinneren dat deze
datum inmiddels is verstreken en dat
de Kamer de gevraagde brief ter
voorbereiding van een mondeling
overleg graag voor aanstaande
dinsdag zou ontvangen?

De voorzitter: Ik stel voor, ook het
stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet van 4 juli 1991,
houdende wijziging van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964
(verhoging van het huurwaarde–
forfait) (Stb. 352) teneinde de
verhoging van het huurwaarde–
forfait voor 1994 achterwege te
laten (23471);

- het wetsvoorstel Wijziging
van een aantal belastingwetten
en van de Wet Infrastructuur–
fonds in het kader van het
belastingplan 1994 (23472);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de vermogensbe–
lasting 1964, de Wet op de
loonbelasting 1964 en de Wet op

de inkomstenbelasting 1964
(verhoging van de ondernemings–
vrijstelling, wijziging van de
teruggaafregeling inzake
beperking van de gezamenlijke
druk van inkomstenbelasting en
vermogensbelasting, verhoging
van de belastingvrije sommen en
vrijstelling van natuurschoon–
wetlandgoederen in de vermo–
gensbelasting, wijziging van de
loon– en inkomstenbelasting in
verband met uitstel van loon,
alsmede wijziging van de
fictief-rendementsregeling in de
inkomstenbelasting) (21882);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de inkomstenbe–
lasting 1964, de Wet op de
loonbelasting 1964 en de
Coördinatiewet Sociale Verzeke–
ring (regelingen met betrekking
tot aftrek en belastingvrije
vergoeding van kosten van
kinderopvang (23483);

- het wetsvoorstel Machtiging
tot het uitgeven en belenen van
schatkistpapier en het aangaan
van geldleningen ten laste van
de Staat der Nederlanden in
1994 (Leningwet 1994) (23418).

(Zie vergadering van 1 december
1993.)

De voorzitter: Wij zouden nu aan de
stemmingen over de belasting–
voorstellen toe zijn, maar mij is in de
wandelgangen gebleken dat er in
verband met vanochtend en in het
begin van de middag ingediende
amendementen behoefte is aan een
korte heropening van de beraadsla–
ging over de belastingvoorstellen.
Bovendien zijn de stemmingslijsten
pas zoëven uitgedeeld, terwijl die
toch ook nog even kritisch moeten
worden bezien.

Nu zijn er twee mogelijkheden. Wij
zouden na de dinerpauze kunnen
stemmen, maar ik heb een vermoe–
den dat sommigen dit minder
zouden appreciëren. Ik ga ervan uit
dat de heropening niet lang behoeft
te duren, zodat wij ook zouden
kunnen proberen, tussen kwart over
drie en half vier aan de stemmingen
toe te komen. Dit stel ik dan ook
voor.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer De Korte (VVD ): Mijnheer
de voorzitter! Wij hebben dringend

behoefte aan deze heropening, want
naar aanleiding van de gang van
zaken na de indiening van het
amendement-De Jong/Melkert
kunnen wij alleen maar zeggen: wat
een schamele vertoning! Als ik lid
van het CDA was, zou ik nu het
schaamrood op de kaken hebben
gekregen. Eerst haalde fractievoorzit–
ter Brinkman een zeperd bij de
behandeling van het WAO–
ombuigingsdossiers; nederlaag
nummer één. Daarna slikte de
CDA-fractie het uitkleden van het
bijstandsdossier door staatssecretaris
Wallage. Bij het begin van het debat
over het belastingplan was er nog de
eis van de CDA-fractie van koppeling
van de invulling van de bezuinigin–
gen in de sociale zekerheid aan de
ingangsdatum voor de accijns–
verhogingen, waar de minister
overigens fel tegen was. Deze eis is
nu schielijk ingetrokken; nederlaag
nummer twee. En nu krabbelt de
fractie van het CDA terug op het
punt van de hoog ingezette eis van
verlaging van het huurwaardeforfait
tot 2,7 procentpunt; nederlaag
nummer drie. En welke nederlaag zal
zich in het weekend voor de
CDA-fractie aandienen? Zo kennen
wij deze fractie eigenlijk niet: wankel,
vol overgave in een repeterende
nederlagenstrategie. Zijn er nog
CDA-bewindslieden die zich in de
Kamer voor het CDA inzetten? Enfin,
dit is niet onze zaak.

Voorzitter! Laat ik "de krant van
wakker Nederland" van afgelopen
dinsdag aan een ieder tonen:
"Kabinet is tegen plan CDA en VVD";
"Huurwaardeforfait 0,2% lager";
"steun van de VVD". Ja, natuurlijk.
En de heer De Jong is eronder
afgebeeld. Dat is de krantekop voor
de 3 miljoen huizenbezitters in ons
land. Dagenlang heeft de CDA-fractie
de huizenbezitters in spanning
gehouden. Zij had een mooie
surprise voor de huizenbezitters in
de maak, maar voor het 5 december
is, is deze van de baan. Vannacht
bleek al dat beide bewindslieden,
vooral de minister, het er niet bij
wilden laten zitten. In de eerste
plaats heeft men de minirnumhuren
al een half procentje verlaagd. Dit
was niet de wens van de fractie van
het CDA. Hierdoor moet het
huurwaardeforfait feitelijk al omlaag
gaan in de nacalculatie, waarmee in
feite al een kwart van de eis van het
CDA weg was. Nu, met het amende–
ment van de heren De Jong en
Melkert, is die bijna helemaal weg.
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De Korte

Melkert en De Jortg onder één
amendement! Melkert heeft tijdens
het debat voortdurend de heer De
Jong gekapitteld over diens
onverstandige en voorbarige gedrag
door met zo'n eis te komen. Nu
staan zij samen onder één amende–
ment. Knap, knap, zeg ik tegen de
heer Melkert. Slap, slap, zeg ik tegen
de heer De Jong.

De heer Melkert (PvdA ): Ik zal over
de laatste zin geen opmerking
maken. Ik heb de heer De Jong
echter niet gekapitteld in het debat.
Als u goed geluisterd hebt, weet u
dat ik de heer De Jong voortdurend
vragen heb gesteld. Ik kom straks op
de antwoorden terug.

De heer De Korte (VVD ): Het is
maar wat je kapittelen en wat je
vragen stellen noemt. In ieder geval
is het volstrekt duidelijk dat de heer
Melkert zeer kritisch tegenover de
heer De Jong stond. Nu staan zij
hand in hand onder een nieuw
amendement.

De VVD had het CDA laten
voorgaan bij de indiening van dit
amendement. Ik heb dit in het debat
toegelicht. Wij hebben vervolgens
zelfs gevraagd om mee te tekenen,
maar dit had men liever niet. Wij
begrijpen nu waarom. Het CDA had
toen al in de gaten dat de broek die
het had aangetrokken, te groot was.
Die mocht de VVD natuurlijk niet
helpen ophouden. Bovendien passen
wij ervoor, de bretels van het CDA te
zijn. Na de ernstige bedenkingen die
de minister vannacht had - wij zijn
lang doorgegaan over dit dossier -
heeft het CDA de broek dan ook
geheel laten zakken. Nu kan iedereen
zien hoe het CDA erbij staat.

Wij nemen nu het amendement
van De Jong over. Mijn collega Van
Rey en ik hebben het samen weer
ingediend. Het CDA kan straks in
volle overtuiging ertegen zijn, na alle
argumentatie ervoor. Het is een
schamele vertoning. Dit schaadt niet
alleen de fractie van het CDA, maar
natuurlijk de hele politiek, zeker als je
dat soort vooraankondigingen in de
krant doet.

Het meest zijn de 3 miljoen
huizenbezitters geschaad. Uw huis is
goud waard, zeggen wij tegen de
huizenbezitters, maar niet in handen
van dit kabinet en niet in handen van
het CDA.

D

De heer Ybema (D66 ): Voorzitter!
Wij vallen bij de discussie over het
huurwaardeforfait weer van de ene
verbazing in de andere. Ik heb mij de
afgelopen dagen in het debat over
het belastingplan enigszins vastge–
houden aan de principiële benade–
ring van de heer De Jong voor de
berekening van het huurwaardefor–
fait. Hij heeft op dit punt namens zijn
fractie in de afgelopen jaren een
consistente lijn ontwikkeld. Dit is in
hem te prijzen en dat heb ik gisteren
ook gedaan. In deze consistente iijn
heeft hij voortdurend gewezen op de
berekeningen voor de correctiefactor
en de laatste maanden op het effect
van de waarde-ontwikkeling, dat ook
van invloed is.

Eén punt staat hierin centraal. De
heer De Jong heeft voortdurend
gezegd dat de uitkomst van het
huurwaardeforfait een resultaat en
geen politiek doel is. Deze uitspraak
onderschrijf ik helemaal. Ik vind dan
ook dat je in dit debat de consequen–
ties van deze uitspraak helemaal
voor je rekening moet nemen. Die
consequenties leiden tot een
huurwaardeforfait voor 1994 van
2,7%. Dat is de uitkomst van de
berekening op grond van de
voorwaarden zoals de heer De Jong
die wenst te hanteren en die ik kan
onderschrijven.

Voorzitter! Ik heb gisteren namens
mijn fractie betoogd dat bij de
beoordeling van de hoogte van het
huurwaardeforfait ook de ontwikke–
ling van de huren in 1994 betrokken
moet worden. Er is sprake van een
politieke koppeling. Wij moeten
proberen zoveel mogelijk aan de
hand van technische criteria tot
uitspraken te komen. Enige politieke
koppeling valt echter niet te
ontkennen. Ik heb op dat punt gepleit
voor een lijn waarbij een bescheiden
verlaging van de voorgenomen
huurstijging voor 1994 zou kunnen
worden gerealiseerd, zonder dat het
zou leiden tot een extra beslag op de
budgettaire middelen van het Rijk.
De minister heeft dat gisteravond
toegezegd. Ik heb gezegd, dat het
kan zonder dat het leidt tot extra
budgettaire lasten voor de overheid.
Mij stond een bescheiden verlaging
van 4,25% voor ogen. Ik heb ook
gezegd dat, in combinatie met het
voorstel van de fractie van het CDA
om het huurwaardeforfait te verlagen
van 2,9% tot 2,7%, naar onze mening
een evenwichtig resultaat is bereikt

voor 1994. Een evenwichtig resultaat
dat ook volledig recht doet aan de
politieke koppeling die hierbij aan de
orde is.

Wij zien nu, dat die consistente
benadering volledig wordt losgelaten
en dat toch weer wordt overgegaan
op de lijn van een soort politieke
koehandel om het toch maar eens te
worden. Ik vind dat op dit punt ook
de geloofwaardigheid van de politiek
in het geding is. Je kiest voor een
lijn en bent dan ook bereid de
consequenties van die lijn te
accepteren.

Eigenlijk moeten wij opnieuw
constateren, dat op dit punt het CDA
voor de zoveelste keer de tactiek van
de dubbele boodschappen heeft
gehanteerd. In het voortraject luid de
boodschap het land insturen, dat
men inzet op en ook argumenten
heeft voor een verlaging van het
huurwaardeforfait tot 2,7%. Als het
moment suprême echter daar is, laat
men het toch weer afweten. En dat
terwijl de heer De Jong weet dat er
op het punt van zijn oorspronkelijk
amendement, gericht op 2,7%
huurwaardeforfait in 1994, een ruime
meerderheid in deze Kamer is, die
niet alleen zijn hele redenering
onderschrijft maar ook de conse–
quenties daarvan wenst te accepte–
ren.

Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat
mijn fractie vasthoudt aan de lijn die
ik ook gisteravond nog een keer
namens mijn fractie heb verwoord. Ik
ben wel heel benieuwd wat dit
compromis dat uitkomt op 2,8%,
betekent voor de minister van
Financiën. Hij heeft gisteravond al
gezegd, dat hij ernstige bedenkingen
heeft tegen een verlaging van het
huurwaardeforfait, gelet op de
budgettaire effecten daarvan. Die
budgettaire effecten zijn er ook bij
een verlaging van 2,9% naar 2,8%.

Voorzitter! Op dat punt heb ik
graag een nadere reactie van de
minister. Mijn fractie wenst vast te
houden aan de lijn die wij de
afgelopen dagen hebben ingezet.

D

De heer De Jong (CDA ): Mijnheer
de voorzitter! Wij hebben een
gewijzigd amendement ingediend op
stuk nr. 9. Het is misschien goed te
begin met het tellen van onze
zegeningen, die naar onze mening
kleven aan dit nieuwe amendement.
Wij hebben steun gekregen van onze
politieke vrienden voor een veriaging
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De Jong

van het huurwaardeforfait. Ik denk
dat het in deze kersttijd een goede
zaak is wanneer door de coalitie–
partijen de vrede op dit punt wordt
getekend. Wij hebben minder geloof
gehecht aan Sinterklaas. Wanneer de
heer Melkert en ik hier een amende–
ment indienen, mag ook worden
verwacht dat de budgettaire
consequenties daarvan de toets van
de kritiek kunnen doorstaan. Ik heb
goed de oproep tot mij genomen
waarmee de minister van Financiën
gisteren zijn tweede termijn besloot.
Hij stelde nameiijk, dat, zouden wij
volharden in een amendement
waarin het huurwaardeforfait tot
2,7% zou dalen, dit ook budgettaire
consequenties heeft voor het
huurdossier en twee gaten schiet in
de begroting. Ik zou de minister van
Financiën daarom het volgende
willen vragen. Wanneer bij het
huurwaardeforfait de streep wordt
getrokken bij 2,8%, heb ik het dan
goed dat op dat dossier de budget–
taire neutraliteit is gehandhaafd?
Verder wil ik hem vragen of ik het
goed begrepen heb dat, wanneer in
de huurbrief die ons binnenkort
gewordt, de minimumhuurprijs–
stijging op 4,25% wordt vastgesteld,
de budgettaire neutraliteit ook voor
dat dossier wordt gehandhaafd. De
minister heeft dit gisteren eigenlijk al
impliciet gezegd. Ik wil dit graag nog
een keer van hem horen.

De heer De Korte (WD ): Mijnheer
de voorzitter! Ik hoor van de heer De
Jong nu plotseling allerlei goede wil
en eigenlijk ook instemming met het
betoog van de minister van
Financiën, in die zin dat er door hem
een gat geslagen zou zijn. Dit is
echter volstrekt in strijd met alles
wat hij tot nog toe in het debat heeft
gezegd. Hij heeft namelijk gezegd dat
er niet echt een gat aan de orde was
en dat je, als het al aan de orde zou
zijn, je daar absoluut niet druk over
mocht maken, omdat dat dan
volledig in de systematiek zou zitten.
Wat dat betreft, trekt de heer De
Jong zich nog verder terug dan ik
zoëven in mijn bijdrage al als
vermoeden heb uitgesproken. Hij
gaat nog verder door de bocht en
door het stof voor de minister van
Financiën en het kabinet.

De heer De Jong (CDA ): Mijnheer
de voorzitter! Ik heb met leedwezen
moeten constateren - het betoog van
de heer Ybema van zoëven was daar
een perfecte illustratie van - dat het

debat over het huurwaardeforfait dat
in wezen een nabeschouwing is op
huurprijsontwikkelingen in het
verleden, onherroepelijk wordt
gekoppeld aan de toekomstige
ontwikkeling van de huren. Ik
constateer dit met enig leedwezen,
maar de heer Ybema doet dat, de
heer Melkert doet dat en het kabinet
doet dat. Ook de WD dient
doorlopend plannen in, waarin een
verlaging van het huurwaardeforfait
wordt gekoppeld aan een lagere
stijging van de huren. Ik vind dat
jammer.

Ik heb echter ook de oproep van
de minister van Financiën gehoord.
Hij zegt: als het huurwaardeforfait
wordt geamendeerd, zoals dat
gedaan wordt met het amendement
op stuk nr. 8, dan zal dat budgettaire
consequenties hebben voor het
huurdossier. Ik heb geen zin om
budgettaire gaten te schieten,
alhoewel ik de opmerkingen van de
heer De Korte best kan plaatsen. Het
nadeel van het amendement is, zoals
ik zojuist ook al heb geconstateerd,
dat aan de berekeningssystematiek
met betrekking tot het huurwaarde–
forfait te veel politieke koppelingen
worden gelegd. Ik heb het een– en
andermaal een haasje-over-debat
genoemd. Tijdens het debat gisteren
begon ik zo nu en dan enig begrip te
krijgen voor senator Boorsma die op
dit punt ook nogal uitgesproken
opvattingen heeft. Ik heb goed
gehoord dat de staatssecretaris ons
heeft toegezegd dat hij ons, gehoord
de debatten in de afgelopen jaren
over het huurwaardeforfait, die niet
altijd hebben uitgemond in een grote
mate van helderheid, voor de
verkiezingen een notitie zal doen
toekomen. Daarin zal hij aangeven of
er andere methodes zijn die minder
politiek gevoelig zijn en een meer
stabiele koppeling kunnen opleveren
voor het huurwaardeforfait.
Misschien kunnen wij dan een einde
maken aan de onnodig ingewikkelde
discussies over dit dossier.

Mijnheer de voorzitter! Ik neem
aan dat de heer De Korte zijn stem
zal onthouden aan dit gewijzigde
amendement.

D

De heer Melkert (PvdA ): Mijnheer
de voorzitter! Ik beperk mij tot enkele
opmerkingen over een drietal
gewijzigde amendementen. Wat het
gewijzigde amendement inzake het
huurwaardeforfait betreft, onder–

streep ik graag met de heer De Jong
dat de vrede op dit punt is getekend.
Naar ik hoop, is die overigens niet
alleen op dit punt getekend. Onze
kerstgedachte reikt namelijk verder in
de richting van onze coalitiepartner.

Er is inderdaad lang gesproken. In
feite stonden twee invalshoeken
weliswaar niet helemaal tegenover
elkaar, maar toch in ieder geval wel
naast elkaar, of het nu ging om de
systematiek of om de budgettaire
kant. Ik denk dat het sportief is om
vast te stellen dat de discussie over
de systematiek nog niet beëindigd is.
Het is ook onze wens dat in de
volgende periode een meer
bevredigende regeling wordt
gevonden die ook op langere termijn
met een jaarlijkse aanpassing
werkzaam kan zijn. Op kortere
termijn is er de budgettaire
invalshoek die in onze optiek ook de
politieke koppeling vastlegt,
voortvloeiend uit de besluitvorming
rond de Tussenbalans in 1991. De
regering heeft er geen twijfel over
laten bestaan dat die koppeling er
was. Dus is het wat ons betreft een
logische gevolgtrekking dat vanuit
die mvalshoek gekeken is hoe een en
ander zich verhoudt tot de voorstel–
len inzake het huurwaardeforfait,
respectievelijk de huurstijging per 1
juli a.s. Dan lijkt het mij inderdaad
mogelijk in het licht van de
ontwikkelingen rond de waarde–
stijging van woningen, wat betreft
het huurwaardeforfait uit te komen
op het in het nu gewijzigde
amendement voorgestelde percen–
tage van 2,8. Dan zeg ik tegen de
heer De Korte dat het nog altijd beter
is om te zoeken in een marge van
0,1%, dan zoals hij deed in een
marge van 0,7%; dat was wel erg
ruim genomen en weinig consequent
onderbouwd.

Wat betreft de huren hebben wij
met genoegen geconstateerd dat de
minister van Financiën heeft
toegezegd in het kabinetsberaad ter
voorbereiding van de verdere
discussie met de Kamer te willen
inbrengen, dat de minimale
huursomstijging ten hoogste 4,25%
zou behoren te bedragen en dat
uiteraard de verdere consequenties
en uitwerking daarvan in het licht
van de huurbrief met de staatssecre–
taris van VROM zullen worden
besproken. Ik zou de minister in dit
verband overigens willen vragen of
het denkbaar is, mede in het
verlengde van wat de afgelopen
twee jaar is toegepast, de zoge–
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Melkert

naamde normhuurcompensatie in de
individuele huursubsidie voluit bij dit
dossier te betrekken, mede met het
oog op het koopkrachtbeeld 1994,
teneinde ervoor te zorgen dat de
laagste mkomens via mogelijkerwijs
extra compensatie in de individuele
huursubsidie met een iets lagere
huurstijging dan de nu minimaal
noodzakelijke te maken zouden
kunnen krijgen. Ik heb er begrip voor
als daarop nu niet verder kan
worden ingegaan. Wij zouden het
wel zeer op prijs stellen als in de
verdere discussie rond de opstelling
van de huurbrief dit onderwerp een
rol speelde.

Mijnheer de voorzitter! Dan kom ik
te spreken over het gewijzigde
amendement van collega Reitsma op
stuk nr. 29 over de koppeling met de
accijnsverhoging in Duitsland. Ik heb
de heer Reitsma gezegd dat naar
onze beste indruk - de regering heeft
dat bevestigd - er geen vuiltje aan
de lucht is in Duitsland en dat aldaar
binnenkort tot die accijnsverhoging
zal worden besloten. Anderzijds
hebben wij ook zelf bij de algemene
beschouwingen uitgesproken, dat de
grenseffecten die zouden optreden
als er zich in Duitsland een andere
situatie zal voordoen, ook conse–
quenties voor de Nederlandse
politiek ter zake zouden behoren te
hebben. In zoverre hebben wij geen
moeite met de materiële betekenis
van dit punt. Ik leg er overigens wel
onze interpretatie bij, dat in het
onverhoopte geval de accijns–
verhoging in Duitsland niet doorgaat
met alle consequenties vandien voor
Nederland, wat betreft de uitgaven–
zijde de financiering van een aantal
maatregelen wederom ter discussie
zal komen te staan. Ik verwijs naar
de fiscale faciliteit voor het speur– en
ontwikkelingswerk, de wijziging van
de vermogensbelasting, de daling
van het huurwaardeforfait en de
verhoging van het arbeidskosten–
forfait, omdat daarvoor immers een
budgettair rondlopend circuit is
gecreëerd in de Miljoenennota. Ik
zou niet graag de verantwoordelijk–
heid voor een gat van 1 mld. in de
begroting willen nemen. Ik neem aan
dat dit een gemeenschappelijk
gevoel is van deze Kamer, bijvoor–
beeld ook bij de heer Van Rey.

De heer Van Rey (VVD ): Dat laatste
uiteraard, maar dat eerste niet. Het
amendement waarover wij het nu
hebben, is mijns inziens bestreden
door de regering en door de

PvdA-fractie. Nu ineens zegt u dat dit
amendement uw steun zal krijgen.
Wat is er sinds gisterenavond
gebeurd?

De heer Melkert (PvdA ): Ik zou de
heer Van Rey graag in de grensregio
willen zien uitleggen wat er gaat
gebeuren als in Duitsland de
accijnsverhoging niet doorgaat. Ik zie
de heer Van Rey dan eerlijk gezegd
nog niet het verhaal houden dat hij
hier nu houdt.

De heer Van Rey (WD ): Ik vraag u
wat er sinds gisterenavond is
gebeurd. Heeft u geen vertrouwen in
de minister van Financiën die heeft
gezegd dat de accijnsverhoging
gekoppeld is aan die in Duitsland? U
vindt dat dit alsnog in een amende–
ment moet worden vastgelegd? "Een
woord, een woord" van deze
regering is voor u in ieder geval niet
voldoende?

De heer Melkert (PvdA ): Ik ben het
volledig eens met de interpretatie
van de minister van Financiën, die
zoals bekend over contacten in de
beste kringen van de Duitse regering
beschikt, dat het allemaal wel los zal
lopen. Als de heer Reitsma, die via
zijn partij ook beschikt over
contacten in de beste kringen in de
Bondsrepubliek, zegt dat hij het wil
neerleggen in een tekst, wie ben ik
dan, die niet over die contacten in
die kringen beschik, om een andere
positie in te nemen?

De heer Van Rey (VVD ): Waarom
zegt u niet eerlijk: wij moeten van
het CDA dat amendement steunen,
omdat wij met betrekking tot het
huurwaardeforfait een deal hebben
gemaakt. Dat is toch veel eerlijker
dan het houden van allerlei wollige
verhalen?

De heer Melkert (PvdA ): De heer
Van Rey schat de verhoudingen
binnen de coalitie op dit moment op
verkeerde waarde. Als hij het
opereren in deze dagen en trouwens
ook in de afgelopen jaren heeft
gadegeslagen, dan heeft hij gezien
dat in feite ten opzichte van
voorgaande coalities er sprake is van
een buitengewoon evenwichtige
relatie.

De heer Van Rey (VVD ): Ik ben blij
dat mijn collega's voor mij lachen. Ik
denk dat wat u nu opmerkt absoluut
onbegrijpelijk overkomt. Waarom

zegt u niet gewoon: wij moesten het
doen in het kader van het huurwaar–
deforfait? U zei zojuist dat de vrede
is getekend. Er was dus onenigheid.
U heeft water in de wijn moeten
doen. Zegt u dat dan ook eerlijk. U
gelooft niet in uw eigen minister van
Financiën die heeft gezegd dat er
duidelijk een koppeling is met
Duitsland.

De heer Melkert (PvdA ): Als ik het
goed zie, staan wij nu enkele
minuten voor het experiment dat de
VVD-fractie gaat meestemmen met
de opvatting van de regering. Ik wil
graag zien hoe dat afloopt.

Voorzitter! Ten slotte wil ik nog
spreken over het gewijzigde
amendement op stuk nr. 8 inzake de
regelingen met betrekking tot aftrek
en belastingvrije vergoeding van
kosten van kinderopvang. Wij
hebben goed geluisterd naar het
antwoord van de staatssecretaris op
het oorspronkelijk ingediende
amendement, dat beoogde het
zogenaamde kindvereiste helemaal
weg te halen uit het wetsvoorstel,
zodat de opvang betrekking zou
kunnen hebben op één, twee, drie,
vier, vijf kinderen, zonder dat er een
grens in gelegd zou worden. Wij
hebben begrepen dat de staatssecre–
tans zegt: kijk uit dat er in de
uitvoeringspraktijk geen moeilijkhe–
den ontstaan als er geen getals–
matige grens wordt getrokken. Bij
nader inzien, willen wij dan ook
voorstellen het aanvankelijke getal
"vijf" te vervangen door "drie",
zodat bij minimaal vier kinderen de
fiscale faciliteit, waarvan hier sprake
is, kan worden toegepast. Wij zijn
ervan overtuigd dat op deze wijze
beter tegemoet wordt gekomen aan
de praktijk van de kinderopvang.

D

Minister Kok : Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de Kamer voor de
inbreng in deze derde termijn. Ik ben
de Kamer erkentelijk voor de
indringende gedachtenwisselmg tot
nu toe, ook over het onderwerp van
het huurwaardeforfait. Ik stel het ook
op prijs dat de gedachtenwisseling
niet alleen per ochtendblad verloopt,
maar dat wij ook naar elkaar
luisteren. Een onderdeel van dat
hoor en wederhoor was mijn
waarschuwing aan het einde van de
tweede termijn dat aan een
eventuele verlaging van het
huurwaardeforfait met 0,2% tot 2,7%
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Kok

in twee opzichten budgettaire
consequenties zouden zijn verbon–
den. In de eerste plaats zijn er
rechtstreekse budgettaire consequen–
ties als gevolg van de lagere
percentages huurwaardeforfait als
zodanig. In de tweede plaats heb ik
erop gewezen dat er om redenen die
ik heb toegelicht, ook een relatie ligt
tussen de ontwikkeling van het
huurwaardeforfait en de ontwikkeling
van de huren. Om beide redenen heb
ik, ook na overleg daarover met de
staatssecretaris van VROM, als
eerstverantwoordelijke voor het
huurbeleid, tegen de Kamer gezegd
dat ik tegen aanvaarding van een
amendement inzake een verlaging
van het huurwaardeforfait met 0,2%
ernstige bedenkingen had. Ik heb dat
dus toegelicht en ik stel het tegen die
achtergrond op prijs dat de fracties
van CDA en PvdA nu een amende–
ment op tafel hebben gelegd, dat
niet geheel zonder budgettaire
consequenties is, maar dat die
consequenties beperkt houdt, ook als
ik rekening houd met het gewisselde
argument in de eerste en tweede
termijn, dat moeilijk ex ante is te
wegen. Je kunt dat pas aan het einde
van een jaar beoordelen dat er
mogelijk enige ruimte zou kunnen
zijn als gevolg van de waarde–
ontwikkeling van het eigen–
woningbezit. Dat is echter iets dat
dan pas per saldo kan worden
beoordeeld. Al met al vind ik dit
amendement in het licht van het
gisteren gewisselde een amende–
ment waarover ik het oordeel graag
aan de Kamer overlaat. Ik voeg hier
tegelijkertijd aan toe, dat ik in het
overleg met de staatssecretaris van
VROM over de huurontwikkeling,
twee dingen zal noteren.

In de eerste plaats herhaal ik - dit
ook in antwoord aan de heer De
Jong - dat er ook naar de opvatting
van VROM, die ik deel, een verlaging
tot 4,25% van de minimale huursom–
stijging mogelijk is, zonder budget–
tair beslag.

In de tweede plaats zal ik in het
overleg met de collega en in het
kabinet ook betrekken de door de
heer Melkert naar voren gebrachte
kwestie van de norm–
huurcompensatie voor minima. Hij
heeft gevraagd, dit punt te noteren.
Hij heeft niet gevraagd om een
antwoord. Ik kan dit ook niet geven.
Wij zullen dit onderwerp echter
graag bij de nadere afwegingen in
het kabinet betrekken.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort :
Voorzitter! Ik heb goed gehoord dat
de heer De Jong hier verklaard heeft
dat zijn fractie de steun van de
coalitiepartner van groot belang
vindt in dezen. Ik deel zijn opvatting.
Ik waardeer het ook dat hij oog heeft
voor de begrotingsproblemen die op
twee terreinen zouden ontstaan, als
hij aan zijn eerdere amendement had
vastgehouden. Directe problemen
vanwege het zeer lage huurwaarde–
forfait en indirecte problemen door
de gevolgen die het kabinet hieraan
zou willen verbinden voor de
gemiddelde huurstijging in het
komende jaar.

Ik ben het eens met de heer De
Jong dat de huurwaarde de huren
behoort te volgen en dat het niet
omgekeerd moet zijn. Hij zal het
echter aan de andere kant met mij
eens zijn, dat er door de vaststelling
van de lagere huurwaarde een
ruimte ontstaat om de huren volgend
jaar een meer gematigd verloop te
laten volgen, althans als men de
berekeningswijze van het kabinet
volgt, zonder in strijd te komen met
het niveau van de huurwaarde dat in
het amendement is vastgelegd.

Voorzitter! De heer De Jong vraagt
of dit amendement budgettair
neutraal is. Er is een zekere mate van
prognose in het antwoord nodig. Ik
vermoed dat de waarde-ontwikkeling
van de woningen in de komende
periode en ook in het jaar 1994
zodanig kan zijn, dat dit geen
budgettaire gevolgen behoeft te
hebben. Ik kan hier niet met
zekerheid over spreken. Ik ben bereid
om dit af te wachten en in zoverre de
heren De Jong en Melkert het
voordeel van de twijfel te geven.

De heer De Korte (VVD ): Mijnheer
de voorzitter! Dit is nu werkelijk weer
een merkwaardige vertoning. Eerst
zegt de staatssecretaris in de stukken
en vervolgens in het debat keer op
keer dat je niet met verdere
waardestijgingen mag rekenen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort :
Nee, zo kan ik mij niet uitgedrukt
hebben, voorzitter!

De heer De Korte (VVD ): En wat
gebeurt nu, mijnheer de voorzitter?
Er dient zich nu een amendement
aan van de twee regeringspartijen.
Dit moet natuurlijk rondgerekend
worden. Dan is het plotseling voor

dat 0,1 procentje verbetering dat erin
zit, in de rekenwijze van het kabinet
mogelijk om vooruit te gaan rekenen
met de boveninflatoire waarde–
stijging. Voorzitter! Dit deugt
natuurlijk van geen kanten. De
staatssecretaris had dit dan steeds
moeten doen. Dit is achteruit
rekenen. Dat kan natuurlijk niet.

Staatssecretaris Van Amelsvoort :
Voorzitter! Wat de heer De Korte nu
zegt, is niet waar. Het is niet mogelijk
om een zodanig perfecte kennis te
hebben van wat er zich op het
gebied van de waarde-ontwikkeling
van de woningen in 1994 voordoet,
dat je zou kunnen zeggen "je mag
niet rekenen" - dat waren de
woorden die hij mij ten onrechte in
de mond legde - "met een verdere
waardestijging". Je mag niet rekenen
met een zodanige waardestijging dat
hieruit geen derving zou voortvloeien
bij een huurwaardeforfait op basis
van 2,8%. Dat is natuurlijk onmoge–
lijk. Hij heeft zelf in zijn bijdrage tot
dit debat veel hogere cijfers
genoemd over de te verwachten
waardestijging. In zijn ogen moet dit
amendement dus ruim gedekt zijn.

De heer De Korte (VVD ): Dat is het
ook in mijn ogen, mijnheer de
voorzitter! Maar ik kom nu op het
betoog van de staatssecretaris, die
mij in het debat steeds heeft gezegd:
dat mag de heer De Korte zo niet
doen. Dat is voorbarig. Dan heb ik
het over de stijging in 1993: 11%. Die
is nu door de makelaars vastgesteld.
Het is echt niet juist dat de staatsse–
cretaris daar in de rekenarij
plotseling iets van toelaat. Dan had
hij dat steeds moeten doen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort :
Zoals gebruikelijk, gooit de heer De
Korte een aantal elementen door
elkaar. Ik moet aannemen, dat hij zelf
het onderscheid niet ziet. Ik moet er
echter ook op wijzen, dat hij een heel
ander betoog heeft gehouden en dat
ik in mijn verweer ben uitgegaan van
hetgeen hij voorstelde, namelijk het
hanteren van een marge voor het
huurwaardeforfait gelegen tussen
2,2% en 2,7%. En daartegen was
mijn verweer jegens hem gericht. Hij
moet nu niet doen alsof het ergens
anders tegen gericht was.

Voorzitter! Ik stel het op prijs dat
de heren De Jong en Melkert ons
halverwege tegemoet komen. Ik
beschouw dat als een gebaar van
goede wil. Ik heb daardoor enig
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Van Amelsvoort

vertrouwen herwonnen. Het jaar
1994 kan dan toch nog de geschiede–
nis ingaan als een rustpunt in de
ontwikkeling van het huurwaardefor–
fait.

Ik heb gezien dat de heren De
Korte en Van Rey een nieuw
amendement hebben ingediend op
stuk nr. 10, waarin een huurwaarde–
forfait wordt genoemd dat is
gebaseerd op een percentage van
2,7. Het is een plaagstoot in de
richting van het CDA. Dat begrijp ik
wel, maar tegen de achtergrond van
het betoog dat de heer De Korte hier
heeft gehouden - dat hield een
marge in waarbij zelfs werd
afgedaald tot 2,2% van de waarde
van de woning - moet ik toch zeggen
dat dit bepaald schriel is ten opzichte
van het belang dat hij hier zegt te
verdedigen, het belang van de
eigen-woningbezitters. In zijn fractie
hebben de politieke oogmerken
blijkbaar zwaarder gewogen dan het
financiële belang van de eigen–
woningbezitter.

De heer De Korte (VVD ): De
staatssecretaris doet nu geen recht
aan mijn woorden. In het debat heb
ik heel duidelijk gesteld dat wij een
bandbreedte hanteren. De minimaie
waarde is de genoemde 2,7%. Daar
kwam de fractie van het CDA ook op
uit. Dat was kennelijk een heel
verstandige minimumwaarde.
Inmiddels is dat dus niet meer
verstandig.

Staatssecretaris Van Amelsvoort :
Daar neem ik met erkentelijkheid
kennis van!

De heer De Korte (VVD ): Bij de
fractie van het CDA is het verstand
verder op nul gezet.

In ieder geval was dat onze inzet
in het debat. Dat moet de staatsse–
cretaris toch toegeven?

Staatssecretaris Van Amelsvoort :
Dat de heer De Korte dat van de
CDA-fractie verstandig vindt, daar
ben ik hem erkentelijk voor. Dat hij
de bandbreedte die hij voor zichzelf
heeft aangelegd, ten opzichte van de
eigen-woningbezitters zo uitlegt dat
hij op de allerhoogste waarde
uitkomt - dat is dus de meest
nadelige waarde voor de eigen–
woningbezitters - dat heb ik ten
opzichte van hen tegen de achter–
grond van zijn eigen betoog schriel
genoemd.

De heer De Korte (VVD ): Wij weten
echter allen dat de echte nacalculatie
er komt en dat het dan allemaal
wordt hersteld. Dan krijgen de
eigen-woningbezitters wat hun
toekomt.

Staatssecretaris Van Amelsvoort :
Voorzitter! Dan zeg ik een enkel
woord over het amendement op het
"wetsvoorstel belastingplan". Zo zal
ik het kortheidshalve maar noemen.
Het is het amendement op stuk nr.
29 van de heer Reitsma. Het is een
verbetering ten opzichte van het
vorige amendement. Ik ben het eens
met hetgeen er in de toelichting
staat. De regering is nooit iets anders
van plan geweest. Ik heb dus geen
enkel bezwaar tegen het aannemen
van dit amendement.

Ten slotte ga ik in op het
amendement op stuk nr. 8 van de
heer Melkert op het wetsvoorstel
inzake kinderopvang. Ik ben de heer
Melkert erkentelijk voor het feit dat
hij mijn betoog van gisteren tot zich
heeft laten doordringen en daaraan
voor zijn amendering consequenties
heeft verbonden. Hij stelt nu voor,
het getalscriterium van vijf te
vervangen door drie. Dat betekent
dat er ten minste vier kinderen
moeten zijn, wil fiscale faciliëring van
toepassing zijn. Ik ben hem
erkentelijk voor die tegemoetkoming.
Ik hoop dat het wetsvoorstel op die
manier de goede, gewenste werking
zal hebben. Ik waardeer dit te meer,
gezien het grote aantal onderteke–
naars van dit amendement.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Mij is zoeven
meegedeeld dat een herdruk van het
amendement op stuk nr. 30 zal
worden rondgedeeld, omdat er bij de
verwerking een fout is gemaakt. Naar
ik aanneem, zal dat binnen enkele
minuten gebeuren.

Voor het geval de leden opmerkin–
gen willen maken, moet er gelegen–
heid zijn om kennis te nemen van de
stemmingslijst en de herdruk. Tegen
deze achtergrond lijkt het mij
verstandig, om half vier te gaan
stemmen. Ik constateer, dat de leden
hiermee instemmen.

De vergadering wordt van 15.10 uur
tot 15.30 uur geschorst.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid

tot het afleggen van stemverklarin–
gen vooraf.

D

De heer De Korte (WD ): Mijnheer
de voorzitter! Ik geef een stemverkla–
ring vooraf over het amendement op
stuk nr. 9 bij dossier nr. 23471 over
het huurwaardeforfait. Ons stemge–
drag wordt als volgt bepaald. Wij
vinden dat dit een schaamlap is voor
de CDA-fractie, voorgehouden door
de PvdA. Moeten wij dat met ons
stemgedrag ondersteunen? Ons
oordeel is: nee. Het gaat nu nog
maar om een marginale verbetering
van het huurwaardeforfait. Daar
schieten de huiseigenaren naar ons
oordeel veel te weinig mee op.
Daarom willen wij aan dit marginale
amendement geen steun geven. Wij
verklaren ons hiertegen.

D

De heer Van Rey (VVD ): Voorzitter!
De minister-president moedigt mij al
aan om flinke taal te gebruiken. Bij
het belastmgplan (stuk nr. 23472) zal
de VVD-fractie stemmen tegen de
onderdelen A.1 en A.2 van artikel IV,
omdat de verhoging van de benzine–
en dieselaccijns zeer grote nadelige
weglekeffecten en werkgelegenheids–
aspecten heeft.

De WD-fractie zal ook tegen het
gewijzigde amendement op stuk nr.
29 stemmen, niet omdat de heer
Melkert zeer zwakke knieën heeft en
aan ruilhandel heeft gedaan, maar
omdat wij de minister van Financiën
op zijn woord geloven. Hij heeft
duidelijk gemaakt dat de procedures
voor verhogingen in Duitsland bijna
zijn afgerond. Daarom vinden wij het
niet nodig dat er een amendement
van het CDA komt om hem daarop
vast te leggen. Zoals de waard is,
vertrouwt hij zijn gasten.

Wat betreft wetsvoorstel 21882 zal
de VVD-fractie tegen het
amendement-Vreugdenhil op stuk nr.
13 stemmen, omdat dit amendement
zeer onevenwichtig is. Ik denk dat de
Hoge Raad de VVD-fractie binnen 13
maanden gelijk zal geven inzake het
gelijkheidsbeginsel.
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Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet van 4 juli
1991, houdende wijziging van de
Wet op de inkomstenbelasting
1964 (verhoging van het
huurwaardeforfait) (Stb. 352)
teneinde de verhoging van het
huurwaardeforfait voor 1994
achterwege te laten (23471).

D

De voorzitter: De leden De Korte en
Van Rey hebben gevraagd, eerst hun
amendement op stuk nr. 10, II in
stemming te brengen en daarna zo
nodig te stemmen over het
gewijzigde amendement van de
leden G. de Jong en Melkert op stuk
nr. 9, II. Ik stel vast, dat hiertegen
geen bezwaar bestaat.

Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-De Korte/Van Rey (stuk
nr. 10, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66, de Centrumdemocraten
en de RPF voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement het andere
op stuk nr. 10 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-G. de Jong/Melkert
(stuk nr. 9, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
SGP, het GPV, de RPF en de PvdA
voor dit gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit gewijzigde amende–
ment het andere op stuk nr. 9
voorkomende amendement als
aangenomen kan worden
beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzigde amendement-G. de

Jong/Melkert (stuk nr. 9, II), wordt
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming
aangenomen.

De beweegreden, zoals die is
gewijzigd door de aanneming van
het gewijzigde amendement-G. de
Jong/Melkert (stuk nr. 9, I), wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
VVD, D66, de SGP, het GPV, de RPF
en de PvdA voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van een aantal
belastingwetten en van de Wet
Infrastructuurfonds in het kader
van het belastingplan 1994
(23472).

De artikelen I en II en het begin van
artikel III worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Reitsma/Van der Vaart (stuk nr. 21, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten en
de PvdA voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement de andere
op stuk nr. 21 voorkomende
amendementen tot en met VI als
aangenomen kunnen worden
beschouwd.

De onderdelen A.1 t/m A.3, zoals zij
zijn gewijzigd door de aanneming
van het amendement-Reitsma/Van
der Vaart (stuk nr. 21, I), worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart/Reitsma (stuk nr. 12,1)
tot toevoeging van een onderdeel
A.4.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart/Reitsma (stuk nr. 13, I)
tot toevoeging van een onderdeel
A.4.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Onderdeel B.1 wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart (stuk nr. 30, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, Groen Links, D66, de RPF,
de VVD, het CDA en de Centrum–
democraten voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik merk op, dat door de aanne–
ming van dit amendement het
gewijzigde amendement-Reitsma/Van
der Vaart (stuk nr. 24, I) is vervallen.

Onderdeel B.2, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Van der Vaart (stuk nr.
30, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel B.3 wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart (stuk nr. 30, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, Groen Links, D66, de RPF,
de VVD, het CDA en de Centrum–
democraten voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik merk op, dat hiermee het
gewijzigde amendement-Van der
Vaarl/Reitsma (stuk nr. 23, I) is
vervallen.

Onderdeel B.4, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Van der Vaart (stuk nr.
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voorzitter

30, II), wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen C.1 en C.2, zoals zij
zijn gewijzigd door de aanneming
van het amendement-Reitsma/Van
der Vaart <stuk nr. 21, II), worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Reitsma/Van der Vaart (stuk nr. 17, I)
tot toevoeging van een onderdeel D.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Het gewijzigde artikel III wordt
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het amendement–
ReitsmaA/an der Vaart (stuk nr. 21, III)
artikel IIIA is vervallen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 24, II) tot invoeging van een
nieuwe artikel IIIB.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik merk op, dat door de aanne–
ming van dit gewijzigde amende–
ment niet gestemd behoeft te
worden over het gewijzigde
amendement-Reitsma/Van der Vaart
(stuk nr. 22, I).

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart/Reitsma (stuk nr. 16, I)
tot invoeging van een nieuw artikel
IIIB.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 23, II) tot invoeging van een
nieuw artikel IIIB.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Het begin van artikel IV wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart c.s. (stuk nr. 19, I) tot
invoeging van twee nieuwe
onderdelen vóór onderdeel A.1.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement het
andere op stuk nr. 19 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Ybema/Brouwer (stuk nr. 20, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement, het
andere op stuk nr. 20 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

De onderdelen A.1 en A.2 worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van WD wordt, op
hun verzoek, aantekening verleend,
dat zij geacht wensen te worden
tegen de onderdelen A.1 en A.2 te
hebben gestemd.

Onderdeel B en artikel IV worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het amendement–
Van der Vaart c.s. (stuk nr. 19, II) een
nieuw artikel IVA is ingevoegd.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 22, II) tot invoeging van een
nieuw artikel IVA.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit gewijzigde amende–
ment het andere op stuk nr. 22
voorkomende amendement als
aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel V, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
ReitsmaA/an der Vaart (stuk nr. 21,
IV), wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het amendement–

Reitsma/Van der Vaart (stuk nr. 21, V)
artikel VA is vervallen.

Artikel VB en artikel VI worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 22, III) een nieuw artikel VIA
is ingevoegd.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart (stuk nr. 27, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement het
andere op stuk nr. 27 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Artikel VII, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Van der Vaart (stuk nr. 27, I), wordt
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het amendement–
Van der Vaart (stuk nr. 27, II) artikel
VIII is vervallen.

Ik merk op, dat door de aanne–
ming van het amendement-Reitsma/
Van der Vaart (stuk nr. 21, VI) artikel
VIIIA is vervallen.

De artikelen IX t/m XB worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-De Korte/Van Rey (stuk
nr. 26).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de Centrumdemocraten
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Wij gaan nu stemmen over een groot
aantal amendementen waarvan ik de
stemming zoëven heb uitgezonderd.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 23, III).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.
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voorziner

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 24, III).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
WD, D66, de SGP, het GPV, de RPF
en de PvdA voor dit gewijzigde
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vaart/Reitsma
(stuk nr. 22, IV).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart/Reitsma (stuk nr. 12, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart/Reitsma (stuk nr. 13, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart/Reitsma (stuk nr. 16, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Reitsma/Van der Vaart (stuk nr. 17, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Reitsma/Van der Vaart (stuk nr. 21,
VII).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de SGP, het CDA, de
Centrumdemocraten, de RPF en het
GPV voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Vaart c.s. (stuk nr. 19, III).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit

amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Nu de amendementen op de stukken
nrs. 22, IV, 23, III, en 24, III zijn
aangenomen, moeten de gewijzigde
amendementen op de stukken nrs.
22, IV punt 2°, 23, III, punt 2° en 24,
III, punt 4° in één punt worden
verwerkt.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Reitsma (stuk nr. 29).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA en de PvdA voor dit
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Artikel IX, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Reitsma (stuk nr. 29),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

De heer Willems (Groen Links ):
Voorzitter! Wij wensen ook geacht
worden te hebben gestemd tegen
het gewijzigde amendement-Reitsma/
Van der Vaart (stuk nr. 24, II).

De voorzitter: U krijgt die aanteke–
ning. Het zal de uitkomst van de
stemming niet veranderen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
vermogensbelasting 1964, de
Wet op de loonbelasting 1964 en
de Wet op de inkomstenbelas–
ting 1964 (verhoging van de
ondernemingsvrijstelling,
wijziging van de teruggaaf–
regeling inzake beperking van de
gezamenlijke druk van inkom–
stenbelasting en vermogensbe–
lasting, verhoging van de
belastingvrije sommen en
vrijstelling van natuurschoon–
wetlandgoederen in de vermo–
gensbelasting, wijziging van de
loon– en inkomstenbelasting in

verband met uitstel van loon,
alsmede wijziging van de
fictief-rendementsregeling in de
inkomstenbelasting) (21882).

Het begin van artikel I en de
onderdelen A.1 t/m D.3 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Vreugdenhil c.s. (stuk nr. 13, I) tot
invoeging van nieuwe onderdelen
E.1 en E.2.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
SGP, het GPV, de RPF en de PvdA
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement het
andere op stuk nr. 13 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Het gewijzigde onderdeel E wordt
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het amendement–
Vreugdenhil c.s. (stuk nr. 13, II)
nieuwe onderdelen F.1 en F.2 zijn
ingevoegd.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
VVD, D66, de SGP, het GPV, de RPF
en de PvdA voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de
Wet op de loonbelasting 1964 en
de Coördinatiewet Sociale
Verzekering (regelingen met
betrekking tot aftrek en
belastingvrije vergoeding van
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voorzitter

kosten van kinderopvang)
(23483).

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Melkert c.s. (stuk nr. 8,
I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit gewijzigde amende–
ment de andere op stuk nr. 8
voorkomende amendementen als
aangenomen kunnen worden
beschouwd.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Melkert c.s. (stuk nr. 8,
I), wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Melkert c.s. (stuk nr. 8,
II), wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Melkert c.s. (stuk nr. 8,
III), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel IV en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Machtiging tot het uitgeven van
schatkistpapier en het aangaan
van geldleningen ten laste van
de Staat der Nederlanden in
1994 (Leningwet 1994) (23418).

De artikelen 1 t/m 7 en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Collega's. Nu een reeks wetsvoorstel–
len zijn aangenomen, zullen ze

worden doorgezonden naar de
Eerste Kamer tegen de achtergrond
van de volgende woorden:

In tijdnood geraakte het kabinet
bij de verzending van het belasting–
pakket.
Ondanks deze procedurele smet
heeft de Kamer op Sints verjaardag
gelet
en de trend van de afgelopen jaren
voortgezet.
Conform letter en wijsheid van ons
constitutioneel bestel
komt ook dit jaar de Senaat niet in
de knel.
Vóór de Kerst nog luidt daar de
stemmingsbel!

(Applaus)

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- de Staatkundige, bestuurlijke
en staatsrechtelijke vernieuwing
(Relatie kiezer-gekozene);
commissie-Van Thijn (21427, nrs.
34 en 35); commissie-De Koning
exclusief bevoegdheden
minister-president (21427, nrs.
36, 37, 64 en 65).

De beraadslaging wordt hervat.

De voorzitter: In de eerste termijn
van de kant van de Kamer en van de
kant van de regering is grote
souplesse ten aanzien van spreektij–
den en interrupties betracht. Er zijn
zeer veel zaken aan de orde geweest.
Ik denk dat we daarom in tweede
termijn de spreektijden exact kunnen
hanteren, dat wil zeggen: een derde
van die in eerste termijn, zoals
gebruikelijk.

Voorzitter: Buurmeijer

D

De heer Jurgens (PvdA ): Mijnheer
de voorzitter! Na het aanhoren van
mijn collega's gisteren werd ik
opnieuw gesteld voor de vraag, of de
ene dichtregel dan wel de andere
van toepassing was: Holland hoog
opstoten in de vaart der volkeren
(Van Deyssel) of Brede rivieren die
traag door oneindig laagland gaan
(Marsman). Ik vrees, dat de tweede
de meest toepasselijke was. Na het
antwoord van de regering ben ik
daarin bevestigd. Het is de taak van
belanghebbenden bij het huidige
bestel om enige tevredenheid te

tonen ten aanzien van de probleem–
stelling in onze huidige situatie. De
tevredenheid blijkt inderdaad bij de
meesten, met name bij onze
collega's van het CDA en de WD, te
overheersen. Het grote publieke
ongenoegen wordt al te gemakkelijk
weggewuifd. Tegen de vernieuwers
wordt gezegd dat wij geen golven
moeten veroorzaken, een houding
die begrijpelijk is in het algemeen en
vooral bij mensen die tot aan hun
lippen in het water staan. Dan is het
veroorzaken van golven onaange–
naam. Ik zou willen citeren uit de
inleiding van het tweede deel van
het rapport-Biesheuvel, waar de
partijgenoot van collega Mateman
zegt: "Ik zou het bedenkelijk vinden,
als regering en volksvertegenwoordi–
ging onze kritische analyses van het
politieke bestel als waardevol
aanmerken om vervolgens op de
oude voet voort te gaan. Wie de
kritische beschouwingen in onze
rapporten prijst en vervolgens onze
aanbevelingen verwerpt, zou naarstig
moeten zoeken naar alternatieven
om de politieke besluitvorming te
verbeteren. Immers, dan zou men er
blijk van geven echt oog te hebben
voor de soms ernstige tekortkomin–
gen van het politieke bestel in ons
land." Ondertekend: mr. B.W.
Biesheuvel, in het jaar 1985.

Het is duidelijk, dat er intussen
niet veel is veranderd. Ik zou mijn
zeer gewaardeerde collega Mateman
de wijze woorden van zijn partijge–
noot oud-premier Biesheuvel willen
voorhouden. Als hij de probleemstel–
ling erkent en de vernieuwings–
voorstellen - die voor een deel door
mijn fractie worden verdedigd -
verwerpt, laat hij ons dan horen,
welke alternatieve voorstellen tot
verbetering van die problemen hij
achter de hand heeft. Ik heb die
helaas gisteren niet gehoord en ik
moet tot mijn spijt zeggen, dat ook
de regering niet van wilde
hervormingsdrift bleek te zijn bezield
in haar betoog, hoe bekwaam de
bewindslieden ook aan het debat
deelgenomen hebben. Het is
blijkbaar "traag door oneindig
laagland" geblazen.

Voorzitter! Ik kom, toegespitst op
een aantal moties die ik wil
voordragen en indienen, toe aan
mijn reactie. Ik denk dat het
verstandig is, met moties te werken,
omdat ik vermoed dat ook collega's
moties zullen indienen. Het voordeel
van de opzet van dit debat is, dat wij
volgende week opnieuw spreken
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Jurgens

over dit onderwerp, waarbij de
fractievoorzitters het woord zullen
voeren. Zij hebben voor of tijdens
dat deel van het debat de gelegen–
heid moties al dan niet te combine–
ren of redactioneel te verbeteren,
opdat de kans dat deze moties het
halen zo groot mogelijk is. De
moties, die ik nu stuk voor stuk
behandel en indien, zijn uitsluitend
door mij ondertekend. Ik hoop dat zij
voldoende steun krijgen om ze
voorwerp van beraadslaging te laten
zijn.

Ik begin met een aantal onderwer–
pen die mevrouw Dales heeft
behandeld. Met de van haar bekende
soberheid heeft zij een aantal
belangrijke zaken aan het eind van
haar betoog behandeld, wetende dat
de minister-president reeds veel van
de tijd daarvoor had gebruikt. Naar
mijn gevoel is zij soms iets te sober
geweest. Ik had een motie in
gedachten waarin ik erop wilde
aandringen, de drempel voor het
geldend laten zijn van voorkeurstem–
men bij algemene verkiezingen te
verlagen van 50% van de kiesdeler
naar 25% van de kiesdeler. Dat is het
ene punt waarop ik een concrete
toezegging van de minister heb
gekregen. Ik zal die motie dan ook
niet indienen, ervan uitgaande dat de
minister haar toezegging gestand
doet, zoals ik van haar gewend ben.
Over de omvang van de verlaging -
van 50% naar 25% of lager - kunnen
wij debatteren op het moment dat
het voorstel ter zake er ligt. Als het
een verlaging tot 25% zal zijn
conform het advies van de
commissie-De Koning zal mijn fractie
daartegen geen bezwaar maken,
integendeel.

Het tweede punt betreft
grondwetswijzigingen. Ik heb een
niet-partijpolitiek bedoeld voorstel
gedaan om te proberen de voort–
gang van grondwetswijzigingen en
daardoor de verplichte ontbinding
der beide Kamers uit de procedure
van grondwetswijziging te halen. Als
wij tot grondwetswijzigingen willen
komen, inclusief wijzigingen die
misschien al een rol spelen, mag het
niet gebeuren dat wij moeten
wachten tot 1999, voordat die
wijzigingen het Staatsblad en dus de
Grondwet hebben bereikt. Ik zeg
1999, omdat na 1994 in 1998 de
eerstvolgende periodieke Tweede–
Kamerverkiezingen en pas in 1999 de
daarna volgende ontbinding van de
Eerste Kamer plaatsvinden.

De minister heeft geantwoord dat
zij reeds aan de Raad van State het
voorstel heeft voorgelegd om ten
dele aan mijn voorstel tegemoet te
komen, namelijk om de verplichte
ontbinding van de Eerste Kamer uit
de Grondwet te halen. In dat kader
geldt de extreme situatie dat de
Eerste Kamer wordt ontbonden met
een grote kans dat zij in exact
dezelfde samenstelling terugkeert,
omdat intussen het kiezerssubstraat
niet is veranderd. Hierover bestaat in
de Eerste Kamer en naar ik begrepen
heb ook in deze Kamer niet veel
verschil van mening.

Waarom de minister vindt dat de
afschaffing van de verplichting om
ook de Tweede Kamer te ontbinden
een stap te ver is, heeft zij echter zo
sober toegelicht dat ik er opnieuw bij
haar op aandring, daarop terug te
komen. Ik meen te hebben aange–
toond dat deze geruisloze ontbinding
via de normale periodieke verkiezin–
gen geen enkele rol pleegt te spelen.
Mocht er sprake zijn van een zeer
majeure grondwetswijziging,
waarover onder de bevolking grote
beroering is ontstaan - ik denk aan
zoiets als de afscheiding van Indië in
1948, het enige voorbeeld in de
laatste honderd jaar van ontbinding
van de Tweede Kamer met het oog
op grondwetswijziging - dan lijkt het
mij getuigen van wijs beleid van een
regering om ervoor te zorgen dat
ontbinding ad hoc plaatsvindt als die
ontbinding niet kan samenvallen met
kamerverkiezingen.

Voorzitter! Ik denk dat ik er toch
goed aan doe, op dit punt een motie
in te dienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over
staatkundige vernieuwing,

overwegende, dat de verplichte
ontbinding der Kamers bij grond–
wetsherziening sinds een halve eeuw
geruisloos samenvalt met periodieke
verkiezingen;

overwegende, dat aan het element
van verplichte volksraadplegmg in
deze procedure geen behoefte blijkt
te zijn, terwijl het wel een onwense–
lijk vertragend effect heeft;

verzoekt de regering een voorstel
van wet te bevorderen dat nog vóór

15 maart 1994 de Tweede Kamer zou
kunnen passeren, waarin de
grondwettelijke bepalingen die tot
ontbinding van beide Kamers tussen
de eerste en de tweede lezing van
wetsvoorstellen tot wijziging van de
Grondwet verplichten, komen te
vervallen.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door het lid Jurgens.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 77 (21427).

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
De reden waarom het wetsvoorstel
zo snel behandeld zou moeten
worden, is dat beide Kamers zich er
nog vóór de ontbinding van deze
Kamer over zouden kunnen buigen,
waarna de tweede behandeling in
deze Kamer zou kunnen plaatsvin–
den, na de ontbinding van de Eerste
Kamer in 1995 gevolgd door de
tweede behandelmg aldaar.

De heer Mateman (CDA ):
Voorzitter! Ik begrijp hieruit dat de
mogelijkheid dat de bevolking zich
bij verkiezingen over een wijziging
uitspreekt, wordt weggenomen.

De heer Jurgens (PvdA ): Mijn
stelling is dat deze mogelijkheid
nooit gebruikt is. Mocht zeer
duidelijk blijken dat de bevolking zich
over een wijziging wenst uit te
spreken, dan is dat altijd nog via een
normale ontbinding van de Kamers
mogelijk. Ik zal niet in herhalingen
vervallen, maar ik heb al betoogd dat
de relatie tussen regering, gekozenen
en publiek zich sinds 1848 zo heeft
ontwikkeld dat de kans buitenge–
woon gering is dat de regering zo
iets zou doorzetten als er een brede
tegenzin zou zijn. De volksraadple–
ging heeft in dit verband dus geen
functie.

De heer Mateman (CDA ): U komt
nu precies uit op het punt waarvan ik
hoopte dat u het zou aanroeren. U
vindt dus dat zelfs dit element van
volksraadpleging dat wij in het oude
systeem al hadden, wel gemist kan
worden. Hoe verhoudt zich dit tot uw
pleidooi om een rechtstreekse
volksraadpleging in te voeren?

De heer Jurgens (PvdA ): Dat staat
er in zeer direct verband mee, want
bij de volksraadpleging die ik in een
zo dadelijk volgende motie zal
voorstellen, gaat het om de gevallen
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waarin de bevolking te kennen geeft
dat zij geraadpleegd wil worden. Tot
nu toe spraken wij over een
verplichte volksraadpleging waar
niemand om gevraagd heeft. Dat is
een heel groot verschil. Zeker als
mijn motie wordt aanvaard, zodat er
inderdaad een wetgevings–
referendum zou worden ingevoerd,
dan wordt het mogelijk om op
verzoek van de bevolking een
referendum te houden, ook over
grondwetswijziging. Het past dus
precies bij de lijn van mijn betoog.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over
staatkundige vernieuwing,

overwegende, dat het wenselijk is
om in de Grondwet de mogelijkheid
te openen voor een wettelijke
regeling waarbij, op initiatief van een
te bepalen minimumaantal kiezers,
bij referendum een bindende
uitspraak kan worden gedaan over
de vraag of een door de Tweede
Kamer aangenomen wetsvoorstel al
dan niet het Staatsblad dient te
bereiken (correctief legislatief
referendum);

overwegende, dat het complement
van een dergelijke mogelijkheid is de
bevoegdheid van een minimum–
aantal kiezers om het initiatief te
nemen tot een voorstel van wet dat,
bij aanvaarding door de kiezers, door
de Tweede Kamer in behandeling
moet worden genomen (legislatief
volksinitiatief);

verzoekt de regering een voorstel
van wet te bevorderen dat in de
Grondwet de mogelijkheid van een
dergelijk referendum opent, en
daarbij tevens de mogelijkheid van
een legislatief volksinitiatief te
betrekken.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Jurgens.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 78 (21427).

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
Deze motie dien ik in, omdat de
minister ons vlak voor dit debat, op
23 november, een brief heeft
gestuurd waarin zij schrijft dat de
discussie over het referendum tot

verschillende oordelen kan leiden en
dat het kabinet het daarom nuttig
acht, een hernieuwde discussie over
het onderwerp te voeren. Als er één
onderwerp is dat totaal uitgekauwd
is, zeker sinds de commissie–
Biesheuvel, is het dit wel. Ik vind die
brief een prachtig voorbeeld van een
gotspe. Ik neem aan dat de regering
daarmee wil zeggen dat zij de Kamer
niet in haar oordeelsvorming ter zake
wil belemmeren. Dit is de vriendelijk–
ste uitleg die ik aan deze brief kan
geven.

De heer Schutte (GPV ): Ziet de
heer Jurgens een onlosmakelijk
verband tussen beide elementen van
de motie, dus het correctief
wetgevingsreferendum en het
volksinitiatief?

De heer Jurgens (PvdA }: Ik zie er
logisch en rationeel een zeer
duidelijk verband tussen. Een
correctief wetgevingsreferendum kan
alleen iets tegenhouden. Als je juist
iets wilt bevorderen, moet je het
volksinitiatief erbij hebben. Als het
een wel een kans maakt en het
andere niet, zal dit voor mijn fractie
waarschijnlijk geen reden zijn om
tegen beide te stemmen. In het
verleden is het vaker gebeurd dat
men om het meerdere te bereiken,
tegen het mindere stemde, maar dit
is in het algemeen geen goede wijze
van werken. Ik heb beide wel
gecombineerd in het verzoek.

Over een derde punt deed de
minister nogal afstandelijk, onder
verwijzing naar de Eerste Kamer. Ik
ben zeer onder de indruk van het
handelen van de Eerste Kamer in het
algemeen en deze week in het
bijzonder. De mogelijkheid van het
houden van een minderheidsenquête
wil ik echter toch nog in een motie
onder de aandacht brengen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over
staatkundige vernieuwing,

overwegende, dat parlementair
onderzoek moet worden gestimu–
leerd naar de wijze waarop in de
samenleving macht wordt uitgeoe–
fend;

overwegende, dat de Kamer al bij de
grondwetsherzieningen van 1983 en

1986 wetsvoorstellen heeft goedge–
keurd om ook een minderheid van
de Kamer het recht te geven om een
parlementaire enquête uit te lokken,
welke voorstellen toen door de
Eerste Kamer zijn verworpen;

verzoekt de regering een voorstel
van wet te bevorderen tot wijziging
van artikel 70 Grondwet, waarmee
een gekwalificeerde minderheid van
een derde van de leden van de
Kamer de bevoegdheid krijgt om de
Kamer te verplichten tot het instellen
van een parlementaire enquête.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Jurgens.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (21427).

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
Anders dan de minister heb ik de
vaste hoop dat wij ertoe in staat zijn,
de Eerste Kamer over deze wijziging
ditmaal gezamenlijk te overtuigen.

Ik kom bij de onderwerpen die de
heer Lubbers bloemrijk heeft
voorgedragen, de benoeming van de
formateur en de relatie tussen de
Eerste Kamer en de Tweede Kamer.
Omdat het interruptiedebat uitvoerig
is geweest, kan ik kort zijn. Ik
handhaaf de gedachte om de
kabinetsformateur wettelijk door de
Kamer te doen aanbevelen. Ik voeg
hieraan toe dat mij in het debat
gebleken is dat er, mocht dit voorstel
het niet halen, met de regering te
praten is over een regeling, wettelijk
of niet, waarbij de formateur, als hij
eenmaal benoemd is, de verplichting
wordt opgelegd om verantwoording
aan de Kamer af te leggen. Dit vind
ik een winstpunt van dit debat, maar
ik handhaaf mijn verdergaande
gedachte, die ik in een motie vastleg.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over
staatkundige vernieuwing,

overwegende, dat de benoeming van
een kabinetsformateur opener dient
te geschieden en een expliciete
parlementaire legitimatie behoeft, en
dat zijn optreden ook tussentijds
door de Kamer getoetst moet kunnen
worden;

overwegende, dat uit de parlemen–
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taire geschiedenis van de motie–
Kolfschoten (1971) blijkt dat een
dergelijke ontwikkeling niet kan
worden overgelaten aan de
mogelijkheid dat zich op dit punt
constitutionele gewoontes ontwikke–
len;

nodigt de regering uit een voorstel
van wet te bevorderen waarbij de
Tweede Kamer de taak krijgt om,
binnen een korte termijn na
gehouden verkiezingen voor de
Tweede Kamer, een kabinetsforma–
teur aan te wijzen, zulks op
grondslag van de voorstellen daartoe
gedaan in de rapporten-Biesheuvel
(1984) en –De Koning (1993), en
waarbij de formateur gehouden is
verantwoording af te leggen aan de
Tweede Kamer.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Jurgens.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 80 (21427).

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
Ik ben bijna klaar met mijn moties en
dus ook met mijn betoog.

Mijn volgende motie betreft de
relatie tussen de Eerste en de
Tweede Kamer. Er is een gevoelig
debat over mogelijkheden gehouden.
Ik hoop dat dit debat zich volgende
week voortzet en dat wij op een
bepaalde wijze tot overeenstemming
komen. Gezien de reactie van de
regering meen ik dat er mogelijkhe–
den zitten in het voorstel van de heer
Wolffensperger. Ik stel de volgende
motie voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over
staatkundige vernieuwing,

overwegende, dat de constitutionele
verhouding tussen de beide Kamers
der Staten-Generaal toe is aan
heroverweging omdat de bevoegd–
heid tot het verwerpen van voorstel–
len van wet die door de Tweede
Kamer zijn aangenomen, veelal door
de Eerste Kamer een te zwaar middel
wordt geacht, terwijl anderzijds
specifieke bezwaren van de Eerste
Kamer soms leiden tot de constitu–
tioneel aanvechtbare praktijk van
"novelles";

verzoekt de regering te komen met
concrete voorstellen tot herziening
van de relatie tussen de beide
Kamers, waartoe zou kunnen
behoren:
a. een recht van de Eerste Kamer om
- in plaats van een voorstel te
verwerpen - een wetsvoorstel met
de aantekening van specifieke
bezwaren, terug te zenden naar de
Tweede Kamer, al dan niet ter
afdoening, dan wel
b. het activeren van het forum van
de Verenigde Vergadering der beide
Kamers van de Staten-Generaal ter
beslechting van conflicten die
ontstaan tussen beide Kamers bij
dreigende verwerping van een
wetsvoorstel door de Eerste Kamer.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Jurgens.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 81 (21427).

De heer Mateman (CDA ): Wat is de
strekking van deze motie? Zij klonk
op het eerste gezicht sympathiek.
Kiest de heer Jurgens voor een
conflictenregeling tussen Eerste en
Tweede Kamer? Of is het een
opdracht aan het kabinet om nog
eens verder te studeren? Het gaat
mij echt om de inhoud.

De heer Jurgens (PvdA ): Ik heb het
zo samengevat omdat ik zelf in mijn
betoog gisteren de mogelijkheid van
terugzendingsrecht heb opengehou–
den, in de vorm zoals voorgesteld
door de commissie-De Koning of in
een meer radicale vorm. Dat is
bespreekbaar.

Als wij er samen niet uitkomen, is
voor ons ook bespreekbaar een
conflictenregeling via de verenigde
vergadering. Ik vraag de regering in
deze motie, met voorstellen te
komen. Wij zullen dan wel merken,
welk voorstel zij in feite aan ons
doet. Ik sluit overigens niet uit dat, in
overleg, tussen nu en volgende week
deze motie wordt veranderd en
verbeterd.

Voorzitter! Ik heb het zeer op prijs
gesteld dat wij vanmorgen met de
minister-president een vrij grondig
debat gevoerd hebben over de
problematiek bij de kabinetsformatie.
Daarbij zijn dingen te voorschijn
gekomen die misschien ook zonder
wetswijziging tot verbetering van de
procedure kunnen leiden, bijvoor–
beeld reeds in mei 1994. Ik wacht de
reactie van de minister-president in

dezen af. Ik stel vast dat het een
vruchtbare discussie was.

Mijn laatste motie is gericht aan
het Presidium van deze Kamer,
waartoe u zelf ook behoort,
voorzitter. Het betreft de gebrekkige
bewerktuiging van deze Kamer bij
het controleren van de besluitvor–
ming van volkenrechtelijke organisa–
ties, een onderdeel van de beleids–
vorming relatie kiezers-gekozenen. Ik
heb het gisteren toegelicht in het
debat.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over
staatkundige vernieuwing,

overwegende, dat de inhoud van de
Nederlandse rechtsorde in toene–
mende mate wordt bepaald door
verdragen en besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (met
name in het kader van de Europese
integratie), terwijl de praktijk van het
parlementaire toezicht daarmee geen
gelijke tred houdt;

dringt er bij het Presidium van de
Kamer op aan:
- de procedure van parlementair
toezicht op verdragen en besluiten
van volkenrechtelijke organisatie die
Nederland en/of de Nederlandse
burgers binden sterk te verbeteren
en
- de dienstverlening aan de leden
van de Kamer bij de uitoefening van
die taak te versterken.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Jurgens.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 82 (21427).

Dan is nu het woord aan de heer
Niessen.

De heer Jurgens (PvdA ): Voor een
afsluitend woord is geen tijd meer?

De voorzitter: U hebt inmiddels
bijna 25 minuten gesproken. Dat is
dezelfde tijd die u heeft opgegeven
voor de eerste termijn. Net is
geregeld dat u een derde van die tijd
in tweede termijn hebt.

De heer Jurgens(PvdA
u gelijk, voorzitter.

Dan heeft
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De heer Niessen (PvdA ): Voorzitter!
Ik dank de minister voor haar
beantwoording. Ik heb gisteren in
mijn eerste termijn betoogd dat het
van groot belang is dat een
kamermeerderheid een uitspraak
doet over de wijze waarop in de
toekomst de burgemeester aange–
steld moet worden. Ik heb toen
tevens duidelijk gemaakt dat de
fractie van de Partij van de Arbeid er
de voorkeur aan geeft, dat de
burgemeester voortaan rechtstreeks
door de gemeenteraad gekozen
wordt.

Uit het debat van gisteren is
gebleken dat ook D66 en Groen
Links, zij het met verschillend
enthousiasme, hiermee instemmen.
Dat alles leidt echter niet tot een
kamermeerderheid. De fractie van de
VVD heeft er nooit een geheim van
gemaakt, voorstander te zijn van
handhaving van de benoemde
burgemeester. Uit het genuanceerde
betoog van mevrouw Jorritsma bleek
echter dat de VVD wel voelt voor een
aanscherping van de huidige
procedure en voor een verandering,
met name wat de rol van de
commissaris van de koningin betreft.
Op een wat wonderbaarlijke wijze
citeerde zij gisteren een uitspraak
van mij die ik niet gedaan had, maar
die wel voortreffelijk een suggestie
weergaf die ik had willen doen. Ik
denk namelijk dat het bij handhaving
van een zeer beperkte rol van de
commissaris inderdaad zinvol is om
deze een voorselectie uit de
kandidaten te laten maken, waarna
de vertrouwenscommissie op basis
van de totale sollicitantenlijst daar
nog enkele kandidaten aan zou
kunnen toevoegen.

Voorzitter! Waar het standpunt van
de WD helder en daardoor
voorspelbaar is, is het tegendeel het
geval bij het CDA. Het CDA wekt
voortdurend verwachtingen over een
nieuwe frisse aanpak, maar, als het
erop aankomt, bestaat die voortgang
veelal uit stilstand. Zo heeft de heer
Brinkman in twee grote redevoerin–
gen over de burgemeester gespro–
ken. Dat gebeurde de eerste keer in
oktober 1992 in zijn zogenaamde
Burgerzaallezing. Het was een
verhaal - ik geef dat toe - vol
grootse vergezichten, boeiende
analyses en forse uitspraken die
eindigden in een althans verbale
omarming van een door de
bevolking gekozen burgemeester.

Weliswaar was deze conclusie niet
meer terug te vinden in zijn precies
een jaar later gehouden toespraak tot
het Nederlands genootschap van
burgemeesters - hij durfde dit
eerbiedwaardige gezelschap dat
kennelijk niet aan te doen - maar de
grootse vergezichten, de forse
uitspraken en de boeiende analyses
waren er wel volop.

En dan de heer Van der Heijden.
Moed kan hem niet ontzegd worden.
Als ik hem zo bezig hoor, moet ik
altijd denken aan die regel van
Marsman uit Paradise Regained - let
op de titel –: "Groots en meeslepend
wil ik leven; hoort gij dat vader,
moeder, wereld". Hij vergeet echter
voortdurend wat de dichter hier twee
regels later op laat volgen, namelijk:
"Ga dan niet ver van huis." En het
laatste deed hij met zijn pleidooi
voor de door de bevolking gekozen
burgemeester toch al te veel. Hij was
evenwel een gewaarschuwd man; hij
wist hoe het de heer Hennekam
vergaan was die dit voor het eerst
geopperd had. Net als nu gebeurd is
met de heer Brinkman en de heer
Van der Heijden, kreeg hij de
CDA-bestuurders over zich heen. De
dominostenen in de CDA-fractie in
de Tweede Kamer rolden ook deze
keer in dezelfde richting, namelijk
over deze al te verlichte geesten
heen. De heer Van der Heijden, zo
liet hij gisteren blijken, laat zich
echter niet ontmoedigen. En dat
waardeer ik in hem. Ook bij hem is
de intentie aanwezig om er
gezamenlijk uit te komen door de
huidige procedure verder aan te
scherpen. Dat is minder dan wat wij
willen, maar het is wel van beteke–
nis.

Voorzitter! In een poging om een
kamermeerderheid op één lijn te
krijgen, ga ik aanstonds een
zogenaamde compromismotie
indienen. Ik zeg er in alle duidelijk–
heid bij dat deze bepaald niet mijn
eerste voorkeur heeft. Mijn fractie zal
zeker stemmen voor de motie die de
collega's Kohnstamm en Willems
straks zullen indienen en die vraagt
om aanstelling van de burgemeester
rechtstreeks via de gemeenteraad.
Als deze motie die ik als de meest
vergaande graag als eerste in
stemming gebracht zou zien,
verworpen wordt, wil ik de Kamer
graag een oordeel laten geven over
de volgende motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat de huidige praktijk
van aanstelling van de burgemeester
verdere versterking behoeft;

nodigt de regering uit voorstellen
aan de Kamer voor te leggen die er,
conform variant 3 in het rapport-Van
Thijn, toe strekken dat de gemeente–
raad bij de burgemeestersbenoeming
het recht van voordracht krijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Niessen.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 83 (21427).

De heer Niessen (PvdA ): Voorzitter!
Deze motie wil, conform de
aanbevelingen van Van Thijn, de
positie van de vertrouwens–
commissie aanzienlijk versterken.
Formeel blijft de kroonbenoeming in
stand, maar in de praktijk volgt de
Kroon de voordracht van de
vertrouwenscommissie, die in onze
visie door de plenaire
gemeenteraadsvergadering moet
worden bekrachtigd. Over de manier,
waarop wij dit precies gaan regelen,
moeten wij later nog eens apart
discussiëren aan de hand van een
voorstel van de regering.

Mijn fractie is, zoals ik al gezegd
heb, van mening dat het noodzakelijk
is dat de rol van de commissaris van
de koningin in de procedure sterk
teruggedrongen wordt om daardoor
meer ruimte voor de gemeenteraad
te laten ontstaan. Wel kan hij de
gemeenten blijven bezoeken om de
profielschets in ontvangst te nemen.
ik wil hem een beperkte rol geven bij
de eerste selectie van kandidaten. De
raad mag dan, zoals ik al zei, deze
namen aanvullen. Voor de commis–
saris is verder geen specifieke rol
meer weggelegd, nadat de gemeen–
teraad zijn werk heeft afgerond. Op
dat punt ben ik het, zoals gisteren in
een interruptiedebat al bleek, niet
eens met collega Van der Heijden.
Met de woordvoerders van andere
partijen geloof ik dat, wanneer de
raad zijn werk gedaan heeft, de
Kroon zich er behalve in exceptionele
gevallen niet nog eens vrolijk
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tegenaan kan gaan bemoeien, ook en
zeker niet via de band van de
commissaris. Immers, zijn invloed
willen wij nu juist terugdringen.
Wanneer wij de benoeming op deze
wijze regelen, ontstaat een situatie
die door prof. Derksen jaren geleden
bondig is samengevat in de titel van
een boek dat in 1983 verscheen,
namelijk "De gekozen burgemeester
benoemd". Laten wij bovendien
goed bedenken dat een groot deel
van de benoemingen die de laatste
jaren plaatsvinden, hieraan al
voldeed. Bepaald geen revolutionaire
ontwikkeling maar wel een zinvolle
aanscherping van een beleid waar
veel gemeentebestuurders al redelijk
tevreden over zijn.

De minister heeft opmerkingen
gemaakt over de noodzaak om de
aanstelling van de burgemeester al
dan niet in de Grondwet te handha–
ven. Zij heeft veel begrip getoond
voor de aanbeveling van de
commissie-Van Thijn om, ongeacht
de varianten, tot deconstitutionalise–
ring over te gaan. Vandaar dat ik
haar namens mijn fractie verzoek, op
korte termijn een voorstel ter zake
aan de kamervoorzitter te zenden,
die het ons allen vervolgens met
bekwame spoed zal doen geworden.
Wij kunnen daarover dan een goede
discussie voeren.

Met de minister erken ik dat voor
een precieze uitwerking van de
nieuwe procedure een nadere brief
van de minister nodig is. Het lijkt mij
goed dat deze Kamer daarover nog
met haar van gedachten wisselt. Ik
verzoek haar dan ook tijdig de
desbetreffende voorstellen naar de
Kamer te sturen. Wij moeten nu de
verleiding weerstaan om op allerlei
details in te gaan. Dat is dan ook een
goede reden waarom ik het hierbij
wil laten.

D

De heer Wiebenga (VVD ): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank beide
bewindslieden voor hun antwoord.
Wat zijn de contouren van de
ontwikkeling van dit debat? Er komt
hier geen echt districtenstelsel, zoals
in Engeland; er komt geen constitu–
tioneel hof, althans niet op dit
ogenblik; ook de Eerste Kamer kan
blijven bestaan; verder vermoeden
wij dat de gekozen minister-president
en de gekozen burgemeester er niet
zullen komen. Dat is goed, voorzitter,
want een forse stelselwijziging
behoeft niet een verbetering te zijn.

Als ik, waar het gaat om de gekozen
minister-president, kijk naar Amerika,
en als ik, waar het gaat om het
districtenstelsel, kijk naar Engeland,
dan denk ik dat ons stelsel van
evenredige vertegenwoordiging niet
eens zo gek is, een stelsel dat van
groot belang is voor de vertegen–
woordiging van alle minderheids–
groeperingen binnen onze bevolking.

De heer Wolffensperger (D66 ): Er
is hier overigens niemand die gepleit
heeft voor een Engels districtenstel–
sel. Het is een wat rare versimpeling
om nu te zeggen dat dit niet
gerealiseerd zal worden. Dat heeft
ook niemand bepleit.

De heer Wiebenga (VVD ): Dat is
bijzonder belangrijk, omdat dat
namelijk de marges van het debat
aanzienlijk verkleint. Daardoor zijn de
alternatieve grand designs waarop ik
in mijn eerste termijn heb gewezen -
onze eigen jongerenorganisatie heeft
zelfs een heel ander staatsbestel
ontworpen waarbij de Eerste Kamer
afgeschaft wordt en het referendum
ingevoerd - niet meer aan de orde.
Dus wij praten inderdaad over
verbeteringen van het huidige stelsel
op basis van de evenredige
vertegenwoordiging. Dat vindt mijn
fractie een goede zaak. Wij denken
dan ook dat daarover voortdurend
gepraat moet blijven worden.
Natuurlijk is ons stelsel altijd voor
verbetering vatbaar, maar dat is wat
anders dan een totaal ander stelsel
ontwerpen.

Ik ga nog kort in op de kloof. Die
heeft niet zozeer primair betrekking
op ons politieke bestel, maar veeleer
op de betrouwbare en goede
functionerende overheid. Daar zit een
probleem. Er zit een probleem bij de
taboes, zaken waarover wij in de
politiek niet spreken terwiji mensen
in het land ze als een groot probleem
ervaren. Ook is er een probleem
waar het gaat om de positie van het
parlement, die niet zwakker maar
sterker moet worden. In ieder geval
zal duidelijk zijn dat de VVD ons
huidige politieke stelsel niet wil laten
ontploffen.

Voorzitter! Wat betreft het
kiesstelsel kunnen wij instemmen
met een voorkeursdrempel van 25%.
In eerste termijn heb ik al gemeld dat
één lid van mijn fractie daarover
anders denkt, namelijk de heer
Bolkestein.

De gekozen minister-president
betreft een van de majeure wijzigin–

gen waar mijn fractie mordicus tegen
is. Laten wij nog eens even naar het
buitenland kijken. Er worden in
meerdere landen presidenten
gekozen. Er zijn twee varianten: öf ze
hebben weinig te zeggen, zoals de
presidenten van de Bondsrepubliek
Duitsland en van Tsjechië en zo zijn
er nog meer landen waar dat geldt,
öf ze zijn onafzetbaar, zoals in
Frankrijk en de Verenigde Staten.
Regeringsleiders, dus degenen die
het wel voor het zeggen hebben,
worden bijvoorbeeld in Duitsland
niet rechtstreeks gekozen en dat
geldt ook voor Denemarken,
Noorwegen, België enzovoort. Dat
hoeft ook niet - dat is het punt dat ik
hier wil maken - want rechtstreekse
verkiezing van een regeringsleider in
Nederland overbrugt de kloof tussen
de kiezer en de gekozene niet. Die
gekozen premier gaat namelijk
vervolgens dingen doen die de
mensen helemaal niet leukvinden.
Ook een gekozen premier moet
belastingen verhogen en andere
vervelende klussen opknappen, die
nu eenmaal iedere regering moet
doen, al of niet samen met dit huis.
Mijn bezwaar is ook niet zozeer de
gewrongenheid van de constructie,
met alle respect voor de technisch
knappe manier waarop de woord–
voerder van de fractie van D66 dat in
eerste termijn naar voren heeft
gebracht. Die gewrongenheid zien
wij tussen aan de ene kant het
scheppen van twee staatsinstellin–
gen, ieder met een gelijke legitima–
tie, allebei door de kiezers daar
neergezet en aan de andere kant het
handhaven van de vertrouwensregel.
Het bezwaar van de VVD tegen een
gekozen minister-president is dat
zo'n man veel te machtig wordt. Ik
heb al eerder gezegd dat wij geen
kanselier in de Nederlandse
verhoudingen wensen.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
heb er moeite mee dat de heer
Wiebenga steeds voorstellen in de
prullenmand werpt door die
voorstellen zo naar voren te brengen
zoals niemand ze voorgesteld heeft.
Niemand heeft bijvoorbeeld
voorgesteld om hier een presiden–
tieel systeem in te voeren. Verder
heb ik duidelijk aangetoond dat het
zeer wel mogelijk is om binnen ons
systeem van parlementaire vertrou–
wensregels een gekozen minister–
president een plaats te geven. Ik zou
graag willen dat de heer Wiebenga
in plaats van te verwijzen naar
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Tsjechië en de Verenigde Staten
ingaat op de argumenten die hier
zijn gegeven.

De heer Wiebenga (VVD ): Ik heb
een behoorlijke afweging van mijn
fractie gegeven. De kern van de
bezwaren van mijn fractie betreft niet
zozeer de juridisch gewrongen
constructie tussen enerzijds de
vertrouwensregel die uit het
parlementaire stelsel komt en
anderzijds het rechtstreeks kiezen
van de minister-president, wat
inderdaad leidt tot een presidentieel
stelsel. In de staatsrechtdoctrine zijn
dat de twee zaken waar het om gaat.
Er is bij mijn weten ook nergens een
combinatie tussen die twee zaken.
Dat is ook logisch. Wij spreken hier
over het rapport van de
commissie-De Koning. De minder–
heid van die commissie, onder
andere degene die tot de partij van
de heer Wolffensperger behoort,
heeft een minderheidsnota uitge–
bracht, waarin ze zegt dat die
vertrouwensregel wel zou kunnen,
maar dat het nader onderzocht moet
worden. Dat is natuurlijk een punt
van grote zwakte, maar bovendien
zeggen ze - en daar hebben ze wel
gelijk in - eigenlijk geven wij er toch
de voorkeur aan om die vertrou–
wensregel niet bij de rechtstreekse
verkiezing van de minister-president
te betrekken, omdat het inderdaad
tot ongerijmdheden leidt. Zij geven
zelf dus de voorkeur aan het
Amerikaanse stelsel. Dat zou ik ook
doen. Als ik voor een gekozen
minister-president was, maar dat ben
ik niet, zou ik het ook goed willen.

De heer Van Mierlo (D66 ): Die truc
ken ik.

De heer Wiebenga (VVD ):
Natuurhjk kent u die, want u zit
langer in het parlement dan ik. Wij
moeten na dit debat op dit punt
duidelijkheid verschaffen. Het is
helder waar mijn fractie en overigens
ook de fractie van de PvdA en ik
meen ook die van het CDA, staan.

De heer Mateman (CDA }: Ik deel
met collega Wiebenga de bezwaren
tegen de gekozen minister-president.
Ik ben echter wat teleurgesteld als hij
het argument aanvoert dat er geen
gekozen minister-president moet
komen, omdat die dan zo machtig
wordt en allerlei dingen gaat doen
die de bevolking niet wil. Dat
argument wil ik eigenlijk niet horen.

De enige argumentatie die je zou
kunnen aanbrengen, is het risico dat
bestaat dat een gekozen minister–
president komt te staan tegenover
een gekozen parlement en dat daar
geen goede uitwerking voor bestaat,
tenzij iemand die goede uitwerking
wel zou kunnen leveren. Die kans
moet je de mensen die er voor zijn
ook geven. Ik vind het dus een beetje
jammer dat de heer Wiebenga het
argument gebruikt dat de gekozen
minister-president te belangrijk
wordt. Waarom? lemand die gekozen
is, weet zeer goed dat hij ook ooit
herkozen zal moeten worden. Dit
argument - en ik zeg dit niet om D66
bij te vallen - spreekt mij dus eerlijk
gezegd niet zo aan, collega Wie–
benga.

De heer Wiebenga (VVD ): Dat hoeft
natuurlijk ook niet. Ik deel de
staatsrechtelijke bezwaren, zoals de
heer Mateman deze per interruptie
nog even naar voren brengt, van de
verhoudmg tussen aan de ene kant
de gekozen minister-president met
kabinet en aan de andere kant het
gekozen parlernent. Dat zal duidelijk
zijn. Ik heb alleen daarnaast niet
datgene gezegd wat de heer
Mateman in zijn interruptie ver–
mengde. Ik heb gezegd dat dit
middel, wanneer je het als een
panacee voor de kloof tussen kiezers
en gekozenen naar voren brengt,
volgens mij niet goed is. Ik kijk dan
inderdaad naar andere landen waar
een president gekozen is. Je ziet dan
dat ook daar een kloof tussen het
politieke bestel en de mensen kan
bestaan. Deze leidt onder andere in
Amerika tot aanzienlijk lagere
opkomstpercentages en meer
verkiezingsmoeheid dan hier. Maar
wat de staatsrechtelijke redenering
betreft, zitten wij op één lijn.

Voorzitter! Ik kom bij het punt van
de kabinetsformatie. Ik heb in eerste
termijn vijf argumenten gegeven
waarom het voorstel zoals de
staatscommissie-Biesheuvel dit deed
- het ene wetsartikel - echt niet
deugt. Ik ga dit niet herhalen. Wij
vinden het standpunt van het kabinet
het meest reeel, waarbij de
informateur er natuurlijk in beginsel
niet moet komen, maar als hij dan
komt - want je moet het ook niet
uitsluiten - zo kort mogelijk en
waarbij de Tweede Kamer dan zo
mogelijk de formateur aanstelt. Ik
sluit mij hier graag bij aan. Laten wij
het eens proberen. Nogmaals, ik heb
in eerste termijn niet veel enthou–

siasme tentoongespreid, maar dit
lijkt ons de beste gang van zaken.

Voorzitter! Het volgende punt
betreft de Eerste Kamer. Er is de
afgelopen tien, vijftien, twintig,
vijfentwintig jaar door een aantal
mensen gepleit - en niet ten
onrechte, want dat is begrijpelijk -
voor afschaffing van de Eerste
Kamer. Ik ben het hier zelf nooit mee
eens geweest. Ik vind het een zeer
nuttig huis. Maar het gekke is dat, als
het uitgangspunt van de discussie
was om de Eerste Kamer af te
schaffen, we nu uiteindelijk via
allerlei ingewikkelde plussen en
minnen en staatscommissies
uitkomen op een Eerste Kamer die in
de eerste plaats het veto-recht zou
houden en er verder in de construc–
tie van de commissie-De Koning
bovendien nog een recht bijkrijgt,
namelijk het terugzendrecht of het
recht van renvooi, zoals de heer
Mateman zo mooi zei. De Eerste
Kamer wordt dus niet opgeheven,
integendeel: de bevoegdheid ervan
wordt uitgebreid in plaats van dat
deze verminderd wordt. Mijn fractie
is er niet voor dat de Eerste Kamer
het vetorecht behoudt en verder het
recht van terugzenden van wetsvoor–
stellen ook krijgt.

Je zou ook kunnen zeggen: laten
we dan het veto-recht aan de Eerste
Kamer ontnemen. Wij kunnen hier
lang over spreken, voorzitter, maar u
begint bij mij ook lampjes te laten
branden! Ik mag u er misschien op
wijzen dat mijn fractiegenote
mevrouw Jorritsma door ziekte
afwezig is en ik mogelijk ook een
deel van haar spreektijd mee mag
nemen, omdat ik ook voornemens
was om over haar onderdeel te
spreken.

De voorzitter: Dat is mij niet
ontgaan, collega Wiebenga. Dat is al
voorzien. U bent nu al ruim over de
gezamenlijke spreektijd van u en uw
collega Jorritsma heen.

De heer Wiebenga (VVD ):
Voorzitter! Ik zal dan nog kort twee
puntjes behandelen. Wat de Eerste
Kamer betreft, kom ik er dus
nogmaals op terug dat mijn fractie
uitbreiding van de bevoegdheden
van de Eerste Kamer precies het
omgekeerde vindt van wat de
bedoeling had kunnen zijn. Maar ik
zie niet dat een terugzendrecht
zonder vetorecht aan de overzijde
aanvaard zal worden. Mijn fractie
vindt in ieder geval, alles afwegende,
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een kritische Eerste Kamer zonder
terugzendrecht maar met vetorecht
een prima instelling in onze
democratie.

Het laatste punt kan dan niet
anders meer zijn dan dat van de
burgemeester, voorzitter! Wij hopen
dat ook hier aan het slot van de
reeks debatten meer duidelijkheid
over ontstaat en wel in die zin dat
het land in de toekomst geen
rechtstreeks door de bevolking
gekozen burgemeester, althans niet
op korte termijn, zal hebben en
evenmin een burgemeester gekozen
door de gemeenteraad. Wij zijn het
met de redenering van de minister
van Binnenlandse Zaken op dit punt
eens. Zoals zij al zei, is er een
bovenlokale component in dat
beroep, al was het maar om te
vermijden dat wij straks, mocht het
een gekozen burgemeester zijn,
zitten met een Stadtdirektor en een
Polizeidirektor, die eigenlijk de lakens
in een gemeente zouden uitdelen.
Dat zou niet goed zijn.

Zojuist is door de woordvoerder
van de Partij van de Arbeid, de heer
Niessen, een motie ingediend over
het recht van voordracht van de
raad. Wij hebben goed geluisterd
naar de minister: als de motie wordt
aangenomen, is zij bereid daarover
een notitie naar de Kamer te sturen.
Mijn fractie zal die goed bestuderen.
Toch wil ik nog wel enige aarzelin–
gen in het midden leggen. Wanneer
de raad door het recht van voor–
dracht zo krachtig op de bok wordt
gezet, kan het doorstromingsbeleid
van de zittende burgemeesters toch
enigszins in de knel komen. Dat staat
nog los van het aspect van de
openbaarheid, dat ik vragenderwijs
aan de orde heb gesteld. Ook die
afweging zullen wij nog moeten
maken.

Ik dank u, voorzitter, voor uw
coulance.

D

De heer Schutte (GPV ): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank beide
bewindslieden voor hun reacties op
hetgeen door de Kamer is gezegd. Ik
moet zeggen dat ik het als een
voordeel heb ervaren, dat wij dit
debat op dit moment kunnen voeren.
Wij hebben een minister-president in
ons midden die in dit debat primair
als adviseur optreedt. Hij heeft niet
alleen zeer veel ervaring met deze
materie, hij heeft ook geen aspiraties
om dit werk nog lang voort te zetten.

Ik meen dat dit de onbevangenheid
in zijn bijdrage aan de discussie
heeft bevorderd. Hij kon zo nodig
impliciet praktijken afwijzen waaraan
hij zelf heeft deelgenomen. Oat is
altijd heel prima voor de discussie.

Een voorbeeld daarvan was de
discussie over het formatieproces. Al
discussiërend kwam een suggestie
naar voren: het is een goede zaak
om nu geen harde uitspraken te
doen over de vraag hoe het zal gaan;
laat Hare Majesteit de Koningin zo
snel mogelijk na de verkiezingen aan
het werk gaan, zoals zij dat altijd
doet en dan is het aan de woord–
voerders van de dan te vormen
fracties om hare majesteit te
adviseren over de vraag hoe men
verder kan gaan. Ik meen dat dit een
goede vorm kan zijn. Het is ook mijn
standpunt dat een informateur
daarbij alleen maar een zeer
beperkte opdracht moet hebben, als
het al nodig is om een informateur te
benoemen.

De minister-president heeft ook
zijn standpunt over het regeerak–
koord weergegeven. Ik vond het
verhelderend dat hij daarbij de drie
mogelijke motieven achterelkaar
zette. Het eerste motief, de cohesie
binnen de ministerraad, vond hij
histor isch en feitelijk gezien
belangrijk. Ik meen dat dit juist is.
Over het derde argument dat wel
wordt gebruikt, namelijk de mensen
aan elkaar laten wennen en ruimte
laten voor fractiespecialisten, heeft
hij tot mijn genoegen gezegd dat dit
een slechte traditie is. Het is ook heel
nuttig dat dit gezegd is, gelet op
hetgeen de heer Mateman in zijn
bijdrage op dat punt zei: er moet
toch zo geweldig veel geregeld
worden in die tijd. Daar zit nu juist
het punt. Er wordt te veel en te lang
gepoogd om in die tijd al alles te
regelen. Ik meen dat het advies van
de minister-president op dit punt het
waard is om gevolgd te worden.

Dan kom ik te spreken over het
terugzendrecht. Er werd een goede
analyse gegeven van de verschil–
lende situaties die zich ten aanzien
daarvan kunnen voordoen. Voorlopig
ben ik geneigd om de minister–
president te volgen in zijn suggestie
dat je het zou moeten toespitsen op
situaties waarbij op concrete punten
wordt aangegeven waar de
pijnpunten voor de Eerste Kamer
zitten. Dat is dus de suggestie van de
heer Wolffensperger. Het laatste
woord wordt daarbij wel aan de
Eerste Kamer gelaten. Dat is in dat

geval dan ook niet erg. Mijn twijfel
had juist betrekking op de situatie
waarin het om echt politieke punten
ging. Dan komt het primaat van de
Tweede Kamer in het geding. Ik zou
die weg wel willen beproeven.

Tot mijn genoegen heeft de
minister-president uitvoerig
gereageerd op de mogelijkheid van
een constitutioneel hof, hoewel het
hier slechts marginaal aan de orde
kwam. Dat is jammer, want ik meen
mij te herinneren dat wij eens een
notitie hebben gevraagd over dit
onderwerp. Die missen wij eigenlijk
nog node. Hoe komt dat eigenlijk?
De minister-president heeft er heel
aardige opvattingen over. Die zou ik
best eens op papier willen zien. Dan
kunnen wij er nog eens over
discussiëren.

De minister-president deed een
suggestie voor een mogelijke
voorlopige oplossing: het advies van
de Raad van State. Daar zit wel het
een en ander aan vast, dunkt mij. Het
advies zal gevraagd moet worden.
Het al dan niet vragen is dan toch
weer een politieke afweging en dat
lijkt mij op gespannen voet te staan
met het feit dat hier de vraag aan de
orde is of er een constitutioneel
bezwaar is. Het lijkt mij dat dit niet
goed past bij een politieke afweging.
Hoe kun je daaraan tegemoet
komen?

Als je de Raad van State vraagt, zit
je bovendien met het spanningsveld
dat de Raad van State de eind–
adviseur is over wetsvoorstellen. Is
hij dan de meest geëigende instantie
om op enig moment vragen te
moeten beantwoorden, die hier hun
vertaling hebben gehad of nog zullen
krijgen in wetsvoorstellen?

Ik vraag om een wat bescheiden
opstelling te kiezen door een
beperking van de toetsingsgronden,
bijvoorbeeld door voorlopig alleen
toetsing aan de grondrechten. Dat
zou misschien een werkbare
tussenvorm kunnen zijn. Graag
ontvang ik hierover de notitie die al
eerder is toegezegd.

Voorzitter! De minister kiest voor
een benoeming van burgemeesters
door de Kroon op voordracht van de
gemeenteraad. Ik stem in met
benoeming door de Kroon, omdat ik
denk dat de argumenten daarvoor
toch doorslaggevend zijn. Maar ik wil
graag nog eens nader kijken naar het
begrip "voordracht door de raad".
De vraag is wat de meerwaarde is
van een formele voordracht door de
gemeenteraad boven de goed
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uitgewerkte vorm van de vertrou–
wenscommissies die wij nu al
kennen. Het element openbaarheid
speelt daarin duidelijk een rol. Als er
een formele, openbare voordracht is,
welke ruimte heeft de Kroon dan
feitelijk nog om daarvan af te wijken?
Formeel heeft zij die natuurlijk altijd,
maar feitelijk niet, vrees ik.

Ik ben geen voorstander van
deconstitutionalisering van de
benoeming van de burgemeester en
de commissaris. Dat is niet omdat
het niet bespreekbaar is, maar ik
herinner eraan dat dit bij de laatste
grondwetsherziening in 1983 op
initiatief van deze Kamer uitdrukkelijk
in de constitutie is vastgesteld. Dan
moeten er goede argumenten zijn
om tien jaar later te zeggen dat wij
dit terugtrekken. Wij moeten geen
jojo-beleid voeren met de Grondwet,
dat lijkt mij niet gewenst.

Over de wethouders buiten de
gemeenteraad komt nog een notitie,
die ik graag afwacht. Ik sta er
gereserveerd tegenover. Het lijkt mij
dat er een fors spanningsveld zit bij
twee soorten wethouders in één
college.

D

De heer Wolffensperger (D66 ):
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun antwoorden en de echte
voorzitter, met alle respect, voor het
antwoord op mijn suggestie
vanmorgen omtrent de controversia–
liteit van wetsvoorstellen.

Ik zal niet pogen om het debat tot
nu toe op dit moment te evalueren.
Wij hebben daarvoor de volgende
week. Als ik in het voetspoor van
collega Jurgens ook eens een citaat
zou mogen gebruiken, dan citeer ik
de minister-president vanmorgen.
Toen zei hij, letterlijk: "Het is goed
om alles te onderzoeken en dan te
behouden wat je hebt." Een mooi
citaat.

De heer Schutte (GPV ): U vindt dit
waarschijnlijk een mooi citaat, omdat
het geen letterlijk citaat uit de Bijbel
is. Daar staat: behoudt het goede.
Dat is wat anders.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
heb heel letterlijk opgeschreven wat
de minister-president zei en ik ken
het onderscheid tussen de minister–
president en de Bijbel.

Minister Lubbers : Ik doe graag de

concessie om dat te wijzigen in het
bijbelcitaat.

De heer Wolffensperger (D66 ):
Zolang u de Bijbel niet wijzigt, vind
ik het prima.

Luisterend naar de betogen van
mijn collega's valt mij op dat het
meest principiële verschil in
benadering eigenlijk dit is. Je kunt de
voorstellen van de commissie-De
Koning als uitgangspunt nemen en
ze een voor een bekijken tegen de
achtergrond van onze huidige
staatkundige structuur, de huidige
verhoudingen. Bij zo'n geïsoleerde
beschouwing is het gemakkelijk,
soms zelfs verleidelijk, om die
voorstellen een voor een te
verwerpen, al was het maar omdat
zij bijna per definitie niet passen in
de structuur die je nu juist aan het
veranderen bent. Dat is de benade–
ring die ik bij het CDA en de VVD
heb geproefd.

Tegen de heer Mateman zeg ik dit.
Ik herinner mij dat hij na het debat
over de instelling van de commissie–
Deetman zei: laat die commissie haar
gang maar gaan, ik wil het debat op
argumenten voeren. Ik moet zeggen
dat ik die argumenten in zijn betoog
niet echt heb gehoord. In zijn betoog
heb ik een reeks van citaten gehoord,
vaak zodanig uit de tekst gehaald dat
het door dezelfde schrijver gegeven
tegenargument daarbij achterwege
blijft.

De heer Mateman (CDA ): Vindt u
dat niet een te algemeen en te flauw
argument? Zou u het niet willen
toespitsen op een concreet onder–
werp?

De heer Wolffensperger (D66 ): Dat
zal ik precies zeggen. Ik vind dat een
fractie als die van de heer Mateman,
ook als zij het niet eens is met de
voorstellen van de commissie-De
Koning of van mijn fractie, toch de
verantwoordelijkheid heeft, terdege
in te gaan op de gegeven argumen–
ten. Als zijn fractie het maar
gedeeltelijk eens is met de probleem–
stellmg, dient zij alternatieve
oplossingen voor de problemen te
geven. De heer Mateman heeft dat
vanmorgen niet gedaan.

De heer Mateman (CDA ): Het punt
is dat wij het voor het overgrote deel
eens zijn met de voorstellen van de
commissie-De Koning. De heer
Wolffensperger is het daarmee niet
eens.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
heb bijvoorbeeld op het punt van het
referendum, een van de weinige
punten waarop de commissie-De
Koning doorbrak, de heer Mateman
niet krachtig zijn steun horen
betuigen. Hij blijft steken in de
constatering dat wij geen probleem
hebben en dat er dus niets behoeft
te gebeuren.

De heer Mateman (CDA ): Ik
constateer niet dat wij geen
problemen hebben. Ik constateer dat
wij grote problemen hebben. Ik heb
alleen gezegd dat de oplossing die
daarvoor door de commissie-De
Koning wordt voorgesteld niet de
onze is. De heer Wolffensperger
daarentegen gaat voorbij aan alle
punten van deze commissie die hij
niet overneemt. Hij pakt dit
onderdeel op dat kennelijk de
toetssteen is. Ik stel voor, dan de
hele lijst van voorstellen te nemen.
Als de voorstellen van de
commissie-De Koning maatgevend
zijn, geldt dat ook voor de terreinen
waarmee de heer Wolffensperger het
niet eens is. Hij moet niet het flauwe
argument gebruiken dat het CDA niet
discussieert. Ik ben bereid, eindeloos
met hem over alle argumenten te
discussiëren.

De heer Wolffensperger (D66 ): De
heer Mateman behoeft niet eindeloos
met mij te discussiëren. Die
gelegenheid hebben wij al gehad.

Voorzitter! Dat was de benadering
van de heer Mateman. Ik heb
geprobeerd een andere benadering
te kiezen. De heer Jurgens heeft dat
ook gedaan. Ik ben uitgegaan van
een centraal vertrekpunt. Is er
eigenlijk reden, tot verandering te
komen? Voor zo'n verandering kun je
pleiten vanuit verschillende
argumenten. Twee argumenten
worden het meest genoemd. Het
eerste is dat er gebreken zijn in ons
huidige staatkundige systeem. Het
andere is de reden om dat systeem
aan te passen aan de omstandighe–
den en de behoeften zoals die in de
hedendaagse samenleving worden
gevoeld. In die benadering staat de
wenselijkheid van verandering
centraal. Hoe je die verandering
precies vorm geeft, is pas de tweede
stap.

Ik heb geprobeerd, die benadering
centraal te stellen in mijn betoog
over de drie fundamentele relaties
waarin wij andere gewichten, andere
nuances zullen moeten aanbrengen.
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Wolffensperger

Een dergelijke benadering lijkt mij
essentieel omdat zij de onderlinge
samenhang tussen de voorstellen tot
verandering beklemtoont. Je kunt die
voorstellen nauwelijks beoordelen en
bespreken los van het geheel en los
van de samenhang. Geen enkel
voorstel dient slechts een enkel doel.
De meeste voorstellen dienen
verschillende doeleinden. Natuurlijk
gaat de samenhang verder.
Natuurlijk is er niemand die beweert
dat je met louter staatkundige
vernieuwingen alle problemen van
de samenlevmg oplost.

Mijn teleurstelling spitst zich het
meest toe op de discussie over de
gekozen minister-president. Het lijkt
mij niet mogelijk, de voorstellen te
versmallen tot de voordelen die een
gekozen minister-president al dan
niet heeft bij de kabinetsformatie, al
zijn die voordelen er. Het is ook niet
mogelijk de voorstellen alleen te
beschouwen in het licht van de
voordelen voor de relatie tussen
parlement en kabmet, al zijn die
voordelen er.

Onze voorkeur voor de gekozen
minister-president komt voort uit een
centrale visie op de manier waarop
wij zouden willen zien dat het
staatsbestel verandert. Wij denken
daarbij aan een bepaalde richting.
Wij verwachten dat zo'n verandering
vele voordelen heeft. Het cruciale
punt is onze wens om door
vergroting van de legitimatie van het
kabinet door de kiezer ook de
legitimatie van het kabinetsbeleid in
de ogen van die kiezer te vergroten!
Dat is nodig.

Ik heb een vraag aan de heer
Mateman, ditmaal een constructieve
en vriendelijke. Ik hoorde hem
tijdens een interruptie tegen de heer
Wiebenga zeggen dat zo'n figuur van
een gekozen minister-president
bespreekbaar is als je de relatie
tussen de minister-president en het
parlement op een goede manier zou
kunnen vormgeven in ons parlemen–
taire systeem. Als ik dat goed
gehoord heb, is dat een construc–
tieve bijdrage aan het debat.

De heer Mateman (CDA ): Ik hoop
niet dat de maatstaf voor de heer
Wolffensperger is dat een bewering
in zijn richting komt. Als hij dat
alleen een constructieve bijdrage
vindt, lijkt het mij wat te gemakkelijk.

Ik had bezwaar tegen de redene–
ring van collega Wiebenga. Hij vond
dat een dergelijke constructie zou
leiden tot te veel macht voor de

gekozen minister-president. Dat vond
ik een slecht argument voor een
overigens ook niet door mij
gewenste constructie. Ons betoog is
steeds geweest dat je een dubbele
legitimatie krijgt. Er ontstaat een
probleem tussen het parlement en
de gekozen minister-president. Wij
komen daar in ons systeem niet uit.
De reden is niet dat wij daar bij
voorbaat op tegen zijn, maar omdat
een gekozen minister-president een
vorm van instabiliteit introduceert.
Misschien kan de heer Wolffensper–
ger dat probleem oplossen. Zijn
partij is daar al 25 jaar mee bezig. Er
worden ook steeds wijzigingen
voorgesteld om het voorstel
acceptabeler te maken. Als hij uit de
problemen komt, wordt het wellicht
een aantrekkelijk systeem. Ik stel mij
nu royaler op dan ik ooit eerder heb
gedaan. Ik wens ook geen goedkope
argumenten tegen het systeem in de
trant van: de gekozen minister–
president wordt te machtig.
Dergelijke argumenten spreken mij
niet aan. Ik wil het fundamentele
probleem opgelost hebben Dat
bedoelde ik met mijn interruptie.

De heer Wolffensperger (D66 }:
Dank u voor die bijdrage. Wij zullen
proberen om daar nog verder uit te
komen.

Ik wil nog een andere opmerking
maken. Ik hoop tenminste dat ik daar
de tijd voor heb. De voorzitter kijkt
erg ernstig naar mij.

De voorzitter: Voor één opmerking
heeft u nog de tijd.

De heer Wolffensperger (D66 ):
Dan sla ik die opmerking over.

Voordat ik aan een paar moties
toekom, maak ik enkele opmerkingen
in de richting van de heer Lubbers. Ik
heb verwezen naar een enquête
waaruit bleek dat 60% van de
Nederlanders voor een gekozen
minister-president is. Toen ant–
woordde de heer Lubbers dat dat
niet echt zo is, maar dat die mensen
voor een krachtig bestuur zijn. Ik
antwoord hem daarop als volgt. Als
ik daaruit moet afleiden dat 60% van
de Nederlanders in feite kiest voor
een sterke man die eens orde op
zaken stelt, dan is het probleem nog
veel groter dan ik dacht.

Wat betreft de formatie, heeft de
minister-president een aantal
voorstellen gedaan om de toekom–
stige minister-president op een
andere manier aan de kiezer te

presenteren, bijvoorbeeld met de
afspraak dat de grootste partij hem
gaat leveren of door reeds voor de
formatie zulke afspraken te maken. Ik
zeg de minister-president dat hij
daarbij - dat zal hij begrijpen -
voorbijgaat aan de samenhangende
visie die bij ons achter het
legitimatievraagstuk van de
minister-president ligt. Ik zeg hem er
ook bij dat ik aan die gedachtengang
een aantal evidente nadelen zie,
zoals het feit dat parlement en
kabinet nog meer verstrengeld raken
en dat met name de verkiezingen
een mengvorm worden van
verkiezing van parlement en het
bekende adagium van "kies de
minister-president". Ik zou zo'n
mengvorm niet graag willen.

De minister van Binnenlandse
Zaken heeft aan de discussie over
het kiesstelsel naar mijn gevoel wat
marginaal deelgenomen. Met name
de argumenten die wij hadden voor
vergroting van de herkenbaarheid en
de aanspreekbaarheid van de
verkozene zijn niet echt aan de orde
gekomen. Wij hebben gepleit voor
een meervoudig districtenstelsel.
Naar aanleiding van de discussie die
hier in de Kamer is gevoerd, zeg ik
daar het volgende bij. Het gaat ons
er niet om dat de getalsverhouding
in de Tweede Kamer zou veranderen.
Het gaat erom dat je zelfs bij
dezelfde getalsverhouding een
vergroting van herkenbaarheid zou
hebben. Het gaat dus niet om de
kwantiteit, maar om de kwaliteit. Ik
heb daarover een motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is de
band tussen de kiezer en de in het
parlement gekozene te versterken;

van mening, dat invoering van een
meervoudig districtenstelsel daaraan
een bijdrage kan leveren zonder dat
het uitgangspunt van evenredige
vertegenwoordiging wordt verlaten;

verzoekt de regering voorstellen te
formuleren voor de invoering van
een meervoudig districtenstelsel op
basis van 10 a 15 districten,

en gaat over tot de orde van de dag.
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Wolffensperger

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Wolffensper–
ger. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84 (21427).

De heer Wolffensperger (066 ): Ik
heb de discussie met de minister–
president over de Eerste Kamer op
prijs gesteld. De minister-president
heeft gezegd dat hij zich de
voorgestelde lijn, met name voor de
duidelijk omschreven conflicten, zeer
wel kan voorstellen. Daarover wil ik
de Kamer een motie voorleggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er behoefte
bestaat aan een nadere regeling voor
de situatie, dat een door de Tweede
Kamer aangenomen wetsontwerp in
de Eerste Kamer op overwegende
bezwaren stuit;

overwegende, dat het wenselijk is
daarbij een onderscheid te maken
tussen enerzijds gevallen waarin die
overwegende bezwaren zich richten
op één enkel inhoudelijk punt, en
anderzijds gevallen waarin zich een
veelheid aan bezwaren voordoet;

verzoekt de regering voorstellen te
doen voor een regeling die het
mogelijk maakt om, indien een
gekwalificeerde meerderheid van de
Eerste Kamer dezelfde overwegende
bezwaren heeft tegen één inhoudelijk
punt dan wel aspect van een
wetsvoorstel, dat wetsvoorstel,
gemotiveerd met dat bezwaar, terug
te zenden aan de Tweede Kamer ter
heroverweging.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Wolffensper–
ger. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 85 (21427).

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
maak daar een opmerking bij. De
gedachte van de minister-president
om een ander soort terugzendings–
recht te creëren voor het geval van
die diffuse bezwaren - ik vat het
even zeer kort samen - spreekt mij
niet zeer aan. Ik moet daar nog eens

over nadenken. Ik denk dat je in dat
geval moet zeggen: "U verwerpt of u
neemt aan". Je zou de indruk
kunnen wekken van afschuiven van
verantwoordelijkheid en sterker nog,
de Eerste Kamer zal waarschijnlijk zo
bang zijn om die indruk te wekken
dat zij van een dergelijke mogelijk–
heid nooit gebruik zal maken.

Ik zal nog twee moties indienen
over het referendum. Ik heb de motie
over het correctief referendum in
twee delen gesplitst, namelijk een
uitspraak over het nationale niveau
en een over het lokale niveau, dit om
de discussie te vergemakkelijken.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is de
invloed van burgers op het beleid te
vergroten;

overwegende, dat ook volgens (de
meerderheid van) de commissie-De
Koning invoering van een correctief
referendum daaraan een bijdrage
kan leveren;

verzoekt de regering voorstellen te
doen voor een grondwetswijziging
die een correctief referendum op
lokaal niveau mogelijk maakt,
alsmede voor een algemene
wettelijke regeling daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Wolffensper–
ger. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 86 (21427).

en gaat over tot de orde van de dag. Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is de
invloed van de burgers op het beleid
te vergroten;

overwegende, dat ook volgens (de
meerderheid van) de commissie-De
Koning invoering van een correctief
referendum daaraan een bijdrage
kan leveren;

verzoekt de regering voorstellen te
doen voor een zodanige wijziging
van de Grondwet, dat een correctief
referendum op nationaal niveau
mogelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Wolffensper–
ger. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 87 (21427).

D

De heer Kohnstamm (D66 ):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
ministers voor hun reacties en
overigens ook degenen die gisteren
een bijdrage aan het debat hebben
geleverd.

De minister van Binneniandse
Zaken heeft gezegd, dat de verkie–
zing van de burgemeester door de
raad zich zo slecht zou verhouden
met de bovenlokale component van
de taakvervulling van de burgemees–
ter. In die gedachtengang meldde de
minister onder meer het probleem
van de openbare orde en veiligheid.
Ik vermag dat niet in te zien. In de
ons omringende landen is het niet
zo, dat de burgemeester geen of
weinig taken heeft. Er zit een
redenering in, maar die behoeft
absoluut niet doorslaggevend te zijn.

Ik kom te spreken over de
voordracht door de raad in de
openbaarheid. De afweging ter zake
van de vraag hoe die voordracht
luidt, kan niet in de openbaarheid
geschieden bij de constructie van de
benoemde burgemeester. Wij doen
het bij de Hoge Raad zelf ook. Wij
stellen hier een voordracht samen.
Dat geschiedt in het openbaar.
Vervolgens neemt de Kroon het in
het algemeen over. Er is sprake van
in wezen dezelfde situatie: een
vertrouwenscommissie die beraadt
over de volgorde. De volgorde wordt
hier vastgesteld en door de Kroon
overgenomen.

De heer Wiebenga (VVD ): De heer
Kohnstamm weet heel goed, hoe het
bij de Hoge Raad gaat. Een
hoogleraar in Leiden wordt getipt om
toch vooral naar het raadsheerschap
van de Hoge Raad te solliciteren.
Men komt dan op plaats zes van een
eerste brief van de president van de
Hoge Raad. Men weet, dat men dan,
ijs en weder dienende, aan de beurt
komt. Je persoonlijke levenssfeer
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Kohnstamm

hoef je niet op een vervelende
manier prijs te geven Bij de
benoeming van de burgemeester
heb je tientallen sollicitanten, van
wie er maar één het kan worden. Het
gaat vaak om zittende burgemees–
ters. Het ligt toch iets gevoeliger.

De heer Van der Heijden (CDA ):
Maar die tientallen komen toch niet
op de voordracht?

De heer Kohnstamm (D66 ): Ik ben
het eens met de heer Wiebenga, als
het zou gaan om de redengeving
voor de volgorde De uitemdelijke
afronding ervan in een plenaire
vergadering van de gemeenteraad is
zeer wel mogelijk.

Voorzitter! Ik wil twee moties
indienen. Ik motiveer ze niet, ook
gegeven de tijd. Zij vloeien voort uit
de standpunten die ik in eerste
termijn heb ingenomen. De eerste
luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien de voorkeur van de meerder–
heid van de commissie-Van Thijn;

nodigt de regering uit aan de
Tweede Kamer die wijzigingen van
de Gemeentewet voor te leggen die
ertoe zullen leiden dat burgemees–
ters rechtstreeks door de gemeente–
raad worden gekozen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Kohn–
stamm en Willems. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 88 (21427).

De heer Schutte (GPV ): Moet ik
hieruit begrijpen dat u alleen vraagt
om een wijziging van de Gemeente–
wet?

De heer Kohnstamm (D66 ): In
eerste instantie wel, ja. Om dat te
kunnen realiseren, moet de
Grondwet worden herzien. Dat is een
noodzakelijke consequentie.
Wijziging van de Gemeentewet kan
de Kamer slecht passeren als
wijziging van de Grondwet daaraan
niet voorafgaat.

De heer Schutte (GPV ): Dat is juist,
maar het lijkt mij logischer te komen
tot wijziging van de Grondwet en
daaruit voortvloeiend wijziging van
de Gemeentewet.

De heer Kohnstamm (D66 ): Dat
ben ik niet met de heer Schutte eens,
voorzitter. De essentie is dat ik de
Gemeentewet gewijzigd wens te
zien. Om dat te kunnen realiseren zal
de Grondwet gewijzigd moeten
worden. Mijn primaire doel is niet de
wijziging van de Grondwet, maar te
bereiken dat de burgemeester door
de gemeenteraad wordt gekozen.

Mijn tweede motie luidt als volgt,
voorzitter.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat het mogelijk moet
worden dat wethouders van buiten
de raad worden gekozen;

nodigt de regering uit voorstellen
daartoe aan de Tweede Kamer voor
te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door het lid Kohnstamm.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 89 (21427).

De heer Kohnstamm (D66 ): Ik kom
tot een afronding van mijn bijdrage,
voorzitter. Beide moties laten
onverlet dat mijn fractie nog steeds
een krachtig voorstandster is van een
door de bevolking gekozen burge–
meester. Als dat echter niet kan,
zoals bleek uit de eerste termijn, en
zelfs als de door mij en collega
Willems ingediende motie niet op
een meerderheid van deze Kamer
kan rekenen, maar de motie van de
heer Niessen wordt aangenomen,
troost ik mij met de gedachte dat de
heer Van der Sanden, destijds
woordvoerder voor het CDA over
burgemeestersaangelegenheden, in
de UCV van 27 september 1982 heeft
gezegd dat intensivering van de
inspraak bij benoeming van de
burgemeesters geen andere einddoel
heeft dan een situatie te scheppen
waarin de gekozen burgemeester
onontkoombaar wordt. Met andere

woorden, aldus de heer Van der
Sanden, de instelling van vertrou–
wenscommissies en versterking
daarvan zou een helling met zachte
zeep zijn die naar die gekozen
burgemeester leidt.

D

De heer Van der Vlies (SGP ):
Voorzitter! Graag wil ik de ministers
dankzeggen voor hun beantwoor–
ding. De SGP-fractie heeft zich
voorgenomen, een terughoudende
reactie in deze tweede termijn te
geven in verband met het afron–
dende debat dat wij bij leven en
welzijn volgende week zullen voeren.
Immers, dan zullen wij op de
thema's die aandacht vragen en
blijven vragen nog terugkomen.

De reacties van de minister–
president en de minister van
Binnenlandse Zaken op de aan de
orde gestelde thema's waren
doorgaans van een aard die de
SGP-fractie voorstaat: prudent maar
tegelijk terughoudend. Veranderin–
gen op het terrein van staatkunde en
de inrichting van het openbaar
bestuur moeten doeltreffend zijn.
Daarvan moet je absoluut overtuigd
zijn, anders kun je ze missen als
kiespijn.

De grondlijnen in onze benadering
van de thema's zijn gisteren duidelijk
door collega Van den Berg, die ik
vandaag vervangen moet, verwoord.
Ik hoef die grondlijnen niet te
herhalen. Ik wil slechts een enkele
opmerking maken bij een paar
onderdelen.

Ik begin met de kabinetsformatie
en de wijze van betrokkenheid van
de Kamer in nieuwe samenstelling
bij de voortgang van het proces van
het formeren van een kabinet. De
minister-president, zo beluisterde ik
hem, dacht hardop mee over de
suggesties die van de kant van de
Kamer zijn gedaan en had geen
constitutionele bezwaren tegen enig
overleg binnen de Kamer in nieuwe
samenstelling over de voortgang van
het proces van kabinetsformatie.
Maar het staatshoofd geeft toch, al
dan niet na een korte informatie–
periode, een formateur opdracht tot
het formeren van een kabinet dat op
voldoende vertrouwen in de Kamer
kan rekenen? Die formateur heeft
formeel geen boodschap aan de
Kamer. Daarom lijken mij
"tussendoortjes" van de Kamer
riskant voor het proces, in die zin dat
het al snel hinderlijk zal zijn voor
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hetgeen nu juist wordt beoogd,
namelijk een snelle en goede
oplossing, zodat het gemakkelijk tot
ontregeling en onordelijkheid leidt.
Ook kan de positie van het staats–
hoofd in het geding komen, als de
Kamer tot een kritisch oordeel mocht
komen. Tot wie kan dit immers
anders gericht zijn dan tot mensen in
de Kamer zelf die op enigerlei wijze
op titel van hun fractievoorzitter–
schap bij het onderhandelingsproces
betrokken zijn? En wanneer
intervenieert de Kamer? Als er iets
stagneert. Maar die mensen zullen
juist dan niet het achterste van hun
tong laten zien. Hoe dan ook, wij zien
niet echt veel in deze constructie, al
zijn wij het uiteraard wel eens met
de wens van snelheid, geen
spelletjes - je kunt je afvragen wat
de praktijk zal leren, wij blijven
immers mensen - en een kort, sober
en globaal regeerakkoord, waarvoor
wij ook al eerder hebben gepleit.

Wat het terugzendrecht van de
Eerste Kamer betreft zouden wij toch
het laatste woord daar willen laten
spreken. De minister-president vond
dit de koninklijke weg, en daar zou
ook ik het bij willen houden. Bij een
impasse zou de verenigde vergade–
ring kunnen worden geconvoceerd.
De minister-president zei dat hij het
daar nog wel eens van zag komen.
Het is inderdaad niet uit te sluiten,
maar dan zou je toch ook nog eens
moeten bekijken, of het reglement
wel voorziet in alles wat nodig is,
want er is op dit punt bij gewone
wetsvoorstellen geen traditie.

De minister van Binnenlandse
Zaken weet heel goed dat de
SGP-fractie altijd heeft gepleit voor
handhaving van benoeming van de
burgemeester door de Kroon. Zij zal
voorstellen voorbereiden om deze
benoeming door de Kroon te laten
geschieden op voordracht van de
gemeenteraad, waarbij slechts
zwaarwegende belangen de Kroon
ertoe kunnen brengen, af te wijken
van deze voordracht. Wat zal nu de
praktijk zijn? In welk opzicht zal de
gang van zaken echt afwijken van de
situatie waarin de burgemeester
door de raad gekozen wordt? Ik zie
het formele punt van verschil wel, en
daar hecht ik aan, maar de benoe–
ming door de Kroon mag geen
versleten formaliteit worden. De
bewijslast van de zwaarwegende
belangen enz. zal toch op enigerlei
wijze in het openbaar ter discussie
kunnen nomen. En dit moeten wij
vermijden, want het gaat toch nog

altijd om personen. Maar goed, de
minister heeft vanmorgen gezegd dat
zij alle haken en ogen en leeuwen en
beren ziet. Zij zal een en ander in
kaart brengen en zij vraagt ons, nu
maar de wetsvoorstellen af te
wachten. Wij zullen dat doen, maar
wij hebben wel reserves.

Over de herbenoeming heb ik
vanmorgen bij interruptie enkele
vragen gesteld die ik nog steeds van
belang vind. Naar aanleiding daarvan
zou ik dan ook nog graag het een en
ander vernemen.

Ook over wethouders van buiten
de raad is een nadere verkennende
studie toegezegd. Mijn collega Van
den Berg had hier gisteren om
gevraagd. Vanzelfsprekend dank ik
de minister voor deze toezegging.
Zo'n verkennende studie is hard
nodig, want ook hier zullen nogal
wat haken en ogen aan vast blijken
te zitten. Enkele ervan heeft collega
Van den Berg geschetst, maar onze
houding op dit punt is in ieder geval
niet dogmatisch "anti".

Hetzelfde geldt voor het kiesstelsel
en het gemakkelijker maken om met
voorkeurstemmen toegang tot deze
Kamer te krijgen. Ook de notitie
hierover wachten wij af, maar
vooralsnog vinden wij dat de grens
bij 50% bereikt is. Wie weet, wellicht
laten wij ons ooit overtuigen. Maar
naarmate een fractie in dit huis
kleiner is, wordt het natuurlijk voor
de kiezers belangrijker, hoe het er
allemaal uitziet en hoe de partij heeft
gekandideerd.

Over het constitutionele hof is
eveneens een notitie toegezegd, die
wij ook weer afwachten.

Ten slotte de rol van de politieke
partijen. Die willen wij ook in tweede
termijn niet onbesproken laten, want
er is hierbij sprake van een zeer
concrete verantwoordelijkheid bij het
thema van de kloof tussen kiezer en
gekozene. Wij zullen hier zeker iets
aan moeten doen, wij zullen de hand
in eigen boezem stekend construc–
tieve voorstellen moeten doen. Wij
zullen daar hard aan werken.

D

De heer Willems (Groen Links ):
Voorzitter! Ik dank de regering voor
haar antwoorden en haar toezeggin–
gen op een aantal onderdelen. Toch
moet ik een gevoel van teleurstelling
van onze fractie overbrengen. De
totale balans van de debatten over
de vraagpunten wordt pas volgende
week gemaakt. Dan is ook de

eindbaians van dit debat aan de
orde. Als ik een tussenbalans mag
opmaken, heb ik het vermoeden dat
er niet veel veranderingen in de pen
zitten. Als er al veranderingen zijn,
zijn het buitengewoon kleine stapjes,
zeer marginale dingen. Overigens
zijn het geen verslechteringen, op
een enkel punt na, waarover ik straks
iets zal zeggen.

Over het algemeen gaan deze
stapjes onvoldoende in op de
onvrede die door onze fractie, een
minderheid van de commissie-De
Koning en een meerderheid van de
commissie-Van Thijn is gesignaleerd.
Dit heeft te maken met de analyse.
Hoe kijk je tegen die onvrede aan?
Als je ervan uitgaat dat het niet
prlmair in de staatsrechtelijke
verhoudingen zit, moet je het elders
zoeken. De vraag is vervolgens wel
hoe je op die andere plekken de
kloof tussen kiezers en gekozenen
wilt overbruggen. Wij zijn nog steeds
van mening dat deze kloof er is en
hebben haar op een aantal punten
ook moeten vaststellen.

Misschien komt het doordat de
minister-president in zijn antwoord
drie P's ten tonele voerde. Ik vind die
aardig gevonden, maar eigenlijk mis
ik node een vierde P. Hij had het over
de programmatische inzet, de
principiële inzet en de persoonlijke
inzet. Naar mijn idee blijft de
publieke inzet, het volksvertegen–
woordiger zijn als zodanig, hierbij
onderbelicht. De vierde P loopt een
beetje als een rode draad door mijn
verhaal heen. Als je merkt dat kiezers
zich te weinig vertegenwoordigd
voelen door degenen die nu de
wetgevende en de uitvoerende
macht vormen, ook op het gemeen–
telijke niveau, is er een probleem. Ik
vind dat wij dit probleem met de
kleine stapjes die nu gezet lijken te
worden, te weinig serieus nemen.
Bijna alle punten die verder gaan en
in dit debat door de Partij van de
Arbeid, D66 en ons naar voren zijn
gebracht, zijn juist bedoeld om die
kloof te overbruggen door de band
tussen de vertegenwoordigde en de
gekozene aan te halen. Aan de hand
van de thema's die nog volgen, zal ik
een voorstel hiervoor doen.

Ik roep nog eens in herinnering
dat ik gevraagd heb om het
maatschappelijke debat over
publieke kwesties injecties te geven.
Dit staat nog los van het referendum
als staatkundig model, in welke vorm
ook. Het gaat gewoon om het
maatschappelijke debat, waarin ook
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de rol van politieke partijen
belangrijk is. Bijna geen van de
sprekers is op dit vraagpunt
ingegaan, ook in tweede termijn niet.
De minister-president is er enigszins
op ingegaan. Het is van belang om
dit maatschappelijke debat te
inspireren. Ik weet dat de regering
hiertoe bereid is. De discussie over
sociale vernieuwing hebben wij
gehad en bijvoorbeeld ook het
minderhedendebat. Dit vind ik
belangrijke signalen. Ook sommige
partijen hebben er interessante
stappen in gezet. Wij zullen nog wel
een paar keer struikelen, want het is
niet gemakkelijk om ook interne
meningsverschillen en plein public
uit te vechten. Dit maakt je kwets–
baar als partij. Toch dien je het te
doen, wil je het publiek in de
meningsvorming betrekking.

Ik ieg de Kamer op dit punt een
uitdrukkelijke verzoek aan de
regering in de vorm van een motie
voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Bijzondere
Commissie Vraagpunten is ingesteld
om de relatie tussen kiezer en
gekozene en burger en bestuur nader
te onderzoeken;

overwegende, dat de betrokkenheid
van burgers in een vroeg stadium
van beleidsontwikkeling zal kunnen
bijdragen aan de verbetering van de
relatie tussen burger en bestuur;

overwegende, dat raadpleging van
burgers in een vroeg stadium van
beleidsontwikkeling een verhoging
van de kwaliteit van het overheids–
beleid kan bewerkstelligen;

verzoekt de regering te experimente–
ren met het op diverse wijzen
voorleggen van maatschappelijke
problemen en beleidsvoornemens
aan burgers, dan wel anderszins in
het beginstadium van beleids–
ontwikkeling een raadplegende en
inventariserende interactie met de
burger te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Willems.

Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 90 (21427).

De heer Wiebenga (VVD ): Kan de
heer Willems, ook voor het publiek,
nog even aanduiden wat die
interactie is en hoe hij dat tastbaar
voor zich ziet?

De heer Willems (Groen Links ): Dat
zou een beetje een doublure worden
van mijn eerste termijn. Ik heb daar
toen een aantal voorbeelden van
gegeven en ook ideeën voor
aangedragen. Ik noem het voeren
van ronde-tafelgesprekken en het
entameren van discussies over
publieke onderwerpen, waarover
besluitvorming te verwachten valt.
De PKB-procedure is een model dat
daarin past, zij het dat dit al weer
heel erg geformaliseerd is. Het
minderhedendebat was, wat dat
betreft, veel opener van vorm. Het
kon ook op alle mogelijke plaatsen
plaatsvinden. Het debat over de
sociale vernieuwing heeft weer een
andere vorm. Welnu, ik wil met deze
motie benadrukken dat je langs deze
weg de burger en het publieke debat
kunt stimuleren. Daarbij heb ik nog
de rol van de politieke partijen
geformuleerd. Overigens staat dit
niet met zoveel woorden in de motie,
omdat dit niet een zaak is die je via
wetgeving kunt regelen. Willen de
politieke partijen de brugfunctie
tussen kiezers en gekozenen echter
weer meer vervullen, dan zullen zij
zich ook in die debatten meer
moeten gaan profileren en ook de
discussie in eigen kring moeten
stimuleren. Wellicht is dit een
beperkte aanvulling op mijn eerste
termijn.

Voorzitter! Ik maak nog een paar
opmerkingen. Over de gekozen
minister-president en het regeerak–
koord wil ik niet al te veel meer
zeggen, omdat ik denk dat het geen
vruchtbare discussie meer zal
worden. Volgens mij gaat het om iets
anders dan om de vraag of de
minister-president nu wel of niet
gekozen moet worden. Dat heb ik in
mijn bijdrage ook willen benadruk–
ken. Het gaat erom of je de
verstrengeling tussen de uitvoerende
macht en de controlerende macht
enigszins wilt doorbreken. Ik heb
gezegd dat er ook nog een ander
model denkbaar is, namelijk een
tweede stem op de coalitie. Dat is
echter niet eenvoudig. Je moet ook
niet denken dat daar zomaar alles

mee wordt opgelost. Daarmee heb ik
echter willen accentueren dat het
dualisme verder versterkt moet
worden. De minister-president zegt
het eens te zijn met de versterking
van het dualisme. Dat vraagt echter
ook om een andere invulling van
regeerakkoorden en om een lossere
opstelling van de Kamer ten opzichte
van de regering. Ik ben het ermee
eens dat je daar op zichzelf geen
staatkundige wijziging voor nodig
hebt. Dit zit voor een deel in onze
eigen cultuur ingebakken. Je kunt
echter wel staatkundige instrumen–
ten gebruiken om dit te accentueren.
En daarom is die tweede stem voor
een gekozen minister-president of
coalitie, mits ingebakken in de
vertrouwensregel - anders doorbreek
je het dualisme namelijk - een
bijdrage daaraan. Wij hebben hier
geen principe van gemaakt, maar het
is wel een instrument om de controle
beter tot haar recht te laten komen.

Mocht het hier niet van komen -
daar ziet het wel een beetje naar uit
- dan is dat nog geen vrijbrief voor
de Kamer om haar controlerende en
onafhankelijke positie niet verder
vorm te geven door minder van
stemdwang uit te gaan, door minder
gedetailleerde regeerakkoorden te
sluiten en door wat meer afstand te
nemen van de coalitie, zoals die aan
de andere kant in vak K zit. Hiermee
wordt vooral een beroep gedaan op
de coalitiepartijen. De oppositiepar–
tijen hebben vanzelf al een wat
lossere binding met het kabinet, zij
het dat ook zij daar meer of minder
aan gebonden kunnen zijn, hetzij
door daden uit het verleden, hetzij
door mogelijke daden in de
toekomst. Ik ga hier nu echter niet
verder op in, omdat deze discussie
blijkbaar vruchteloos is.

Aan het adres van de minister van
Binnenlandse Zaken maak ik nog een
enkele opmerking over de burge–
meester. Kortheidshalve kan ik mij
aansluiten bij hetgeen al door de
heer Kohnstamm mede namens mij
is opgemerkt en in een motie is
neergelegd. De minister legt de
nadruk op de functie van de
burgemeester ten aanzien van de
openbare orde. Naar mijn idee kan
zij dit niet helemaal handhaven,
mede gezien ervaringen elders. Ik
meen dat de commissie-Van Thijn
juist op dit punt vrij zorgvuldig
bekeken heeft of dat argument
voldoende weerlegd kon worden.
Mijn overtuiging is dat dit is
gebeurd. Men zegt: er blijft op dat
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punt een eigen rol voor de burge–
meester bestaan, maar hij behoeft
daar niet voor benoemd te worden.
Er is een controlerende rol en een
aansturende rol voor de minister van
Binnenlandse Zaken in het kader van
het openbare-ordebeleid, zoals dat
overigens op een heleboel terreinen
geldt. Daarnaast is er de controle–
rende rol van de gekozen organen,
namelijk regio–, provincie– en
gemeenteraad. Op zichzelf vind ik dit
dus een onvoldoende argument om
de burgemeester een benoemde
functionaris te laten zijn.

Daar waar de regering en eigenlijk
ook de hele Kamer van mening is dat
zijn positie meer inhoud en
versterking behoeft, is het
legitimatieprobleem des te groter. In
de discussie over de verbinding
tussen kiezers en gekozenen zie ik
hier een stukje van terug, in die zin
dat je een benoemde functionaris, al
heb je nog zoveel waarborgen voor
de aanstellingsprocedure, daar meer
invloed op geeft. Dat geldt dus ook
voor de commissaris van de
koningin; die wordt ook benoemd. Ik
vind dat in feite een stapje terug op
de weg die wij moeten lopen. Ik vind
dat de burgemeester dichter bij het
gemeentebestuur moet komen zitten,
in plaats van nog meer de onafhan–
kelijkheid ervan te benadrukken, iets
wat door het Nederlands genoot–
schap van burgemeesters in een
notitie ook nog eens fijntjes aan ons
is voorgelegd.

Ik sluit mij op dit punt ook aan bij
de wensen die al geuit zijn over de
deconstitutionalisering. Ik heb er
geen motie over ingediend, mede
tengevolge van de motie–
Kohnstamm. Ook als die niet
aangenomen wordt, neem ik aan dat
de bewindslieden ermee rekening
houden dat het hierbij gaat om een
uitdrukkelijke wens van de Kamer
om op dat punt het debat open te
houden.

Vervolgens ga ik nog in op het
kiesstelsel. Ik doe dat aan de hand
van een tweetal moties. De eerste
heeft betrekking op de voorkeurstem–
men. Ik had eerst in mijn motie een
concreet percentage genoemd. Bij
nader inzien leek het mij verstandig
dat niet te doen. Er is namelijk een
grote meerderheid die het eens is
met de commissie-De Koning, dat de
kiesdrempel voor voorkeurstemmen
lager zou moeten zijn, maar er is
geen overeenstemming over de mate
waarin, dus over het exacte
percentage. Moet het gaan om 25%,

15%, 10% of zelfs 0%, waarover
mevrouw Ockels het had? Ik meen
dat aan de hand van een wetsvoor–
stel waarin door de regering een
concreet percentage tot verlaging
wordt voorgesteld, de discussie over
het precieze niveau gevoerd kan
worden aan de hand van voorbeel–
den en uitwerkingen. Ik wil de motie
op dat punt dan ook open formule–
ren. Mijn inzet heb ik in eerste
termijn al duidelijk gemaakt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor de
verbetering van de band tussen
kiezer en gekozene wenselijk is
verkiezing van volksvertegenwoordi–
gers middels voorkeurstemmen te
bevorderen;

overwegende, dat alleen een sterke
verlaging van de voorkeurdrempel
leidt tot een grotere vertegenwoordi–
ging van gekozenen op basis van
voorkeurstemmen;

verzoekt de regering een wettelijke
maatregel voor te bereiden waardoor
de drempel voor verkiezing met
voorkeurstemmen verlaagd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Willems.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 91 (21427).

De heer Willems (Groen Links ):
Voorzitter! Mijn laatste motie heeft
betrekking op het kiesrecht voor
buitenlanders, met name op het
middenniveau. Ik heb er in mijn
eerste termijn en in eerdere debatten
al voldoende over gezegd.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ingezetenen die
geen Nederlander zijn en vijf jaar
onafgebroken in Nederland
verblijven voor de gemeenteraads–
verkiezingen het actief en passief

kiesrecht bezitten;

overwegende, dat door de vorming
van een provincie-nieuwe stijl in
ieder geval in de regio Rijnmond,
maar naar verwachting ook in andere
regio's, de gemeenteraad van de
centrale stad zal worden opgeheven;

overwegende, dat het de bedoeling
is dat de te vormen provincies–
nieuwe stijl een aantal taken zullen
krijgen, onder andere ten aanzien
van de volkshuisvesting, die voor
genoemde ingezetenen in het
bijzonder van belang zijn en die
thans door de gemeenten worden
behartigd;

constaterende, dat als gevolg van de
regiovorming bovengenoemde
ingezetenen minder invloed dreigen
te krijgen dan zij nu hebben;

verzoekt de regering een voorstel in
te dienen tot wijziging van de
Grondwet, waardoor genoemde
ingezetenen voor de verkiezing van
het regiobestuur het actief en passief
kiesrecht kunnen uitoefenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Willems.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 92 (21427).

De heer Willems (Groen Links ):
Voorzitter! Ik sluit af met de
opmerking dat dit het eerste debat is
in het kader van de staatkundige
vernieuwing waarin geen enkele
kamerbrede motie is ingediend. Dat
tekent toch wel de malaise waarin dit
debat verkeert.

D

De heer Mateman (CDA ): Mijnheer
de voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
laatste opmerking van collega
Willems, dat het tekenend is voor dit
debat over staatkundige vernieuwing
dat er geen enkele motie is
ingediend die kamerbrede ondersteu–
ning geniet. Mijns inziens is dit
overigens niet zozeer een teken van
malaise als wel een teken dat wij wat
betreft de staatkundige vernieuwing
allemaal andere oplossingsrichtingen
kiezen. Ik weet niet of het feit van de
veelheid aan gedachten zou kunnen
wijzen op het tegendeel van een
malaise.

Tweede Kamer
Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing

2 december 1993
TK33 33-2542



Mateman

Voorzitter! Ik dank de bewindslie–
den voor hun heel uitvoerige en
goede reactie op alle gedachten die
vanuit de Kamer naar voren zijn
gebracht. Staatkundige vernieuwing
is zo'n algemeen onderwerp waarbij
je zoveel kanten uit kunt gaan, dat ik
het een knappe prestatie vind om
daarop heel concreet te reageren en
met elkaar duidelijke sporen te
trekken. Dat is gebeurd en ik stel dat
erg op prijs.

In de tweede plaats verzet de
CDA-fractie zich opnieuw tegen de
gedachte dat als je concreet gedane
voorstellen tot vernieuwing niet zou
onderschrijven, dat zou betekenen
dat je staatkundige ook niet zou
willen. Neen, voorzitter, ook als je
constateert dat er problemen zijn -
wij hebben geen enkele behoefte om
die kleiner voor te stellen dan ze zijn
- dan moet je aan de oplossingen de
concrete eis stellen dat ze bij moeten
dragen aan een beter functioneren
van het parlement en het bestuur.
Wij hebben steeds al die oplossingen
tegen het licht gehouden en ons de
vraag gesteld of het de juiste
antwoorden waren. Wij zullen dat
blijven doen.

De heer Jurgens (PvdA ): Als de
heer Mateman, het probleem
erkennende, alle oplossingen die zijn
aangedragen moet verwerpen, spant
hij zich dan vervolgens creatief in om
een andere oplossing te bedenken?

De heer Mateman (CDA ):
Natuurlijk.

De heer Jurgens (PvdA ): Ik hoor ze
echter niet.

De heer Mateman (CDA ): Het is
niet zo dat toevallig de onderwerpen
die op dit moment in discussie zijn,
de enige antwoorden zouden zijn op
de staatkundige problemen die er
zijn. Dat zal de heer Jurgens wel met
mij eens zijn. Hij heeft ook geen
andere voorstellen gedaan dan
degene die op dit moment worden
besproken. Ik heb er wel een aantal
aan toegevoegd. Over één ervan
kom ik nog te spreken en dat betreft
de versterking van de rol van
politieke partijen en burgerschaps–
vorming om ook aan de relatie
tussen kiezer en gekozene wat te
doen. Ik heb nog een algemene
constatering. Daarbij beroep ik mij
op een wetenschapper, de heer
Frissen, die onlangs gesteld heeft dat
de macht van de overheid niet zo

groot is dat de overheid in alle
problemen kan voorzien. Hij zei
verder dat, ook al constateert de
overheid dat er problemen zijn, de
overheid niet in al die problemen kan
voorzien. Er is een natuurlijke
begrenzing aan de macht van de
overheid om problemen op te
lossen.

De heer Jurgens (PvdA ): Dit is een
schitterend voorbeeld van een
corrupt citaat, want de heer Frissen
sprak over problemen in de
samenleving en nu gaat het om
problemen die onszelf betreffen.

De heer Mateman (CDA ): De heer
Frissen sprak over problemen bij de
overheid. Hij zei dat het een
overspannen verwachting is - hij
vond met name dat die in progres–
sieve kring aanwezig was - dat de
overheid in alle geconstateerde
problemen zou kunnen voorzien.

De heer Jurgens (PvdA ): Dat ben ik
met de heer Frissen eens, maar als
het gaat om onze eigen problemen
en ons eigen functioneren, dan is de
maakbaarheid heel wat groter.

De heer Mateman (CDA ): Dat is
een overspannen verwachting in
sommige kringen. Wij zijn een
onderdeel van het complex overheid
en de gedachte dat de maakbaarheid
van de samenleving groot zou zijn, is
wat verminderd, maar de laatste
jaren zie je ook de erkenning,
ongeacht politieke overtuiging, dat
de maakbaarheid van de politieke
samenleving ook wat geringer is dan
wij wel eens gedacht hebben. De
vraag is of wij überhaupt oplossin–
gen kunnen vinden voor tal van
fundamentele problemen, waarvoor
wij staan. Die vraag mogen wij best
eens onder ogen zien.

De heer Jurgens (PvdA ): Wij
zouden kunnen afspreken dat, als er
geen externe factoren zijn die ons
belemmeren, het aanbrengen van
veranderingen in ons politieke stelsel
eenvoudig een kwestie is van
politieke wil. Ik stel vast dat die bij u
blijkbaar niet aanwezig is, want
externe factoren die het belemme–
ren, kan ik niet vinden.

De heer Mateman (CDA ): Dit gaat
te snel. Ik stel vast dat wij met elkaar
van mening zijn dat er problemen
zijn en dat wij na moeten denken wat
effectieve bijdragen zijn aan de

oplossing, maar dat het nooit zo kan
zijn dat de overheid in al die
problemen een goede oplossing kan
vinden. Dan zouden wij de burgers
wijsmaken dat wij hier in Den Haag
al hun problemen kunnen oplossen
Dat kunt u niet en dat kan ik niet.

De heer Jurgens (PvdA ): Het
invoeren van het referendum is een
kwestie van politieke wil van dit
poiitieke systeem. Als wij willen
gebeurt het en dat heeft niets met
enige maakbaarheid te maken.

De heer Mateman (CDA ): Daar ben
ik het helemaal mee eens, maar dat
is niet de vraag waarom het gaat. De
vraag is of het in welk probleem dan
ook voorziet, of het een goede
bijdrage is aan het beter laten
verlopen van politieke besluitvor–
ming, of het de burgers meer invloed
geeft, of dat het het bestel slechter
laat functioneren. Dat is de vraag
waarvoor wij staan.

Oe heer Jurgens (PvdA ): Dat heeft
niets met het citaat van de heer
Frissen te maken, want nu spreekt u
over een geheel ander argument. U
zei dat een aantal zaken niet
maakbaar zijn in de samenleving.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
De werkgelegenheid is bijvoorbeeld
een heel moeilijke kwestie. Maar ons
eigen functioneren, bijvoorbeeld als
het gaat om een referendum, is onze
zaak en dat hebben wij helemaal in
de hand. Als u dat niet wilt, moet u
niet de heer Frissen aanhalen.

De heer Mateman (CDA ): Dat ben
ik geheel met u eens. Dan rijst echter
de vraag of invoering van een
referendum een bijdrage aan het
beter functioneren van de overheid
levert. Die vraag moeten wij
beantwoorden. Wij zullen de plussen
en minnen tegen elkaar moeten
wegstrepen. Ik heb mijn argumenten,
zoals u de uwe heeft.

De heer Jurgens (PvdA ): Dat heeft
niets met maakbaarheid te maken.

De heer Mateman (CDA ): Daar zijn
wij het gelukkig over eens. Wij
kunnen nu in het goede kader de
argumenten tegen elkaar afwegen.

Ik verneem graag nog een reactie
van het kabinet op mijn opmerkingen
over de burgerschapsvorming en de
rol van politieke partijen.

Voorzitter! De minister-president
heeft vanmorgen gesproken over de
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wijze waarop de formatie beter kan
verlopen. Wij geven er de voorkeur
aan, na de verkiezingen hierover een
beslissing te nemen. Wij willen niet
bij voorbaat vastleggen welke
procedure gevolgd moet worden. Als
bij de formatie de min of meer
gebruikelijke procedure wordt
gevolgd, moet daaraan een
verantwoordingsplicht gekoppeld
worden. Wellicht kan die in de
informatie-opdracht worden
opgenomen. Daarmee kunnen veel
van de nadelen van het huidige
systeem worden ondervangen. Wij
hebben overigens niet de illusie dat
er ooit een systeem te bedenken is
dat geen nadelen heeft.

Voorzitter! Ook dit debat heeft niet
de argumenten gebracht die onze
fractie kunnen overtuigen van de
noodzaak van een referendum. Ik
waardeer overigens de inzet van de
voorstanders van een referendum.
Wij blijven deze kwestie met een
open instelling benaderen. Ik wil
echter een van de argumenten tegen
een referendum nog eens onder de
aandacht brengen. In dit land zijn er
alleen maar minderheidspartijen die,
om het land te kunnen regeren,
coalities vormen. Een coalitie kan
alleen maar gevormd worden a!s er
afspraken worden gemaakt over het
te voeren beleid. Dit betekent dat op
bepaalde terreinen een minderheid
ook eens haar zin krijgt. Die
minderheid stelt een en ander veilig
in het regeerakkoord. Dat is kennelijk
de prijs die de meerderheid moet
betalen om de minderheid tot
regeringsdeelname te bewegen. Ik
vermag niet in te zien dat het nodig
is om daarna de wetsvoorstellen die
het gevolg zijn van de coalitie–
afspraken, nog eens voor te leggen
aan een ander gremium. Dan worden
die aardige wensen van de PvdA,
van het GPV of van het CDA die in
het regeerakkoord zijn opgenomen,
nog eens tegen het licht gehouden
en blijkt dat de meerderheid daar
helemaal niets voor voelt. Dat is een
zeer merkwaardige vorm van het
voeren van beleid.

De heer Wolffensperger (D66 ): Dat
is een merkwaardige redenering. Wat
is nu eigenlijk het doel van politieke
besluitvorming? Toch niet om de
coalitie in stand te houden? De wil
van het volk moet tot uitdrukking
gebracht worden!

De heer Mateman (CDA ): Juist. Als
dat zo is, is er helemaal geen

regering op basis van een meerder–
heid in het parlement nodig. Elke
beslissing moet dan direct aan
groepen van de bevolking worden
voorgelegd die per dag uitmaken wat
er moet gebeuren. Is dat uw stelling?

De heer Wolffensperger (D66 ):
Neen, mijn stelling is dat binnen ons
parlementaire systeem nog steeds
geldt dat het parlement moet
proberen tot uitdrukking te brengen
wat er onder de meerderheid van de
bevolking leeft. Zelfs als uw
redenering juist is - ik kan daar
prachtige voorbeelden van geven -
dat door achtereenvolgende coalities
een minderheidsstandpunt in
parlement en samenleving overeind
wordt gehouden, dan is dat een
reden te meer om de samenleving
een correctiemogelijkheid te bieden
voor de gevallen dat zij het te gek
vindt worden. Bouw checks and
balances in!

De heer Mateman (CDA ): Ik begrijp
uw stelling. In een democratie heeft
de meerderheid van de bevolking het
niet onder alle omstandigheden en
bij alle beslissingen voor het zeggen.
Elke groepering in het parlement
vertegenwoordigt kiezers en probeert
dit zo goed mogelijk in het beleid tot
uitdrukking te brengen. Dit leidt tot
coalitievorming en vervolgens tot
beleidsvorming. Het is echt niet
nodig dat een meerderheid dit
achteraf kan corrigeren. Ik verzeker u
een ding. Dat zal ook voor uw
groepering gelden, mijnheer
Wolffensperger. Stel dat uw
groepering geroepen zou worden tot
het dragen van verantwoordelijkheid.
Wellicht hebt u eigen wensen qua
beleid. Ik sluit dit niet uit. Ik kan mij
er op dit moment niet zoveel bij
voorstellen, maar misschien zijn er
punten waarvan u zegt dat deze
typisch voor D66 zijn en dat ze in een
regeerakkoord moeten worden
opgenomen. Stel dat u nu met een
andere partij de coalitie vormt,
bijvoorbeeld een paarse coalitie,
maar het kan ook met het CDA zijn.
De typische D66-wensen komen nu
in het regeerakkoord. U bent dan
bereid om deze vervolgens door
middel van een referendum voor te
leggen aan de bevolking, waarbij ze
dan worden weggestemd. Ik neem
aan dat u hier blij mee bent.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
zou zo'n concessie in een kabinets–
vorming juist met een geruster hart

doen, als ik wist dat er een correctie–
mechanisme in de samenleving zat.

De heer Mateman (CDA ): Ook ten
aanzien van uw eigen punten?

De heer Wolffensperger (D66 ):
Natuurlijk ook ten aanzien van mijn
eigen punten.

De heer Mateman (CDA }: Hebt u
typische D66-punten, waarvan u zegt
dat ze niet zo belangrijk zijn?

De heer Wolffensperger (D66 ):
Vele.

De heer Mateman (CDA ): Vele. En
deze legt u allemaai voor aan de
meerderheid en deze mogen daarna
weggestemd worden?

De heer Wolffensperger (D66 ): Nu
gaat u te ver in uw redenering. Ik
probeer uw redenering te volgen. Dit
is soms niet zo gemakkelijk, maar ik
probeer het. U zegt: het zou kunnen
voorkomen dat je in coalitie–
onderhandelingen een standpunt
bepaalt en dat dit standpunt achteraf
onderuit wordt gehaald door een
referendum. Ik zeg u dan dat ik juist
eerder bereid zou zijn om bijvoor–
beeld het onderspit te delven, want
dat was uw voorbeeld. Ik delf in een
coalitie-onderhandeling het onderspit
en mijn standpunt wordt niet het
standpunt van het regeerakkoord. Ik
zou dat met een geruster hart doen,
zei ik u, als ik weet dat de samenle–
ving een correctiemechanisme heeft.

De heer Mateman (CDA ): Dat
begrijp ik, maar ik draai het om. Stel
dat u met ons een samenwerking
zou aangaan. Stel dat wij zouden
zeggen: dat is ons een prijs waard. U
hebt een aantal specifieke D66-
wensen waarvan wij zeggen: van ons
hoeft het niet, maar het is ons een
prijs waard om met D66 samen te
werken. Deze komen in een
regeerakkoord te staan. Wij voeren
het uit. Het komt in een wetsvoorstel.
Daarna wordt dit voorwerp van een
referendum en het wordt wegge–
stemd. Ik neem aan dat u het
hiermee dan eens bent.

De heer Wolffensperger (D66 ):
Daar ben ik het dan van harte mee
eens. Ik zou graag bereid zijn om
deze consequentie te aanvaarden,
omdat ik hier zit om zo goed
mogelijk tot uitdrukking te brengen

Tweede Kamer
Staatkundige, bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing

2 december 1993
TK33 33-2544



Mateman

wat er in de meerderheid van de
Nederlandse bevolking leeft.

De voorzitter: Ik wil hier graag even
tussenbeide komen. Ik heb de indruk
dat de heer Mateman erin is
geslaagd om, waar hij geïnterrum–
peerd werd, nu de heer Wolffensper–
ger te interrumperen. Ik wil aan deze
interruptie een einde maken. Ik
verzoek de heer Mateman zijn
betoog voort te zetten. Hij heeft nog
een enkele minuut.

De heer Wiebenga (VVD ):
Voorzitter!...

De voorzitter: Nee, ik houd het even
op wat ik zojuist heb gezegd.

De heer Mateman (CDA ): Ik neem
aan, dat dit niet voor andere
interrumpanten geldt. U zegt: een
enkele minuut, maar ik wil ook voor
collega Van der Heijden ruimte laten.
Hij moet reageren op opmerkingen
die voor hem gemaakt zijn.

Ik wil in ieder geval afsluiten met
een opmerking die te maken heeft
met het verloop van de debatten tot
dusverre. Ik maak twee kanttekenin–
gen. Ik kijk in de richting van de heer
Wolffensperger. Wij willen in ieder
geval twee dingen niet. Dat is in de
eerste plaats de gekozen minister–
president, voorzitter, omdat dit een
instabiliteit in ons staatsbestel
introduceert, die wij tot dusverre niet
kennen. Verder willen wij geen
referendum, dat de mogelijkheid
biedt dat genomen beslissingen
achteraf nog eens worden terugge–
draaid.

D

De heer Van der Heijden (CDA ):
Voorzitter! Toen de heer Kohnstamm
de heer Van der Sanden citeerde,
proefde ik zelf even zeep in mijn
mond en ik dacht nog: goh, dat is
zeep voor dank en wel voor het feit
dat wij de laatste drie jaar ruimte
hebben gemaakt voor een heleboel
ontwikkelingen die mogelijk nog
volgende week ondersteund kunnen
worden, ook door het CDA. Ik denk
aan de motie van de heer Niessen
over een voordracht van de raad.
Laat ik het zo zeggen: ik zal mijn
uiterste krachten aanwenden om dit
voor elkaar te krijgen.

Hiermee kom ik meteen aan de
passage van de heer Niessen over de
heer Brinkman. Hoe moet ik het
zeggen? Ik proefde eigenlijk jaloezie

van de heer Niessen hierin. Want
voor woordvoerders van Binnen–
landse Zaken is het natuurlijk en
groot genot om nu en dan een
fractievoorzitter aan het werk te zien
op het terrein van Binnenlandse
Zaken en een fractievoorzitter te
hebben die zich uitdrukkelijk ook met
het binnenlands bestuur wil
bemoeien en daar met leidingge–
vende redevoeringen probeert tonen
te zetten.

De heer Niessen (PvdA ): Voorzitter!
Daarom was ik vorige week ook zo
gelukkig dat de vice-premier
hetzelfde deed. Ik overtroef u nu!

De heer Van der Heijden (CDA ): Ik
heb die redevoering natuurlijk ook in
NRC Handelsblad gelezen. Laat ik
niet gaan vergelijken, het is toch al
zo moeilijk vandaag de dag. De heer
Niessen scoort een keertje. Dat maak
ik regelmatig mee. Hij kan zien hoe
tevreden ik daarover ben.

De heer Brinkman probeert vooral
zijn partijgenoten, die te dicht bij
huis blijven - naar de woorden van
Marsman - en proberen van daaruit
de constitutie te bewaken, verder te
lokken. Dat dit stapje voor stapje
gaat, ach, ik meen dat de heer
Niessen daaraan volgende week nog
zijn geluk kan ontlenen. Uit het debat
heb ik immers ook begrepen, dat hij
voor het aannemen van zijn motie
nogal afhankelijk is geworden van de
fractie van het CDA.

Ik maak nog een paar kleine
opmerkingen die vooral te maken
hebben met het betoog van de
minister. Over dualisme zal ik kort
zijn. Ik begrijp van haar, dat dit wel
degelijk past in een ontwikkeling van
het openbaar bestuur die ook zij voor
ogen heeft. Ik hoop dat zij in die
richting een eerste stapje wil zetten
door een wetswijziging voor de
"wet-Rotterdam". Zo zal ik het maar
samenvatten. Als zij dat nog niet
helemaa! heeft bedoeld, moet het
duo De Cloe/Van der Heijden
misschien aantreden om dat zelf nog
in de wet te regelen. Het zou echter
belangrijk zijn die stappen te zetten
en zo versta ik ook de motie van de
heer Kohnstamm.

Over de aanstelling zijn een paar
dingen gezegd. Ik ben al ingegaan op
de voordracht die wordt vermeld in
de motie van de heer Niessen. Ik
meen dat het heel belangrijk is dat
wij daarbij toch vasthouden aan de
voordracht op basis van een
kroonbenoeming. Dat betekent naar

mijn gevoel dat het een openbare
voordracht is en dat het een
voordracht van de raad is en niet
meer van een commissie uit de raad.
De raadsverhoudingen komen daarin
immers niet meer tot hun recht.

De aanstellingsprocedure. De
minister heeft terecht gezegd, dat het
al sneller gaat dan vroeger en dat
het in een aantal opzichten al beter
gaat. Ik stel het toch op prijs, naar
voren te brengen dat ik het raar vind
dat wij de man of vrouw die wij
zoeken, met de eisen bekendmaken
op het moment dat de vacature
gesloten is. Daarop zou een
verbetering betrekking kunnen
hebben. Voorts meen ik dat de
informatie aan de vertrouwens–
commissie aanzienlijk verbeterd kan
worden.

Ik heb al iets gezegd over de rol
van de commissaris. De geloofwaar–
digheid van de kandidaat dient te
worden getoetst. Natuurlijk moet ook
worden getoetst op reliability. In
ieder geval gaat het er mij om, dat
de minister wordt ontlast en dat de
band met de commissaris en de
kandidaat die benoemd zou worden,
groter wordt gemaakt. Dat zou ik
graag overeind houden.

Mijn laatste opmerking gaat over
de bevoegdheden. De minister blijft
bij variant B van het rapport-Van
Thijn. Dat is een klein beetje sturen
inzake de agenda. Het viel op, dat
het argument daarbij het collegiaal
bestuur is, waaraan zij niet wil raken.
Dat is nu precies het argument dat ik
inzake deze variant niet begrijp, noch
inzake de variant die ik voorsta en
waarvoor ik een motie wil indienen.
Natuurlijk blijft het college van B en
W beslissen. Dat is het collegiaal
bestuur. Het ging er mij om, de
burgemeester als het ware een eigen
kwaliteit te geven, waardoor hij
bijvoorbeeld tegen de mensen in het
college kan zeggen: het gaat niet
goed, ik wil voor integrale veiligheid
meer dan jullie bereid zijn te doen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de burgemeester
in de huidige praktijk onder grote
druk van de raad kan komen te staan
om zijn ontslag aan te bieden
wegens een onherstelbare vertrou–
wensbreuk;
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Van der Heijden

voorts overwegende, dat de
burgemeester geen daarop afge–
stemde rechtspositie heeft;

van oordeel, dat het wenselijk is om
een wachtgeldregeling voor de
burgemeester, voor rekening van de
gemeente, te treffen die aansluit bij
de regeiing voor ambtenaren;

verzoekt de regering een wachtgeld–
regeling voor de burgemeester te
ontwerpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Van der
Heijden. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 93 (21427).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de positie van de
burgemeester in het gemeentelijk
bestel versterkt dient te worden;

van oordeel, dat de burgemeester
moet beschikken over een agende–
ringsbevoegdheid en de mogelijk–
heid een eindvoorstel (met een
termijn waarbinnen moet worden
beslist) aan het college voor te
leggen (variant C1, rapport "De
burgemeester ontketend");

van oordeel, dat daarvoor artikel 172
in de Gemeentewet dient te worden
aangescherpt;

verzoekt de regering de Gemeente–
wet conform deze wensen aan te
passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Van der
Heijden. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94 (21427).

De heer Niessen (PvdA ): Wat
gebeurt er als er niets gebeurt
binnen de termijn waarbinnen een
beslissing genomen moet worden?

De heer Van der Heijden (CDA ):
Dan kan de burgemeester bouwen of
dan is er een vertrouwensbreuk.

Daar hebben wij dus de wachtgeldre–
geling voor nodig.

D

Minister Lubbers : Voorzitter! Ik
prijs mij gelukkig met het grondige
debat. Wij hebben geprobeerd
vanochtend uitvoerig in te gaan op
de argumenten, ook van de
interruptiedebatten van gisteren.
Desalniettemin was het mogelijk om
ruimschoots onder de helft van de
tijd die de Kamer gesproken heeft, te
blijven. Wij zullen een inspanning
doen om dat nu te herhalen.

Het rapport-Deetman waarover wij
vandaag voor een deel spreken, gaat
over bestuurlijke en staatkundige
vernieuwing. Ik heb er, eerlijk
gezegd, wat moeite mee als de
probleemstelling van het begin van
het rapport wordt beschreven en dan
wordt gevraagd wat je eraan doet.
Daarbij overheerst naar mijn gevoel
het beeld dat er zo weinig uitkomt. Ik
houd dat bij, omdat ik al die
debatten doe. Er komt heel veel uit,
maar de accenten liggen hier en daar
wat anders. Indien men de verbete–
ring in de bestuurlijke verhoudingen
onbelangrijk vindt, tellen de
veranderingen daarin natuurlijk niet
zozeer, maar deze zijn zeer belang–
rijk. Indien men het aspect van een
tijdige voortgang van bestuur en
wetgeving niet zo belangrijk vindt,
kijkt men anders aan tegen het
opschonen van adviescolleges en de
wijze waarop daarmee in het
parlement en tussen de Kamers
wordt omgegaan. Ik zou toch willen
waken tegen de gedachte dat er veel
stof is, maar weinig uitkomt. Er komt
heel veel uit. Wij hebben natuurlijk
allemaal onze teleurstellingen
wanneer dingen niet gebeuren. Ook
dezerzijds bestaan die teleurstellin–
gen. De negatieve werking van
bepaalde elementen op de vertrou–
wensrelatie wordt naar mijn gevoel
onderschat.

Dit was een algemeen punt. Het
lijkt mij nu praktisch om de
verschillende onderwerpen en
sprekers in tweede termijn zo precies
mogelijk door te lopen. Ik doe dat in
de chronologische volgorde van de
verschillende onderdelen van het
proces. Mevrouw Dales spreekt over
het kiesstelsel. Ik ecarteer ook enkele
andere onderwerpen die zij
behandelt. Het is duidelijk dat het
bevorderen van de publiek aan–
sprekende volksvertegenwoordiger

en alles wat daarmee samenhangt,
van grote betekenis is.

Dan op weg naar de formatie. Ik
noem geen nieuwe argumenten in
de afweging rond de gekozen
minister-president. Ik denk dat het
debat hierover waardevol is geweest,
omdat de geachte afgevaardigde
Wolffensperger, die dit heeft bepleit,
tenminste weer de nodige opmerkin–
gen en punten heeft meegekregen,
om door te meten hoe deze
ondervangen kunnen worden. Hij
heeft zich daarvoor ook beschikbaar
verklaard. Dat lijkt mij heel goed.
Daarmee is het debat niet voor niets
gevoerd, wat mij betreft.

Het is mij wel opgevallen dat een
aantal argumenten die voor de
gekozen minister-president zouden
pleiten, in een andere context
worden afgedaan, omdat zij niets te
bieden hebben. Ik doel dan op de
vraag die ik heel voorzichtig heb
gesteld, of de kiezer voor de
verkiezingen op bepaalde punten
meer helderheid gegeven kan
worden over wat er daarna gebeurt
en wie de formateur wordt. Het is
natuurlijk het goed recht van de
geachte afgevaardigde om deze
vragen naast zich neer te leggen. Hij
heeft daar ook zijn redenen voor,
maar het valt mij op dat hij daarmee
een bijzondere positie inneemt. Hij
zegt iets in de trant van: zolang u
niet instemt met onze gekozen
minister-president, beschouwen wij
ons eigenlijk niet verantwoordelijk
voor verbeteringen van meer
bescheiden aard. Zo versta ik hem
althans.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
wil daar heel duidelijk over zijn. Als
de heer Lubbers zegt dat de
gedachtengang die hij heeft
uiteengezet tot grotere helderheid
voor de kiezer leidt, dan ben ik dat
met hem eens. Dat is het voordeel.
Het enige dat ik heb gedaan, is
daarnaast een nadeel plaatsen. Wij
doen dat steeds. Naast het voordeel
staat het nadeel van mogelijke
vermenging van de verkiezingen. Het
gaat dan immers niet meer alleen
om verkiezingen voor een volksverte–
genwoordiging, maar ook om de
vraag wie straks minister-president
moet worden. Wij moeten die
afweging maken.

Minister Lubbers : Daarbij houd ik
het. Ik loop door naar het volgende
punt: de formatie. Ik moet ingaan op
de suggesties van de heer Jurgens
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Lubbers

a\s vervolg op het debat van
vanochtend.

De heer Jurgens stelt dat een wet
noodzakelijk zou zijn om een
formateur/informateur in de Kamer
te krijgen. Deze stelling slaat
kennelijk terug op een bepaalde
interpretatie van de Grondwet. Het
debat daarover is bekend. Men kan
de Grondwet ruim interpreteren of
eng. Indien men de Grondwet ruim
interpreteert, kan een formateur in
de Kamer worden uitgenodigd. Dat is
mijn stelling.

Indien men de Grondwet eng
interpreteert, kan een formateur
uiteraard niet in de Kamer verschij–
nen. Het is dan wel zo dat aan de
wet die de geachte afgevaardigde
voorstelt, een wijziging van de
Grondwet vooraf behoort te gaan.
Wij zitten immers in het model van
de enge interpretatie van de
Grondwet.

Ik roep vervolgens de vraag op of
de man wel in de Kamer wil komen.
Misschien mag hij van de Grondwet
worden uitgenodigd, maar wat doen
wij als hij zich aan die uitnodiging
onttrekt? Wat doen wij als hij zegt: ik
ben niet geïnteresseerd, ik kom niet
bij u in de Kamer? Dat kan worden
opgelost.

Ik kom nu bij een onderdeel van
het betoog in tweede termijn van de
heer Van der Vlies. Deze stelde dat
het op zichzelf best mogelijk is, dat
fractievoorzitters in hun advies aan
de Koningin zeggen: wij stellen u
voor die of die mijnheer een
formatie-opdracht te geven. De
fractievoorzitters zouden, zelfs indien
het gaat om een informateur, kunnen
zeggen: wij geven u in overweging
dat de betrokken persoon in dit huis
verantwoording moet afleggen, als
hij de opdracht aanvaardt en niet
gereed is binnen een bepaalde
termijn, maar toch wil doorgaan. Dat
was het voorbeeld van de heer
Mateman. Binnen dat model zijn
variaties mogelijk. Op zichzelf is deze
mogelijkheid niet tegenstrijdig aan
onze staatkundige structuur.

Laat men mij niet misverstaan.
Zelf ben ik van mening dat de
huidige praktijk, de huidige
methodiek nog aanzienlijk verbeterd
kan worden. Dat geldt vooral voor de
formatie. Laten wij beginnen met
datgene wat voor de hand ligt. Ik
constateer dat daarover overeen–
stemming bestaat. Ik bedoel namelijk
korte, bondige, snel te schrijven en
overeen te komen regeerakkoorden!

Als wij dat punt van gemeen–
schappelijkheid dat aansluit bij het
punt van dualisme tot onze
gemeenschappelijke conclusie
zouden maken in deze Kamer, dan
heb je al heel veel gedaan. Alle
bezwaren, zoals de te lange periode
van de formatie, het schemergebied,
de relatieve duisternis en alle
bezwaren die daaraan kleven en het
te lang uitgeschakeld zijn van de
Kamer op sommige onderdelen,
worden daardoor aanzienlijk
teruggedrongen.

Je kunt vervoigens een secundaire
afweging maken. Het volgende zou ik
ook graag als consensus willen
noteren. Er moet wel een hele goede
reden zijn voor een kortdurende
informatie. In alle andere gevallen
dient het om een formatie te gaan.
Dat is het tweede element. Je hebt
dan al twee belangrijke verbeterin–
gen aangebracht.

Als achtervanger kun je het stellen
van een termijn overwegen, maar ik
denk niet dat dat nodig is. Als
iemand de opdracht gekregen heeft,
kan hij na het verstrijken van een
bepaalde termijn alleen nog maar
doorgaan na het verstrekken van
expliciete argumentatie, zonodig in
dit huis. Een vrij sluitende aanpak
voor een voortvarende formatie ligt
daarmee op tafel. De elementen zijn
dus kort en bondig, snel te schrijven
regeerakkoorden, een formateur als
regel en slechts bij hoge uitzonde–
ring een informateur. Dat zijn de
twee hoofdregels.

De secundaire afweging is of je
nog een extra vergrendeling wilt
aanbrengen. Je kunt zeggen dat als
de formatie te lang duurt, dit in de
Kamer moet blijken.

De heer Jurgens (PvdA ): De
minister-president legt hier een zeer
interessante variatie voor. Naar mijn
weten is er immers in dit huis nog
nooit zo openhartig gesproken over
het bijwerken van de bestaande
procedure van de kabinetsformatie,
bijvoorbeeld op de wijze die net door
hem is geschetst. Voor een en ander
is natuurlijk heel duidelijk de
politieke wil nodig om het zo te
doen. De minister-president spreekt
nu met grote onthechtheid, alhoewel
hij twintig jaar lang bij dat proces
betrokken is geweest in verschillende
hoedanigheden. Hij kan nu op die
tijd terugzien. De andere, verder–
gaande voorstellen die er liggen,
onder andere van mijn fractie,
worden misschien niet aanvaard.

Dan zou het van belang zijn om te
bekijken in welke vorm wij het
gezamenlijke voornemen kunnen
gieten om deze procedure te gaan
volgen. Nogmaals, ik vind het een
zeer interessante suggestie van de
minister-president.

Minister Lubbers : Ik laat het hier
even bij, met het oog op de
volgende week. Bij het opmaken van
de balans, juist op zo'n punt, moet
het hoogste politieke niveau in deze
Kamer betrokken zijn.

Ik kom te spreken over de vraag
over de controversiële onderwerpen.
De geachte afgevaardigde de heer
Wolffensperger heeft al bevestigend
geantwoord dat de criteria er aan
komen, Ik hoop dat dat gebeurt en
behoud dus de opvatting die ik in
eerste termijn gaf over de regels die
daarbij te hanteren zijn. Overigens, ik
heb alleen regels van zeer procedu–
rele en niet-inhoudelijk aard
geformuleerd.

Ik denk dat ik de vragen over het
regeerakkoord hiermee ook voldoend
heb beantwoord.

Het volgende onderwerp is de
verhouding tussen Eerste Kamer en
Tweede Kamer. Ook hier dacht ik dat
wel een balans opgemaakt kan
worden. Is een meerderheid van de
Kamer te overtuigen van wat hier de
lijn-Wolffensperger is gaan heten? Ik
heb daar zelf een termijn bij
genoemd. Het gaat hier om een
aanvaardbaar voorstel. Het is dan de
vraag of een meerderheid van dit
huis aanvaard dat in deze variant het
laatste woord bij de Eerste Kamer
blijft. Indien dat zo is, dan denk ik dat
het iets is waaraan de regering graag
aan meewerkt, voor zover die
daaraan mee moet werken. Ik verwijs
daarbij naar ons eerste uitgangspunt
in de brief die wij gegeven hebben.
Er zit dus een mogelijkheid van
verbetering in.

Is daarmee alles gezegd over de
relatie tussen Tweede Kamer en
Eerste Kamer? Dan moet ik de
mogelijkheid van de verenigde
vergadering weer ten tonele voeren.
Om alle misverstand te vermijden, ik
zie dit niet op korte termijn gebeu–
ren. Mijn pleidooi is om het in
portefeuille te houden als het wat
onbevredigend blijft. Ik wil er ook op
wijzen dat die verenigde vergadering
nu wel bestaat, maar dat de redenen
van samenkomst vrij scherp
omschreven zijn. Het vergt dus een
grondwetswijziging en dat is een
ander traject dan de korte–
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termijnverbeteringen die - dat
bespraken wij zojuist - wel mogelijk
zijn zonder grondwetswijzigingen.

Het volgende punt dat ik hierbij ter
sprake wil brengen, is de constitutio–
nele toetsing. Ik heb de toegezegde
notitie bewust nog eens terugge–
bracht. Minister Hirsch Ballin had
een beetje de indruk gekregen dat
het onderwerp niet meer zo leefde. Ik
heb hem toegezegd om dat hier eens
te toetsen, niet constitutioneel maar
parlementair. Vandaar mijn uiteenzet–
tingen. Met het oog op de klok zijn
die voorlopig van aard. Ik ga niet
opnieuw in op dit heel belangnjke
onderwerp. Ik wil het eens even
terugnemen met verschillende
elementen. Ik heb al aangegeven wat
hier aan de orde is.

Ik hoop dat ik ook aangegeven heb
dat er - hoewel de constitutionele–
toetsingsdiscussie voornamelijk
voortgekomen uit de vraag hoe het
gaat met de vrij toetsende rechters
aan internationale verdragen en of
dat vanzelf ook niet een toetsing gaat
worden aan onze eigen Grondwet -
een heel ander argument is om goed
te doordenken. Dat is namelijk goede
wetgeving van de wetgever. Dat heb
ik erbij betrokken. Ik ben even naar
de Raad van State gegaan. Je kunt
natuurlijk ook een apart orgaan,
bijvoorbeeld gemengd van Hoge
Raad en Raad van State, daarvoor
inrichten. Daar zijn ook varianten op.
Ik dacht dat wij dat maar eens apart
moeten bespreken. Ook hier hoop ik
dat niet het rode licht en het gevoel
van machteloosheid overheerst,
maar de instelling om toch te komen
tot een verbetering op dit vlak, al zijn
wij hier in deze ronde van de
commissie-Deetman niet verder
gekomen dan een oriëntatie.

Ik kijk of ik bepaalde punten heb
overgeslagen. Dat is niet het geval
bij de heer Jurgens of de heer
Niessen. Dat is ook niet het geval bij
de geachte afgevaardigde de heer
Wiebenga en bij de heer Schutte.
Ten aanzien van de heer Wolffens–
perger heb ik nog een opmerking.
Die opmerking raakt ook een beetje
de heer Jurgens. Ik heb duidelijk
gemaakt dat het niet allemaal niks is
wat er mogelijk is. Het is misschien
bescheiden, maar het strekt zich uit
over veel terreinen.

Ik wil iets zeggen over het betoog
van de geachte afgevaardigde de
heer Wolffensperger. Ik wil mij
wapenen tegen de gedachtengang,
dat degenen die tegen een aantal
voorstellen nee zeggen, een zware

verantwoordelijkheid nemen als er
een probleem is en er niets gebeurt.
Laat ik een terrein noemen, dat hij
als specialist goed kent, justitie. Er is
spanning om tot andere wetgeving
te komen om de organen van
rechtspleging en rechtshandhaving
beter uit te rusten. Reeksen van
wetsvoorstellen komen door dit huis.
Die moeten uiteraard door de
medewetgever worden getoetst. Ik
durf de stelling wel aan, dat de
geachte afgevaardigde de heer
Wolffensperger en zijn fractie in tal
van gevallen tot de conclusie komen:
misschien is er wel iets nodig, maar
niet dit of niet op deze manier. Zijn
fractie stemt dan tegen. Dat is haar
goede recht en zelfs haar plicht. Zo
werkt het.

De heer Wolffensperger (D66
verbijstert mij. Kunt u daarvan
voorbeelden noemen?

Dat

Minister Lubbers : Ja. De Vreemde–
lingenwet is een praktisch voorbeeld.

De heer Wolffensperger (D66 ):
Heeft dat iets met de criminaliteit te
maken?

Minister Lubbers : Zeker, het heeft
er veel mee te maken. Ik wii een
ander voorbeeld noemen: de
voorbereidingshandeling.

De heer Wolffensperger (D66 ): Dat
wetsvoorstel heb ik ook m de
discussie met de minister van
Justitie aangehaald. Mijn fractie
heeft gezegd: het is mogelijk, dat
andere behoeften van de samenle–
ving een heroriëntatie op grondsla–
gen nodig maken. Ik heb toen met
klem van argumenten betoogd, dat
het wetsvoorstel wel moest worden
aangenomen. Wij hebben ervoor
gestemd.

Minister Lubbers
voorbeeld.

Het is een mooi

De heer Wolffensperger (D66 }: Het
is gewoon niet waar.

Minister Lubbers : Kunt u mij uit
laten praten? Ik kan ook de
identificatieplicht noemen. D66 heeft
op deze terreinen de laatste jaren
een ontwikkeling in de goede
richting doorgemaakt. Zij zegt steeds
vaker: wij sluiten ons er niet voor af;
als er goede argumenten zijn, moet
het gebeuren. Als ik deze kabinets–
penode beoordeel - je kunt ook een

langere tijd nemen - dan beschouwt
D66 zichzelf als waker aan de poort,
geen ondoordachte wijziging van
wetten, heel zorgvuldig afwegen, als
het echt nodig is, is het bespreek
baar. Ik bekritiseer D66 niet, want ik
zie haar opschuiven in de goede
richting. Als nadrukkelijk wordt
gezegd, dat al die andere mensen
geen oog hebben voor wat er moet
gebeuren om de kloof tussen politiek
en burger te verkleinen en als D66
dat steeds bij uitstek ziet, dan zeg ik:
ieder heeft zo zijn eigen terrein van
gezond conservatisme D66 is op
deze terreinen op een gezonde
manier conservatief geweest. Als het
echt te moeilijk wordt, is zij bereid
tot bijstellingen. De heer Wolffens–
perger kan toch niet zeggen, dat D66
in het algemeen de initiatiefnemer is
geweest, laat staan de fractie die
daarop heeft aangedrongen.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
heb de minister-president al eens
eerder op dat beeld betrapt. Ik
geloof, dat hij een verkeerd beeld
heeft van de houding van D66. Er is
in al die tijd maar één wetsvoorstel
geweest, waar wij om principiële
redenen tegen hebben gestemd en
dat was het wetsvoorstel Ontneming
van wederrechtelijk verkregen
voordeel. Bij alle andere wetsvoor–
stellen hebben wij onze bezwaren
geformuleerd en onze standpunten
verdedigd. Na afweging hebben wij
in die gevallen de conclusie
getrokken, dat het doel zwaarder
moest wegen dan het door ons
geformuleerde bezwaar. Ik denk aan
het wetsvoorstel inzake de
identificatieplicht. Ik vind, dat de
redenering van de minister niet
opgaat.

Minister Lubbers : Ik heb met enige
nadruk gezegd, het prima te vinden
dat er enige bewegmg in is
gekomen. Dat blijkt ook uit het
stemgedrag. Ik stel, dat bij de
pogingen om tot een initiatief te
komen, D66 in het algemeen niet de
bedenker van de ideeën is geweest.
Ik geef toe, dat D66 alleszins
beschikbaar is geweest voor een
democratische toetsing m dit huis.
Na wisselmg van standpunten heeft
zij een standpunt ingenomen en in
tal van gevallen - misschien zelfs in
het merendeel van de gevallen -
heeft zij voorgestemd. Het gaat mij
fundamenteel om het volgende. Ik
heb er wat moeite mee dat degenen
die zeggen, dat bepaalde voorstellen
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geen goede voorstellen zijn, tegen
degenen die toetsen of er een
meerderheid is voor het ene of het
andere argument zeggen: u wilt
kennelijk niets. Ik heb van de
verschillende woordvoerders over
alle voorstellen argumenten
gehoord. Ik kan moeilijk inzien, dat
de een meer doet aan bestuurlijke en
staatkundige vernieuwing dan de
ander. Ik wilde die opmerking eens
een keer kwijt.

De heer Mateman (CDA ): Mag ik in
die lijn doorredenerend zeggen: als
er een coalitie tot stand komt waarin
D66 zit en de overige partners sterk
rekening houden met de inbreng van
D66, is het bijna noodzakelijk om een
referendum in te voeren als
correctie-instrument, opdat de
bevolking kan oordelen over de
resultaten?

Minister Lubbers : Mijnheer de
voorzitter! Het was een voetnoot. Het
gaat er mij juist om, ondanks deze
verschillen van mening, op alle
terreinen tot een zekere verbetering
te komen. In die context bespreek ik
dit.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
wil er nog één opmerking over
maken. Het fundamentele verschil,
als het gaat om een vergelijking
tussen het afwijzen van voorstellen
tot staatkundige vernieuwing en
bijvoorbeeld een strafrechtdiscussie,
is dat wij ondanks alle punten van
kritiek in de strafrechtdiscussie
creatieve amendementen hebben
voorgesteld, terwijl ons verwijt in dit
debat is dat wij geen alternatieven
horen, terwijl de problemen worden
onderschreven.

Minister Lubbers : Mijnheer de
voorzitter! Dit verwijt zal ik mij in
ieder geval niet aantrekken, want ik
heb hier een reeks van alternatieven
uitgestald en als mogelijkheden
genoemd om vervolgens, taxeren
hoe deze gewogen worden bijvoor–
beeld op het terrein van de
verhouding Tweede Kamer/Eerste
Kamer, uw model van het terugzend–
recht te nemen en het daarbij te
laten en bijvoorbeeld op het terrein
van de formatie te komen tot een
aantal praktische regels die
waarschijnlijk hier overeengekomen
zijn en tot verbetering kunnen leiden.
Zo zou ik nog wel even door kunnen
gaan. Mevrouw Dales doet dit op
haar gebied. Ik vind dan ook dat wij

van het beeld af moeten dat hier
helemaal niets uitkomt, want dat is
niet zo, en dat er een soort moreel
verschil is op het terrein van de
bestuurlijke en staatkundige
vernieuwing. Ik pleit ervoor, dat
beeld niet te verspreiden. Anders
reduceren wij een en ander tot iets
wat niet produktief is: het signaleren
van machteloosheid in plaats van het
mobiliseren van veranderingen.

Ik wil over twee onderwerpen nog
wat zeggen. De geachte afgevaar–
digde de heer Van der Vlies heeft
gezegd: ik ben gaan noteren dat het
een en ander te doen is in de
politieke partijen zelf. Dat wil ik
benadrukken want ik geloof dat dit
zo is. Ik denk aan de manier waarop
men met een aantal vraagstukken
omgaat. Deze zijn genoemd en ik
geloof niet dat ik ze hoef te herhalen.

Dan is de geachte afgevaardigde
de heer Willems ingegaan op de P
van publiek belang. Ik spreek ook wel
van algemeen belang. Je zou kunnen
zeggen: dat is de grondslag waar de
andere P's op geplaatst kunnen
worden. Ik voeg eraan toe dat ik het
gevoel heb dat de politieke inzet daar
begint waar mensen moeite doen
om het begrip "publiek belang" of
"algemeen belang" dat iedereen in
de politiek onderschrijft en wat
verplicht tot een debat en tot
overtuigen, gestalte te geven waarna
die andere P's aangelopen komen,
om het zo maar eens te zeggen. Ik
doel op de programmatische kant, de
principiële argumenten en de
persoonlijke inzet om dingen te
bereiken. Ik ben het volledig met de
heer Willems eens dat je het eerst
moet hebben over publiek belang. Ik
zeg erbij: dat vraagt om vulling met
instrumenten, zoals aangeduid.

De heer Willems (Groen Links ): Ik
wil een kleine correctie aanbrengen.
Ik vind niet dat publiek belang
hetzelfde is als algemeen belang. Ik
heb in dit verband vooral gedacht
aan de vertegenwoordiger van een
deel van de bevolking. Er zit ook een
vertegenwoordigingslijn in de
verschillende standpunten en hij
praat dus ook namens anderen, maar
niet namens iedereen. Doorgaans
praat hij namens bepaalde
bevolkingsgroepen, zijn kiezers, zijn
achterban. Dat schept een verant–
woordelijkheid en ook een taal–
probleem, heb ik erbij gezegd.
Publiek belang is dus meer gespecifi–
ceerd dan algemeen belang.

Minister Lubbers : Dan is het
wellicht goed om er iets aan toe te
voegen. In die definitie is het
publieke belang dus niet het
algemeen belang, maar "publiek"
wordt dan opgevat in de zin van een
bijzondere band met een bepaald
deel van de samenleving. Die vind ik
bijzonder belangrijk, omdat het
luisteren naar dat deel van de
samenleving - daarvoor moet men
de taal van die groep verstaan - en
het overtuigen daarvan dat een
bepaald beleid noodzakelijk is of dat
men als politicus een bepaalde
positie moet innemen, de kern van
de politiek is. Ik ben dit graag met de
heer Willems eens. Ik vatte dit samen
onder "programmatische aanpak",
maar je kunt het inderdaad ook iets
dynamischer formuleren door je te
richten op het deel van het publiek
dat men speciaal beoogt te
vertegenwoordigen en waarmee men
wil communiceren.

D

Minister Dales : Mijnheer de
voorzitter! Ik zal naar mijn beste
vermogen op de hele stof ingaan,
maar er zijn moties ingediend die
bijzonder veel op elkaar lijken. Ik heb
begrepen dat u de zaak nog zult
zuiveren en dat wij er pas volgende
week mee verder gaan.

De voorzitter: Ik verwacht in ieder
geval dat er niet gestemd zal worden
voor de eindronde van dit debat, die
volgende week zal plaatsvinden. Als
u dat bedoelt, dan kan ik het
bevestigen.

Minister Dales : Het gaat mij er
meer om dat ik bij een "normale"
behandeling opmerkingen zou
moeten maken over de bijzonder
grote gelijkenis c.q. overlapping van
sommige moties. Daarmee kan ik
echter beter tot volgende week
wachten; ik volg nu de moties maar
zoals ze zijn ingediend.

De voorzitter: Dat lijkt mij heel wijs.

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
Als de minister overeenkomsten ziet
die wij misschien niet zien, dan zou
ik daar heel graag haar oordeel over
vernemen, want dat zou ons kunnen
helpen.

Minister Dales : Het is best mogelijk
dat ik daar nog iets over zal zeggen.
Ik heb er op zichzelf ook niets op
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tegen, maar het probleem dat ik nu
al met bijvoorbeeld de motie op stuk
nr. 94 heb, is natuurlijk ook het
probleem van de Kamer. Wij hebben
geen tijd om het allemaal eens rustig
af te wegen. Ik merk dit maar even
terzijde op.

De heer Mateman (CDA ):
Voorzitter! Dit betekent dat de
minister ons schriftelijk haar oordeel
over de moties zal laten weten?

Minister Dales : Nee hoor, ik zal
vandaag zo ver mogelijk proberen te
komen met wat ik meen te moeten
zeggen.

De heer Mateman (CDA ): Ik had
het u gemakkelijk willen maken door
te zeggen dat als u die reacties
schriftelijk aan ons voorlegt, wij er
ook tijd voor hebben om erover na te
denken.

Minister Dales : Als dat uw
voorkeur heeft...

De heer Mateman (CDA ): Ik zou
daar in ieder geval de voorkeur aan
geven.

Minister Dales : Ik zal toch we!
genoeg zeggen, want het zou
natuurlijk een te laffe boel worden
als ik mij er daarmee van af maakte.
Maar ik zeg toe dat wij ook a tête
reposée na afloop van dit debat nog
eens naar bijvoorbeeld de overlap–
pingen kunnen kijken. Daar krijgt -
als blijkt dat dat dan nog nodig is -
de Kamer dan een brief over.

De heer Jurgens (PvdA ): Voorzitter!
De minister is zeer genereus; ik zou
haar met het oog op het debat van
volgende week alleen nog willen
vragen of zij het mogelijk acht dat
wij er maandag over zullen kunnen
beschikken.

Minister Dales : Dat moet natuurlijk,
dat kan niet anders. Het is ook niet
zo dat ik het allemaal niet zou weten,
maar ik twijfelde of ik het met de
zeer beperkte tijd die ik voor die
grote stapel had, wel helemaal
correct zou kunnen doen. Ik vind dat
wij er nu een goede afspraak over
hebben.

Verder wilde ik hierover nog
zeggen dat er moties bij zijn waarin
precies het tegenovergestelde wordt
verlangd van wat ik hedenochtend
kenbaar heb gemaakt als wat het

kabinet wil. Dit mag als een
ontrading gelden...

Voorzitter! Er is een heleboel
gezegd. Ik denk dat ik er wijs aan
doe, de hele zaak maar even aan de
hand van de moties door te lopen.
Dan zullen er wel enkele dingen
overblijven waarover ik nog iets zou
willen zeggen, omdat daarom
gevraagd is. Ik kan een punt eruit
pikken dat zowel door de heer
Kohnstamm als de heer Willems
genoemd is. De heer Kohnstamm zei
nogal duidelijk dat hij helemaal niet
overtuigd is door mijn opmerkingen
over de taken die van de Kroon zijn
afgeleid. Ik heb hierbij overigens
helemaal niet de zwaarste nadruk op
de openbare orde gelegd, al was het
voldoende. Ik heb ook nadruk gelegd
op het vernietigen van raadsbeslui–
ten door de burgemeester op basis
van wet en algemeen belang. Dit is
een bovenlokale activiteit, buiten
iedere twijfel. leder ander lid van de
Kamer heeft dat ook zo gezien.

Ik begrijp best dat zij niet
overtuigd zijn, aangezien zij van
mening zijn dat burgemeesters in het
buitenland dezelfde taken vervullen.
Dit nu is absoluut niet waar. Ik heb
menigmaal hiermee te maken gehad,
ook in mijn eigen burgemeesterstijd.
Daaraan mag ik tenslotte ook
refereren, nadat wij de heer
Wiebenga vanmorgen even hebben
opgeverfd. Ik heb mij ook in de
literatuur erover verdiept en nog zeer
recent tijdens een bezoek aan mijn
collega van binnenlandse zaken in
Frankrijk, mevrouw Simone Veil,
mondeling goed erover van
gedachten gewisseld. Het is gewoon
niet waar. Ik meen dat het de heer
Wiebenga was die wees op het
verschijnsel van le préfet de police
en de Stadtdirektor. Zo weten wij er
nog een paar. Ik heb er ook ampel
over gesproken. De bevoegdheden
en de macht van de Stadtdirektor en
de Polizeiprasident of le préfet de
police, of wat u maar verder wilt, zijn
werkelijk bovengeordend aan die van
de burgemeester, wat wij in
Nederland nooit zo hebben gewild.
Als de sprekers vinden dat dit
verschil niet bestaat en mij in dezen
niet erg geloven, zou ik zeggen: ga
eens naar Simone Veil of ga u hier
en daar eens oriënteren. Wij in
Nederland hebben het precies niet
gewild dat de Stadtdirektor de baas
is over de burgemeester, zoals in
Duitsland.

De sprekers moeten mij dus
voortdurend ongelijk geven, straks

misschien tegen beter weten in, of zij
moeten hun inzicht wijzigen, want dit
inzicht kan er alleen in bestaan dat
de onderlinge ordening zo is. In die
ambten is er helemaal geen
democratische legitimatie. Van alles
wat hier besproken is, in alle
differentiatie van wat ieder ervan
heeft willen vinden, is daar niets aan
de orde. Daar willen wij precies weg
van blijven.

De heer Willems (Groen Links ): Ik
geef graag toe dat ik mij onvol–
doende in de systemen elders
verdiept heb om u op dit punt te
weerspreken of te ondersteunen.
Voorlopig ga ik ervan uit dat uw
vergelijking klopt. Dan blijft het toch
de vraag hoe de commissie-Van
Thijn, die dit punt zeer nauwgezet
heeft onderzocht en er niet gemakke–
lijk overheen is gestapt, die
constructie kon accepteren, onder
verwijzing naar ervaringen elders. Ik
heb mij er juist op beroepen dat de
commissie-Van Thijn dit punt op ons
verzoek uitdrukkelijk heeft onder–
zocht en tot de overtuiging is
gekomen dat het kan, ondanks het
feit dat de taken voor de openbare
orde en de politie bij de burgemees–
ter liggen. Wij hadden het met
minder stelligheid durven beweren,
als niet een aantal burgemeesters die
in die commissie zitten, het aan ons
hadden voorgelegd in de vorm van
een advies waarom wij gevraagd
hebben.

Minister Dales : Ik kom er nog
nader over te spreken. Ik ben er
absoluut niet tegen om op de verst
mogelijke wijze naar de verkiezing
van de burgemeester te gaan. Dit
moge u duidelijk zijn. Ik heb mij al
vier jaar ervoor ingespannen om
deze steeds dichter te benaderen.
Waarover wij nu praktisch spreken, is
in feite de vraag hoe wij ervoor
kunnen zorgen dat de Kroon niet
geheel buiten haakjes gaat. Om
verschillende redenen die vanoch–
tend ook allemaal genoemd zijn,
willen wij voorkomen dat heel
waardevolle elementen van het
Nederlandse burgemeesterschap in
de kachel gegooid worden. Wij
willen echter zo ver gaan als wij
maar enigszins kunnen. Ik geloof dat
wij in de ministerraad eens
gesproken hebben over dat dunne
draadje van de Kroon dat onder
omstandigheden van ijzer is. Dat
willen wij niet kwijt. Voor de rest
moeten wij ervan uitgaan dat de
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keuze van de gemeente straks alleen
maar niet gevolgd kan worden,
wanneer er in de voorfase een
ongeluk is gebeurd, waardoor
iedereen zegt dat dit echt niet kan.
Dat zal dus eigenlijk nooit gebeuren.

De heer Willems (Groen ünks ):
Voorzitter! Mag ik uit deze toelichting
begrijpen dat de minister zich ook
zou kunnen herkennen in het model
van de door de raad gekozen
burgemeester met vervolgens een
marginale toetsing door de Kroon?

Minister Dales : Ik zit een beetje
met de woorden "marginale
toetsing". Ik denk natuurlijk niet aan
een toetsing ten gronde, maar er
moet ook niet niks gebeuren. En dat
is precies wat ik vanmorgen heb
beweerd, namelijk dat het ook niet
helemaal niets kan voorstellen. Ik zal
er blij om zijn, als het een theore–
tisch geval zou kunnen blijven. Je
kunt echter niet van de Kroon
verwachten dat die zich willoos
voegt, zoals ik het vanmorgen heb
geformuleerd. Je kunt wel regelen -
ik ben bereid, dat te doen - dat de
Kroon, alleen wanneer iets majeurs
wat eigenlijk niet had mogen
gebeuren, helaas toch gebeurd is,
dat niet ongecorrigeerd kan laten. Ik
wil wel proberen om dit nog wat
beter te formuleren. Ik doe hier in
ieder geval mijn best voor. Het moet
duidelijk zijn dat ik liever niet wil dat
er afgeweken wordt en wil optimali–
seren dat dit niet gebeurt, behalve bij
wijze van spreken bij een ongeluk. In
die termen moet het zo kunnen zijn
dat, zoals wij bij ons streven in vier
jaar tijd al tot op grote hoogte
hebben kunnen zien, de keuze van de
gemeenten identiek is aan het
vastzetten daarvan door de
kroonbenoeming.

De heer Willems (Groen Links ):
Voorzitter! Ik heb de indruk dat de
twee modellen, namelijk de gekozen
burgemeester, getoetst door de
Kroon, dan wel de benoemde
burgemeester op voordracht van de
raad, elkaar daarmee dicht naderen.
De vraag is alleen of de minister nu
nog steeds denkt vanuit het idee van
de benoemde burgemeester of dat zij
al meer vanuit dat andere model
denkt. De modellen raken elkaar
dicht, maar er zit wel een niet
onbelangrijk nuanceverschil tussen.

Minister Dales : Ik ben het daarmee
eens. Zo moet je dat ook zien. Ik

moet eerlijk zeggen dat ik mij er
absoluut nog niet het hoofd over heb
gebroken hoe je dit nu precies moet
noemen. Misschien kunnen wij er de
tijd voor nemen om een nieuw
woord te verzinnen, want het gaat
helaas toch niet aanstonds gebeuren.
Het zou overigens niet gek zijn, ook
niet voor de internationale verhou–
dingen. Dan komen wij een beetje
van dat schisma af.

De heer Van der Heijden (CDA ):
Voorzitter! Ik wil nog een andere
interpretatie voorleggen. Zoals de
minister het nu benadert, is het dus
mogelijk dat een andere minister van
Binnenlandse Zaken een andere
opvatting heeft over de toetsing van
een benoemingsprocedure door de
Kroon. Verder wordt er namelijk niets
vastgelegd. Je kunt in een concreet
geval bijvoorbeeld zeggen dat je de
nummer 1 van de voordracht niet
bekwaam genoeg vindt om hem of
haar in een gemeente met al haar
problemen, te benoemen en dat je
dus nummer 2 neemt.

Minister Dales : Voorzitter!
Natuurlijk wordt er nog wel iets op
schrift gezet. Wij kunnen toch niet
volstaan met een mij overigens
verheugende en ook interessante
discussie en zeggen dat het verder
wel goed zal gaan. Die veronderstel–
ling kan er bij mij helemaal niet in.
Daar kan ik niet alleen niet opkomen,
maar die kan ik ook niet in mijn
beleving krijgen.

De heer Mateman (CDA ): Het
formuleren van eisen kan echter
alleen maar gebeuren in een situatie,
waarin er van een benoeming sprake
is, ook grondwettelijk. In elke andere
situatie kun je niet eens eisen
formuleren; niet ten aanzien van
minderheden, niet ten aanzien van
vrouwen, niet ten aanzien van
doorstromers en dergelijke. Daar zijn
wij het toch over eens?

Minister Dales : Zeker, dat is
vanmorgen ook al opgemerkt. De
bekende doelen van voorkeursbeleid
kunnen niet meer zo worden
gestuurd als men denkt dat dit
voorheen het geval was. Zelfs
voorheen kon dat al niet meer zo
goed. Je kunt er dus nog wel wat
aan doen, maar dat wordt wel wat
minder. Ik verheug mij in een zekere
populariteit vanwege het feit dat
tijdens mijn ministerschap inderdaad
veel vrouwen zijn benoemd tot

burgemeester. Maar daar heb ik
heiemaal geen geweld voor
behoeven te gebruiken! Dat heb ik
kunnen doen dankzij een behoorlijk
vergrote bereidwilligheid van
bekwame vrouwen om naar dat
ambt te dingen. Er is ook een
groeiend gevoel dat het heel
normaal is dat een vrouw tot
burgemeester wordt benoemd. Dat
gevoel komt in tal van gemeenten
voor, zeker daar waar er al eerder
een vrouwelijke burgemeester is
geweest. Verder wijs ik er nog op,
dat het ministerie van Binnenlandse
Zaken op tal van andere punten nog
mogelijkheden tot ontmoetingen en
gesprekken heeft met gemeentebe–
sturen. Het is dan zeer wel denkbaar
dat wij ons op dat vlak wat meer
inspannen om hierover wat meer
met elkaar te praten. Het behoeft
allemaal dus niet per se te lopen via
de ene lijn van de benoemings–
procedure. Ik kan mij zeker niet
voorstellen dat, wanneer wij elkaar
zodanig voldoende kunnen naderen
dat wij de weg vinden, er ineens
geen vrouwen meer te vinden zijn
voor het ambt. Dat is echt ondenk–
baar. Het is mogelijk dat het dan
zelfs nog veel beter gaat. Maar goed,
laat ik mij nu maar niet aan
profetieën wagen. Wij zien dat nog
wel.

De heer Van der Vlies heeft
gevraagd om wat meer inzicht in het
beleid met betrekking tot de
ambtstermijnen. Ik ben daarop
hedenochtend al ingegaan, maar ik
zal het nog kort en snel herhalen. Hij
zal het zeker lezen, zo ken ik hem
wel. De herbenoeming is geen
vanzelfsprekendheid meer. Dat is al
een hele tijd zo. Doorstroom,
instroom en uitstroom worden
gestimuleerd. Bij de beoordeling van
de vraag of de ambtstermijn wordt
"verlengd", kunnen zich situaties
voordoen waarin de verhouding
tussen de burgemeester en de rest
van het college van B en W of de
verhouding tussen het college van B
en W en de raad op scherp staat. In
die gevallen krijg ik natuurlijk wel
een evaluerend verslag van de
desbetreffende commissaris van de
koningin. Als ik dat niet vanzelf krijg,
vraag ik erom. Ik heb ook wel
wethouders ontvangen die fractio–
neel gescheiden waren. Wanneer
situaties heel moeilijk zijn, stel ik er
prijs op er zelf goed naar te kijken.
Daar behoort bij een inschatting van
de werkbaarheid van de relaties naar
de toekomst. In de nieuwe Gemeen–
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tewet krijgt de raad de gelegenheid
om in verband met de herbenoeming
expliciet zijn gevoelens omtrent het
functioneren van de burgemeester
kenbaar te maken aan de commissa–
ris van de koningin. Dat is dan een
formele stap die duidelijk als
aanscherping van het beleid bij
herbenoemingen is bedoeld en kan
worden gezien.

Ook op het vlak van de inhoude–
lijke taakvervulling van de burge–
meester is er een zekere aan–
scherping. Ik denk aan de discussie
die thans in het openbaar bestuur
aan de orde is over de integriteit van
de openbare sector. Ik ben niet van
plan daar nadere opmerkingen over
te maken of voorbeelden van te
geven, tenzij er nog vragen zijn op
dit punt. Het gaat natuurlijk niet
alleen om de persoon van de
burgemeester en om de wijze,
waarop hij zijn voorbeeldfunctie
vervult. Het gaat ook om zijn
alertheid om de gemeente en de
gemeentelijke organisatie op orde te
houden. Daar zou ik - dat zal ik ooit
misschien ook doen - in een
dagboek, zeer ontdaan van namen,
het nodige over kunnen melden.

Ten aanzien van de motie op stuk
nr. 77 van het lid Jurgens wil ik eerst
opmerken dat de grondwets–
wijzigingen op 15 maart in het
Staatsblad dienen te zijn geplaatst.
De tijd is dus krap.

De heer Jurgens (PvdA ): Het
wetsvoorstel moet in het Staatsblad
verschijnen als het de Tweede Kamer
is gepasseerd in eerste lezing. Dan
komt de ontbinding van de Kamer
pas. Het hoeft de Eerste Kamer dus
nog niet te zijn gepasseerd. De
Eerste Kamer kan het na 15 maart
nog behandelen.

Minister Dales : Dat neemt in elk
geval niet weg dat de periode tot 15
maart heel krap is. Dat wilde ik u niet
onthouden. Maar toch wil ik...

De heer Wiebenga (VVD ): Er dreigt
nu een misverstand te ontstaan. Als
de overwegingswet niet voor 15
maart in het Staatsblad staat en de
Eerste Kamer haar pas na 3 mei
afhandelt, moeten wij dan na de
afhandeling in de Eerste Kamer weer
ontbonden worden?

De heer Jurgens (PvdA }: Als wij
het voor 15 maart afhandelen,
gebeurt dat voor de ontbinding van
de Tweede Kamer. Dan kan de Kamer

in mei worden ontbonden. Na de
ontbinding van de Tweede Kamer
kan de Eerste Kamer het nog
behandelen voor haar ontbinding.

De heer Wiebenga (VVD ): Ik meen
dat het niet zo is, omdat er dan geen
grondwetsontbindingsplicht is,
omdat de eerste lezing niet in het
Staatsblad staat. Die hangt dan
namelijk nog bij de Eerste Kamer.

Minister Dales : Ik kan daar op dit
moment het laatste woord niet over
zeggen. Ik meende dat ik de Kamer
moest vragen of er nog wel tijd is
om de discussie te vervolgen en om
te bekijken of dit aanleiding kan zijn
om nu al geen werk meer te maken
van de poging van de heer Jurgens.
Ik heb in eerste termijn gezegd dat ik
er heel weinig voor voelde en dat ik
vond dat het te ver ging. Ik zie het
oordeel van de Kamer dan ook met
vertrouwen tegemoet.

De motie op stuk nr. 78 gaat over
het minimumaantal kiezers dat een
referendum kan vragen. Dat is dus
het minderheidsenquêterecht. Ik heb
al gezegd dat mij dat niet wenselijk
lijkt, want het zou een derde
afwijzing van dit wetsvoorstel
riskeren. Ik zie het gewoon niet
zitten. Als men het per se wil en het
risico van een afwijzing wil lopen,
dan moet de Kamer dat maar
zeggen. Het zal echter jammer zijn
van de arbeid. Daar moet ik na de
grote geslaagdheid van de grote
efficiency-operatie af en toe op
wijzen.

De heer Niessen heeft een motie
ingediend, waarin wordt gevraagd
om een burgemeestersbenoeming
op voordracht van de gemeenteraad.
Ik heb daar niets op tegen, maar ik
vind het overbodig. Ik had het
vanmorgen ook al zo bedoeld. Ik
neem aan dat de heer Niessen ervan
overtuigd is dat ik dit werkelijk wil
bevorderen. Ik zal dat stellig doen.

De heer Niessen (PvdA ): Het is
goed erop te wijzen dat dit debat een
dubbel karakter heeft. Wij debatteren
eerst met onszelf over deze
voorstellen en vervolgens met de
regering. Ik heb al twee keer duidelijk
gezegd dat het van vitaal belang is
dat de Kamer in meerderheid een
uitspraak doet over de varianten van
de commissie-Van Thijn, zodat ook
de regering weet hoe de verhoudin–
gen liggen. Als de regering het daar
bij voorbaat mee eens is, is dat mooi
meegenomen.

Minister Dales : Zo is het in dit
specifieke geval absoluut.

De heer Niessen vraagt de
regering bij motie, voorstellen te
doen die ertoe leiden dat de
gemeenteraad het recht van
voordracht krijgt. Een en ander heeft
ook betrekking op de benoeming van
de commissaris van de koningin.
Daar is al het nodige over gezegd.
Als deze motie wordt aangenomen,
beschouw ik dat als een signaal van
dit huis inzake de wijze waarop de
aanstelling van de commissaris van
de koningin in de provincie nieuwe
stijl Rotterdam vorm moet krijgen. Ik
zal daar zeker op gepaste wijze het
oor aan lenen.

De heer Niessen heeft om een
brief gevraagd waarin de herziene
benoemingsprocedure naar behoren
uiteen wordt gezet. Voorzitter! Die
brief heb ik al eerder toegezegd.
Vervolgens heeft de heer Niessen
verzocht om de deconstitutionalise–
ring van de benoemingswijze van de
burgemeester te bevorderen. Ik heb
in eerste termijn al gezegd dat hij
wat dit betreft bij het kabinet niet op
problemen zal stuiten. Misschien
heeft de Kamer er behoefte aan, een
en ander in een motie vast te leggen.
Ik kan echter nu al zeggen dat de
regering daar geen problemen mee
heeft.

De heer Wolffensperger heeft een
motie ingediend over het meervou–
dig districtenstelsel. Voorzitter! De
commissie-De Koning heeft een
meervoudig districtenstelsel al een
forse ingreep in ons kiesstelsel van
evenredige vertegenwoordiging
genoemd. Bij de grondwetsherzie–
ning van 1983 is invoering van een
districtenstelsel afgewezen. Gisteren
en vandaag is mij in de Kamer niet
gebleken van enige bijval die mijn
hart deed opspringen. Ik adviseer de
Kamer dan ook, deze motie niet aan
te nemen. Ik voeg hier enigszins
balorig in de marge aan toe, dat
bepaalde verdachtmakingen van het
IPO dat ik eigenlijk 25 districten wil,
misschien op deze manier van tafel
zijn te krijgen. Mij is dit nooit
rechtstreeks gelukt.

De heer Wolffensperger (D66 ): Het
gaat natuurlijk om de achterliggende
gedachte van de motie, namelijk
vergroting van de herkenbaarheid en
aanspreekbaarheid van een
volksvertegenwoordiger. Onder–
schrijft de minister die gedachte? En
als zij de motie niet de goede manier
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vindt om dat te bereiken, heeft zij
dan een andere weg in gedachten?

Minister Dales : Ik heb geen andere
weg in gedachten. De heer Jurgens
heeft gezegd dat hij een studie naar
het Duitse kiesstelsel op prijs stelt.
Als de Kamer als geheel daarop
aandringt, ben ik bereid om daar
toch nog eens over na te denken. Het
gaat erom na te gaan of er toch een
weg is, naast de wegen die al
doodgelopen zijn en ten aanzien
waarvan studie overbodig is. Ik wil
de Kamer op dit punt zeker niet
bruuskeren. Ik wacht een dergelijk
gecombineerd verzoek van de Kamer
af. Misschien valt dit met enige
creativiteit wel op te stellen. U zou
met meerderen samen een uitspraak
kunnen doen die ons ruimte geeft
om hiernaar enige studie te
verrichten. Ik wil de Kamer dan
absoluut niet bruuskeren. Nu is de
situatie zo dat de kans van slagen,
als deze er al in zit, een nieuwe en
creatieve studie vraagt. Dit vraagt het
inslaan van een andere weg dan die
welke reeds is afgelopen. Misschien
kan de heer Wolffensperger mij in
die zin uitlokken.

De heer Wolffensperger (D66 }: Ik
zal overwegen, u uit te lokken.

Minister Dales : Ik wacht het wel af.
De moties op de stukken nrs. 85,

86 en 87 zijn reeds door de
minister-president beantwoord.

Ik kom bij de motie op stuk nr. 88.
Deze motie staat enigszins haaks op
de discussie die wij net gevoerd
hebben. Ik wil hier geen nadere
opmerkingen over maken. Wij
hebben het vanmorgen over
wethouders van buiten de raad
gehad. Wij willen proberen hier een
vorm voor te formuleren die hieraan
tegemoet komt. Wij zien deze
mogelijkheid wel zitten en staan hier
niet negatief tegenover.

De heer Kohnstamm (D66 ):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
deze opmerking. Ik moet nog een
verzuim goedmaken in tweede
termijn. Ik heb met deze motie
natuurlijk ook bedoeld te zeggen dat
als dit gebeurde, ook de gedepu–
teerde van buiten gedeputeerde
staten tot de mogelijkheden moet
behoren.

Minister Dales : Dit slaat op een
discussie die wij inderdaad gevoerd
hebben, namelijk dat dit in de

OOR-wet niet zou hebben misstaan,
maar dat het naar onze mening iets
te prematuur was. Oit sluit wel bij
elkaar aan. Wij moeten hier eens
even naar kijken. Wij moeten toch
met de gemeenten beginnen.

Ik kom bij de motie van de heer
Willems op stuk nr. 90. Ik vind dit
een interessante motie. Deze noopt
niet alleen tot nadenken, zij prikkelt
ertoe. Ik wil hier graag een enkele
opmerking over maken. Ik heb hier
vanmorgen van afgezien, al had ik er
een beetje lust op. Nu kan dit echter
veel beter tot zijn recht komen.

Er wordt vaak te gemakkelijk
gesproken over de politieke
desinteresse van burgers. Verschil–
lende sprekers hebben dit ook
betoogd. Dit is juist in met name het
sociale-vernieuwingsbeleid met
handen aan te tonen. Het is duidelijk
dat burgers die hierin een rol
vervullen - waarbij het vaak gaat om
hele straten en grote delen van
wijken, dus niet om burgers die op
activiteit zijn uitgekozen of anders–
zins geselecteerd - opveren, ook de
meest politiek gedesinteresseerden
en politiek volstrekt onkundigen,
wanneer er dingen niet in orde zijn
die hen werkelijk ter harte gaan of
bang doen worden. Als de school–
weg van de kinderen echt niet veilig
is of een gevaarlijk kruispunt heeft,
willen zij allemaal de straat op of de
vergadering van de betreffende
raadscommissie bezoeken. Wij
zouden aan onze beschouwingen
over de burger en de bestuurders,
over politiek en burgerschap het
element moeten toevoegen dat wij
de politieke beslissingen die voor die
betrokkenen juist van het allerhoog–
ste gewicht zijn en die zij ook
uitstekend kunnen begrijpen, nooit
bij name noemen en dat wij hierover
nooit rechtstreeks communiceren.
Dat gebeurt wel in de sociale
vernieuwing. Ik vind dus dat de heer
Willems mij een ongedachte kans
geeft. Bovendien snijdt hij een heel
interessant punt aan. Daarover wil ik
graag denken. Bij het minderheden–
beleid geldt volgens mij ongeveer
hetzelfde, maar daarbij werkt het
toch weer anders. Ik weet er wel wat
van. Ik heb mij daarmee beziggehou–
den. Ik zou in feite heel graag aan de
geest van zijn motie tegemoet willen
komen, maar ik wil daar eerst graag
grondig over spreken. Ik weet ook
zoetjesaan wel de plekken en de
adressen. Er is immers heel veel
waardering voor. Ik maakte net al
gewag van een bezoek aan mevrouw

Veil in Frankrijk. Zij houdt zich ook
bezig met sociale vernieuwing. Dat
grijpt fantastisch om zich heen. Ik
meen dat een verbinding tussen
bestuurlijke en sociale vernieuwing
inderdaad gezocht moet worden. Ik
denk daarbij echter aan een andere
wijze dan die waaraan wij tot dusver
hebben gedacht. Die is er ook. Ik
hoop dat de heer Willems mijn
toezegging daarmee aan het werk te
willen, zo wil verstaan. Laten wij
even wat rustiger omgaan met de
vraag hoe dat dan precies moet en
waar dat precies op geënt moet zijn.
Wij komen ermee terug.

De motie op stuk nr. 91 van de
heer Willems gaat over de voorkeur–
stemmen. Naar ik meen, heb ik
hierover vanmorgen in alle duidelijk–
heid gesproken. Ik heb al een
wetsvoorstel toegezegd.

Dan is er nog de motie op stuk nr.
92 van de heer Willems over het
kiesrecht van buitenlanders voor het
regiobestuur. Het is bekend dat
ingezetenen die geen Nederlander
zijn en vijf jaar onafgebroken in
Nederland verblijven, voor de
gemeenteraadsverkiezingen het
actief en passief kiesrecht kunnen
doen gelden. Nu wordt een provincie
nieuwe stijl geboren. Er wordt
daarbij overwogen de centrale stad
op te heffen. Daarover moeten de
eerste gesprekken nog plaatsvinden,
laat staan dat al wordt gepraat over
hoe dit moet gebeuren, in welke
mate, enz. Op het ogenblik ben ik
dus nog niet echt in de stemming
om nu al daarvoor een motie te
aanvaarden en de Grondwet te
wijzigen, waardoor de ingezetenen
voor de bedoelde verkiezingen het
actief en passief kiesrecht kunnen
uitoefenen. Bovendien heb ik
hierover onlangs al een brief aan het
OOR gestuurd. Daarin werd erop
gewezen, dat voor de provincie
nieuwe stijl Rotterdam net als voor
de andere, tot dusver bekende
provincies volgens de Grondwet
alleen kiesrecht voor Nederlanders
geldt. Over dit onderwerp heeft het
kabinet al eerder een brief aan de
Kamer gestuurd. Ook indien die
centrale stad ten langen leste zou
worden opgedeeld, blijft nog ieder
vierkante meter in een gemeente
liggen, in welke dan ook. Daarvoor
blijft gelden wat wij hebben bepaald
ter zake van het actieve en passieve
kiesrecht voor ingezetenen die hier
vijf jaar legaal zijn. De rechten van
burgers op dit gebied kan op geen
wijze te kort worden gedaan. Ik raad
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op dit moment - en daar wil ik de
nadruk op leggen - de aanneming
van deze motie echt af.

De heer Willems (Groen Links ): Ik
wil de minister op dit punt toch even
tegenspreken. Dat staat nog even los
van de vraag of het binnen het OOR
een volstrekt logische ontwikkeling is
dat de centrale stad als zodanig
wordt opgeheven. Ik weerspreek niet
dat er afzonderlijke gemeenten
blijven bestaan of deelgemeenten of
grotere gemeenten. Een deel van de
bevoegdheden van de centrale stad
zal echter naar de provincie nieuwe
stijl gaan. Een aantal van de oudsher
gemeentelijke taken zal zich straks op
dat nieuwe provinciale niveau
bevinden. De buitenlanders, die daar
toch een direct belang bij hebben,
zullen daar dan geen zeggenschap
meer over hebben. Dat is het nieuwe
van die provincie nieuwe stijl en niet
van de huidige provincies.

Minister Dales : Voor een deel is
dat absoluut nog niet zo en het staat
ook niet vast dat het zo wordt.
Daarom ontraad ik het aannemen
van de motie nu met grote klem.
Wanneer dat straks formeel wordt
uitgezuiverd en er zicht op is dat hier
wat aan gedaan moet worden,
kunnen wij het er nog over hebben,
maar nu zou dit niets dan onheil en
verwarring scheppen. Er is geen
sprake van dat iets ineens kan
gebeuren. Er is nog geen zinnig
woord over gewisseld tussen de
beide bestuurslagen. Wij weten dat
van elkaar, ik kan dat rustig zeggen,
daar is niets teleurstellends of
ondergravends aan, zo ligt het. Ik
vraag om dit nu niet te doen. Als de
OOR-wet serieus onderwerp van
gesprek wordt en definitieve vormen
heeft, zullen wij er sowieso over
spreken met de Kamer, en dan kan
de heer Willems een dergelijk type
van onrust altijd nog kwijt.

Dan kom ik op de motie van de
heer Van der Heijden op stuk nr. 93.
Hij zegt een paar ware dingen, maar
ook iets wat ik heel gevaarlijk vind.
Natuurlijk kan de burgemeester
onder grote druk van de raad komen
te staan. Dat is in het verleden
dikwijls genoeg voorgekomen, zoals
wij weten. Dat kan hem nopen om
langs de ene of de andere weg te
proberen daar weg te komen. Dat
zou dan nu vanwege de vertrou–
wensbreuk zijn en hij heeft geen
rechtspositie die daarop is afge–
stemd. Dat is waar. Ik denk dat wij

veel te lang hebben gedreven op het
al of niet terechte zalige besef dat
burgemeesters in die zin nooit
konden verongelukken. Zij hadden
het gezag en zij deden niets
onfatsoenlijks. Dat is nu niet meer
het geval. Wij zullen zeker opnieuw
en a fortiori in de voornemens die in
ons verkeer gestalte krijgen, naar de
rechtspositie kijken. Dat heb ik een–
en andermaal aangegeven. Maar om
vast te leggen dat er te allen tijde
recht op wachtgeld is, dat staat er
niet helemaal, maar het zit er veel te
dichtbij, dat ontraad ik met hevige
klem. De Kamer zou beter kunnen
wachten tot wij spreken over de
rechtspositieregeling. Dat zal wel in
de Commissie voor ambtenaren–
zaken zijn. Ik weet niet wanneer het
op de agenda staat, maar nu niet.

De heer Van der Heijden (CDA ):
De minister mag toch geen woorden
lezen in de motie die er niet staan.
Te allen tijde staat er niet.

Minister Dales : Dat zei ik ook niet.
Ik zei dat je daar dichtbij komt.

De heer Van der Heijden (CDA ):
Ja, maar ik ben bang dat dit een
eigen leven gaat leiden. Vanmorgen
heeft de minister al uitgelegd dat er
problemen kunnen zijn met
burgemeesters die oneervol worden
ontslagen. Dat lijkt mij een heel
andere situatie.

Minister Dales : Daar zegt u alweer
iets, dat vergt een rustige discussie
en niet een voonjlige motie. Ik heb
toegezegd dat wij daaraan gaan
werken. Daarover kan natuurlijk
verkeer zijn tussen de Kamer en de
regering, dat spreekt vanzelf. Ik
verzoek u dringend: nu niet, mogelijk
straks.

De heer Van der Heijden (CDA ):
Dit hangt samen met wat de heer
Niessen over het rapport-Van Thijn
heeft gezegd. Wij leggen naar
aanleidmg van de rapporten–
Deetman voor onszelf vast hoe wij
bepaalde dingen uitdrukkelijk wel en
andere uitdrukkelijk niet willen. Dat
moet ook blijken uit stemming over
uitspraken van de Kamer.

Minister Dales : Daar kan ik niets
anders op zeggen dan dat ik u zeer
ontraad om nu al bij motie vooruit te
willen lopen op de regering met
nadere en eventueel straks heel
moeilijke details, zoals bijvoorbeeld

een wachtgeldregeling. Natuurlijk
moet er over de rechtspositie
worden gesproken, ik was de eerste
die dat zei. Dat zal ook gebeuren.
Maar dat is geen werk dat bij motie
vooraf kan worden geregeld.
Wanneer u het nodig vindt, kunt u
zeggen dat er een rechtspositie–
regeling moet komen en dat u die
wenst te zien. Dat vind ik dat een
open deur, maar over wat er precies
in moet staan, nu niet.

De motie op stuk nr. 94 is er weer
zo eentje als waarover ik bij het
begin van mijn tweede termijn sprak.
Ik heb de voorkeur van het kabinet
aangegeven voor variant B. Nu zegt
de heer Van der Heijden dat hij kiest
voor variant C1. Ik zeg nu niet dat ik
de beslissing daarover aan de Kamer
overlaat. Het zou mij heel onprettig
aandoen. Ik ontraad deze motie.

Ik heb nog enige nadere informa–
tie over de grondwetsherziening. De
plaatsing in het Staatsblad moet
voor 15 maart 1994 plaatshebben. Dit
vloeit voort uit artikel 137 van de
Grondwet. Na de bekendmaking van
de wet bedoeld in het eerste lid, dus
van de overwegingswet, worden de
Kamers der Staten-Generaal
ontbonden. Dat geldt nog steeds.
Beide Kamers zouden dan ook na 15
maart ontbonden moeten worden.
De heer Wiebenga lijkt dus gelijk te
hebben.

De beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 18.50 uur
tot 20.15 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Machtigingswet PTT
Nederland NV, de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen,
de Postwet en de Wet op de
omzetbelasting 1968 in verband
met de beursgang van Konink–
lijke PTT Nederland NV (Wet
beursgang KPN) (23222).

(Zie vergadering van 30 november
1993.)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
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de voorzitter! Het doet ons allereerst
goed dat de Kamer dit wetsvoorstel
zo belangrijk vond dat het, afgezien
van de verschuivingen van vandaag,
een spoedige behandeling heeft
gekregen. Belangrijker dan de
procedure is natuurlijk de inhoud.
Het doet ons goed dat daarover op
hoofdlijnen overeenstemming
bestaat, hier in het parlement. Ik
constateer met genoegen dat ook de
Kamer van mening is dat deze stap
ook goed is voor de Nederlandse
samenleving. Een goede concessie–
uitvoering, het werk van KPN, kan
niet zonder een sterke concessie–
uitvoerder. Een goede concessie–
uitvoering is ook gewoon van belang
voor de Nederlandse burgers, als
klanten van KPN. Het is ook een
strategische voorwaarde voor de
positie van Nederland als distributie–
land. De gang naar de beurs is dan
ook, na de stap van 1989, een
logische afrondmg van het proces
van verzelfstandiging.

Er zijn door de Kamer een aantal
vragen gesteld en een aantal
opmerkingen gemaakt waarop ik,
samen met mijn collega van
Financiën, nader zal ingaan. Ik wil
dat doen aan de hand van de
volgende thema's. Ik meld ze u even.
Als u vragen heeft, dan weet u waar
die ongeveer in passen.

Ik wil iets zeggen over de
noodzakeiijke snelheid en voortva–
rendheid bij dit proces. Ik wil iets
zeggen over de informatie over de
wijziging in de statuten. Dat is een
specifiek puntje waarover de heer
Koetje heeft gesproken. Ik wil iets
zeggen over de herbalancering van
de tarieven. Een punt van de heer
Rosenmöller. Ik wil iets zeggen over
de BTW op post. Dat is een beetje
rare splitsing tussen de minister van
Financiën en mij. Ik denk dat de BTW
op post vanwege de verbinding met
de Postwet iets is waarover ik moet
praten. De BTW is verder uiteraard
een zaak van de minister van
Financiën. Deze scheiding is ook
voor mij bijna verrassend. Ik wil iets
zeggen over de informatieverstrek–
king in het algemeen. Ik wil iets
zeggen over het overlegorgaan. Daar
zijn ook wat vragen over gesteld.
Over de rol van ABN Amro zal ik
heel kort zijn. De participatie van de
kleine beleggers en de werknemers
is politiek gezien een leuk onder–
werp. Ik kijk daarbij naar de heer De
Jong. Ik wil iets zeggen over het
onderwerp van de administratieve
boetes. Ik ben hier vaker in de slag

geweest over boetes. Ik zie nu dat
het parlement mij overtreft door de
boetes hoger in te willen zetten dan
ik zelf. Dat doet mij goed. Ik wil iets
zeggen over het toezicht op de
concessiehouder. Ook kom ik nog te
spreken over wat kleine puntjes. Dat
zijn de hoofdlijnen waarlangs ik de
vragen van de Kamer wil beantwoor–
den.

Ik begin dus met de noodzakelijke
snelheid en voortvarendheid. Ik
constateer met genoegen dat de
geachte afgevaardigde de heer
Koetje, en met hem een aantal
andere geachte afgevaardigden, van
mening zijn dat voortvarend te werk
moet worden gegaan met de
behandeling van een aantal
onderwerpen die in belangrijke mate
het toekomstige telecommunicatie–
landschap in Nederland zullen
bepalen. Dat zijn een aantal
onderwerpen die rondom dit pakket
zitten. Behalve de onderhavige wet,
zijn dat natuurlijk de Wet op de
mobiele communicatie en in bredere
zin de hoofdlijnennotitie over de
herziening van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen. Ook
ik denk dat het heel belangrijk is dat
wij daar spoedig met elkaar over in
debat gaan, afgezien van het goede
van de snelheid van deze wet. Het is
immers belangnjk dat wij snel
helderheid verschaffen over deze
punten ten opzichte van de beurs en
ten opzichte van de toekomstige
beleggers. Ik vertrouw erop - ik kijk
de kamerleden hierbij hoopvol aan -
dat deze punten snel op de agenda
zullen komen te staan.

Ik kom nog op een algemeen
puntje vooraf. Er zijn nogal wat
fracties die hebben gevraagd naar de
raming van de opbrengst van de
eerste tranche van de beursgang. Ik
kan mij die nieuwsgierigheid
voorstellen. Ik hoop echter dat de
Kamer het ook goedvindt dat wij
daar heel voorzichtig mee zijn. leder
woord hier kan er een te veel of een
te weinig zijn. Over de opbrengsten
van de tranches zal de minister van
Financiën nog het nodige zeggen. Ik
wil wel een troostende opmerking
maken. Waar wij al geanticipeerd
hebben op de opbrengst, is de
algemene opinie dat het hier gaat
om twee conservatieve, heel
voorzichtige ministers. Op financieel
gebied is dat een compiiment,
althans zo zie ik het zelf. Wij zijn in
die zin zeer voorzichtig. Men zal het
ons ten goede houden, dat wij geen

getallen noemen. Wij zijn er wel
optimistisch over.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
een van de aardigste vragen,
namelijk die over de werknemers–
participatie, ook wel de kleine
belegger genoemd Ik las ergens: de
kleine man. Ik vond dat wat
discriminerend, want volgens mij zijn
er ook heel wat oma's die misschien
wel een aandeel voor hun kleinkinde–
ren willen kopen. De regering is in
de stukken wat terughoudend
geweest over de positie van kleinere
beleggers. Die terughoudendheid
heeft niets te maken met de onwil
aan de kant van de regering om
kleine beleggers en werknemers van
KPN tegemoet te komen. De echte
voorbereidingen van deze beursgang
zijn nog maar net begonnen.
Derhalve moet je voorzichtig zijn met
harde toezeggingen omtrent de aard
van de operatie. Daar valt ook dit
onder. De regering is bereid om hier
en nu uit te spreken dat er van haar
kant bereidheid bestaat om in goed
overleg met KPN na te gaan of het
mogelijk is werknemers van KPN met
voorrang te laten participeren bij de
beursgang. Ook zal de regering
vanuit een positieve houding
analyseren, op welke manier de
kleine belegger in staat kan worden
gesteld om actief deel te nemen aan
de herplaatsing. Wij realiseren ons
wel terdege, dat deze beursgang
door zijn omvang een hele bijzon–
dere beursgang is en dat KPN door
zijn activiteiten een bijzonder bedrijf
is. Ook wij hechten aan een brede
spreiding en wij zullen oprecht ons
best doen om na te gaan, of dat ook
kan worden geactiveerd. Wij zullen
nagaan, of voor de belegger in het
algemeen een bepaalde strategie kan
worden ingezet. Wij reageren
derhalve positief op het verzoek.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de statuten. De heer Koetje heeft
gevraagd waarom het niet voor de
hand ligt, dat de Staten-Generaal
geïnformeerd worden over de
wijzigingen in de statuten van KPN.
Het feit, dat wij menen, dat de
Staten-Generaal niet vooraf ingelicht
hoeven te worden over de wijzigin–
gen hangt samen met artikel 3 van
de Machtigingswet. In een beperkt
aantal gevallen behoeft de instem–
ming van de Staten-Generaal te
worden gevraagd bij wijziging van
de statuten van de huidige KPN. Nu
al is het 20, dat niet alle wijzigingen
van de statuten de goedkeuring van
de Staten-Generaal behoeven. Alleen
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wanneer het gaat om wijzigingen
van de statuten die betrekking
hebben op doel en werkzaamheden
van KPN, is de goedkeuring van de
Staten-Generaal vereist en worden
statutenwijzigingen van tevoren aan
de Staten-Generaal voorgelegd. Nu
in het kader van de privatisering en
de beursgang wordt voorgesteld het
artikel te schrappen en dus ook
wordt voorgesteld om niet meer van
tevoren de statutenwijziging ter
goedkeuring aan de Staten-Generaal
voor te leggen, dient er een rechte
lijn te worden getrokken. Ik begrijp
overigens, dat de heer Koetje niet
zozeer tegen het schrappen van het
artikel is. Hij vind het wel beschaafd,
dat van tevoren geïnformeerd wordt.
Je moet daarbij de spelregels van
beursgenoteerde bedrijven hanteren.
Het is geen enkel probleem om zo
snel mogelijk achteraf te informeren.
Als de Kamer denkt, dat er iets raars
is gebeurd, kan altijd nog in een
besloten vergadering met de
minister daarover worden gesproken.
Van tevoren informeren geeft
problemen bij een beursgenoteerd
bedrijf. Zo zijn de spelregels niet. Ik
vraag begrip daarvoor. Ik hoop, dat
als wij te goeder trouw zeggen, dat
wij achteraf zullen informeren en
open staan voor een gesprek in een
eventuele besloten vergadering,
omdat het vertrouwelijke informatie
kan zijn, het punt van de heer Koetje
is ondervangen.

De heer Schutte (GPV ): Op dit punt
heb ik een toespitsing aangebracht
met betrekking tot artikel 17 van de
statuten, het bijzondere aandeel. De
minister zegt terecht dat in een
aantal gevallen toestemming nodig
is. Mijn vraag was: is de positie van
het bijzondere aandeel niet zodanig
dat je artikel 3 kunt wijzigen in die
zin dat toestemming alleen nog geldt
voor het bijzondere aandeel? Komt u
daarop nog apart terug, of reageert u
daarop nu al?

Minister Maij-Weggen : Daar komt
minister Kok apart op terug, omdat
de positie van het bijzondere aandeel
hem vooral regardeert. Volgens de
scheiding die onze ambtenaren zo
trouw hebben aangebracht is het de
taak van de heer Kok om daarop en
op de vragen daaromtrent in te gaan.
Het is geen kwestie van het niet
willen zeggen, maar zo moeten de
zaken blijkbaar verdeeld worden.
Men moet dus niet denken dat ik mij
er gemakkelijk vanaf maak.

Voorzitter! Mevrouw Jorritsma, die
vanavond vervangen wordt, begrijp
ik, heeft gevraagd hoe de minister
het behoud gedurende de eerste tien
jaar van een derde van de aandelen
in combinatie met het bijzonder
aandeel in het licht van de voort–
schrijdende liberalisatie ziet. Ik
abstraheer even van de aard van het
bijzonder aandeel. Ik wil proberen
duidelijk te maken hoe ik dit zie in
verhouding tot die liberalisatie.

De gekozen verhoudingen tussen
de Staat als aandeelhouder en
houder van een concessie illustreren
eigenlijk al een visie op de middel–
lange termijn. Enerzijds vermindert
de omvang van de concessie. Dit
gebeurt door de voortschrijdende
liberalisatie. Anderzijds vermindert
het aandelenbezit van de Staat. Daar
de ontwikkelingen moeilijk te
voorspellen zijn, zijn uitspraken over
de situatie over tien jaar heel
speculatief. Het kan zijn dat er
binnen tien jaar geen monopolist
meer is op het gebied van telecom–
municatie of onderdelen daarvan.
Voor het postterrein lijkt dit, ondanks
het feit dat Nederland voorstander is
van een zo groot mogelijke
liberalisatie, onzeker. Ik tast gewoon
eens af hoe dit in de ons omrin–
gende landen ligt. Bovendien zal een
of andere vorm van universele
dienstverlening blijven bestaan.
Uiteraard kan het voor de Staat bij
een onverwacht snelle ontwikkeling
van concurrerende
telecommunicatie– en postmarkten
op enig moment verstandig zijn om
de nu voorgestelde verhoudingen te
herzien. Wij kijken er nu al weer
anders tegenaan dan vijf jaar
geleden. De ontwikkelingen kunnen
van dien aard zijn dat wij over vijf
jaar weer iets anders tegen dit facet
aankijken. Op dit moment is de
ingezette lijn naar ons idee een
zorgvuldige, die past bij datgene wat
wij voor de middellange termijn
kunnen overzien.

Voorzitter! Ik wil vervolgens enkele
opmerkingen maken over de
herbalancering. De heer Rosenmöller
heeft gesteld dat het toezicht op KPN
vooral in het teken zal moeten staan
van beheersing van de tarieven. Hij
heeft gesteld dat voorkomen moet
worden dat misbruik wordt gemaakt
van monopolieposities. Dat is een
van de redenen om te liberaliseren.
Ik wil de heer Rosenmöller eraan
herinneren dat wij vorig jaar het
Besluit algemene richtlijnen
telecommunicatie hebben geëva–

lueerd. Mijn bevindingen heb ik
weergegeven in het beleids–
voornemen evaluatie van de
algemene richtlijnen telecommunica–
tie en van de algemene richtlijnen
post, dat de Kamer intussen heeft
ontvangen. Het tariefbeheersings–
systeem was een onderdeel van die
evaluatie. Ik ben er in de stukken
uitvoerig op ingegaan, waarbij ik heb
bekeken welk deel van de tarief–
ruimte door KPN in 1992 niet
gebruikt is. Ik heb dat deel bij
Telecom weggenomen, zoals men
zich zal herinneren. Ik heb daarbij de
optie bekeken om structurele
kortingen op de index zelf in te
voeren. Ik ben tot de conclusie
gekomen dat het niet verstandig zou
zijn. De bevindingen van McKinsey,
die bij de rapportage lagen, hebben
mij daar eigenlijk in gesterkt. De
toenemende concurrentie bij de
internationale diensten leidt al
automatisch tot een daling van de
tarieven in die sector. Dit zet de
marges van PTT Telecom ook onder
druk. De toenemende concurrentie,
maar ook het EG-beleid, maakt het
noodzakelijk om de tarieven opnieuw
te balanceren. Dit wil zeggen dat de
nationale en internationale tarieven
meer in lijn met de kosten moeten
worden gebracht. De ruimte die het
tarievenbeheersingssysteem nu nog
heeft, is nodig om tot die herbalan–
cering te komen. Maar ik herinner er
nog eens aan dat ik die ruimte al
beperkt heb. Ik heb dus al een
ingreep gedaan, voorafgaand aan de
meer liberale houding, maar nu moet
er wel genoeg ruimte voor die
herbalancering gegeven worden.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Een van de kernpunten van wat ik
naar voren heb willen brengen, is dat
de druk op de internationale tarieven
niet zonder meer bij de Nederlandse
consument in rekening moet worden
gebracht. Je zou de zaak voor een
deel kunnen financieren door de
toenemende omzet bij KPN, of door
de winst die gemaakt wordt door
degenen die gebruik maken van
nieuwe technologieën. Dat zijn
natuurlijk niet in de eerste plaats de
gewone klanten.

Minister Maij-Weggen : Deze vraag
van u had ik ook al genoteerd. Ik
denk alleen dat u de zaak net vanaf
de verkeerde kant benadert.
Voorheen hield PTT Telecom de
nationale tarieven laag en de
internationale tarieven behoorlijk
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hoog. Eigenlijk was er dus sprake
van enige subsidie op de nationale
tarieven door middel van de
internationale tarieven. Dat is echt
waar, het blijkt ook uit een vergelij–
king met de tarieven in de landen
om ons heen. Nu komt KPN zichzelf
echter tegen. Er zijn natuurlijk tal van
bedrijven en bedrijfjes die heel
handig en verstandig op de
internationale telefoonmarkt
opereren. Ik moet zeggen dat ik
persoonlijk wel plezier heb in de
creativiteit waarmee men inbreekt op
de telecommarkten in Europa
waarop de internationale tarieven
hoog werden gehouden. Het is een
kwestie van snel aanpassen, omdat
men anders dit goudmijntje
kwijtraakt. Het maakt wel enige
herbalancering noodzakelijk, waarbij
de tarieven voor het nationale
verkeer enigszins omhoog moeten.
Nu zal men zeggen dat dit niet
prettig is voor de burgers, omdat de
meeste burgers meer met abonnees
in het binnenland bellen dan dat ze
internationaal telefoneren. Het is wel
prettig voor het zakenleven. Dat is
waar, maar het kan niet veel anders.
Er is met KPN afgesproken, deze
herbalancering te laten plaatsvinden
binnen de beschikbare tariefruimte,
die ik enige tijd geleden met
instemming van de Kamer heb
beperkt, ook om te voorkomen dat
het te hard zou gaan. Er heeft ook al
een zekere herbalancering plaatsge–
vonden. Ik heb onlangs aan KPN
gevraagd, de cijfers van de interna–
tionale telefoontarieven te verstrek–
ken. Daaruit blijkt dat Nederland met
Luxemburg nog steeds de laagste
tarieven voor binnenlands telefoon–
verkeer heeft. Ik weet wel dat een
heleboel burgers die hun telefoon–
rekening omhoog zien gaan, niet op
die manier redeneren, maar KPN
moet natuurlijk wel een beetje
internationaal opereren.

En dan nog het andere deel van
uw vraag, namelijk of die kosten niet
allemaal met efficiency kunnen
worden opgevangen. Die mogelijk–
heid wordt gebruikt, en niet alleen
om deze reden, maar ook omdat
KPN, zich voorbereidend op de
positie van een serieuze, op de markt
georiënteerde onderneming,
natuurlijk zo efficiënt mogelijk moet
werken. Het bedrijf kan het zich
eenvoudigweg niet veroorloven, dit
niet te doen. Dus ook binnen KPN
zijn er enorme efficiency-acties aan
de gang. Ik moet het bedrijf hiervoor
prijzen, want het vergt veel energie.

veel organisatie en reorganisatie op
beide terreinen. Men doet het naar
mijn gevoelen redelijk goed.

Oe heer Rosenmöller (Groen Links):
Ter afronding heb ik nog een vraag.
Zegt u hiermee dat de efficiency–
voordelen die door KPN behaald
worden, ook in de huidige situatie
feitelijk al aan de klanten worden
doorgegeven in de tarieven?

Minister Maij-Weggen : De
efficiency die nu gehaald wordt,
wordt vooral gebruikt om de positie
van het bedrijf zo sterk mogeüjk te
maken voorafgaand aan de
beursgang. Wij hebben de tarief–
ruimte beperkt. U weet dat KPN wat
ruimte had opgespaard in het
verleden. Het was dus heel makkelijk
om te zeggen: wij hebben nog zoveel
procent over, dat wij wel een klap
omhoog kunnen maken. Deze in het
verleden opgespaarde ruimte hebben
wij met instemming van de Kamer
weggehaald. KPN moet binnen de
overgebleven ruimte manoeuvreren.
Als dit niet lukt, moet men in de
sfeer van de efficiency nog actiever
zijn, maar dit is men op dit ogenblik
al maximaal. Als u op uw spreek–
beurten gemopper krijgt over
telefoontarieven die een beetje
omhoog gaan, moet u misschien een
keer het lijstje van ons krijgen over
de tarieven in de EG. Daaruit blijkt
dat wij onze burgers in het verleden
behoorlijk verwend hebben, in het
algemeen met de telefoontarieven en
ook door de hoge tarieven op het
internationale verkeer naar de
regionale tarieven te vertalen.

De heer Ybema en mevrouw
Jorritsma hebben gevraagd of ik
overweeg, binnen afzienbare tijd de
BTW op de postdiensten te heffen.
Zoals in de nota naar aanleiding van
het verslag is aangegeven, geldt de
BTW-vrijstelling voor postdiensten
alleen voor diensten en de hiermee
gepaard gaande leveringen bedoeld
in artikel 2, tweede lid, van de
Postwet, die worden verricht door de
houder van een concessie zoals
bedoeld in de wet, of diens
dochtermaatschappijen. Ik zeg het nu
heel officieel, zoals het precies is. Dit
is onder andere in de Wet op de
omzetbelastmg vastgelegd.

Op Europees niveau is de basis
voor de belastingvrijstelling
vastgelegd in de zesde richtlijn van
de Raad voor de Europese Gemeen–
schappen, betreffende de harmonisa–
tie van omzetbelastingen in de

lidstaten. In deze richtlijn is een
vrijstelling van postdiensten
opgenomen, evenals een overgangs–
regime voor vrijgestelde
telecommunicatiediensten, naast
belaste telecommunicatiediensten.
De tijdelijke vrijstelling voor
telecommunicatiediensten komt te
vervallen. Hierover zal de heer Kok
straks iets zeggen. Het is belangrijk
dat er voor postdiensten nooit sprake
is geweest van een tijdelijke
vrijstelling. De permanente vrijstel–
ling wordt dan ook eigenlijk in alle
landen van de EG toegepast. Het lijkt
mij een beetje vreemd om af te
wijken van deze lijn, die op het
ogenblik Europawijd is. Ik ben dus
niet van plan, de BTW-vrijstelling
voor de opgedragen postdiensten op
korte termijn op te heffen. Ik wil
bekijken hoe het in omliggende
landen gaat. Gebeurt het op een of
andere manier toch, dan kan het
weer ter discussie komen, maar
voorlopig lijkt dit mij niet aan de
orde.

De heer De Korte (VVD ): !k begrijp
dat er een monopolie tot 500 gram
is. Maakt u daarvoor nog onder–
scheid in uw opmerkingen of laat u
die op alles slaan?

Minister Maij-Weggen : Ik weet het
niet uit mijn hoofd, maar er is een
verschil in omvang. Ik wil in tweede
termijn heel precies hierop reageren;
ik wil het ook nog wel schriftelijk
uitleggen. Het belangrijkste is dat wij
ons op dit vlak houden aan datgene
wat in omliggende landen gebruike–
lijk is. Wij lopen met de liberalisatie
in het postverkeer behoorlijk voorop.
Het lijkt mij niet goed om nog harder
te lopen dan wij nu doen.

De fractie van de Partij van de
Arbeid heeft nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor de plaats en de
rechten van de consument; dit is een
goed punt. Ook de heer Koetje heeft
er aandacht voor gevraagd. Je zit in
een markt met één en straks, bij
mobiele telecommunicatie, met
enkele aanbieders van diensten. Er is
ook nadrukkelijk gewezen op de
afhankelijkheid van de consument
van het bedrijf KPN of de desbetref–
fende bedrijven, wanneer er iets
meer aanbieders op de markt komen.
Ik denk dat bij de verzelfstandiging
van KPN in 1989 en bij de komende
twee commerciële aanbieders van
mobiele telefonie principieel een
goede keuze is gemaakt. De
verhouding tussen de bedrijven en
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de klanten is een civielrechtelijke.
Mensen kunnen hun geschillen door
de rechter of de ingestelde geschil–
lencommissie laten beslechten. Dat
is door de overheid voorgeschreven.
Ik denk dat deze opzet van de
klachtenbehandeling in principe goed
is. De overheid moet in beginsel een
beetje afstand houden van het bedrijf
en zijn consumenten. Dat is in lijn
met de gekozen uitgangspunten van
verzelfstandiging en liberalisering.
Verder is de geschillencommissie
bevoegd.

Dit gezegd hebbende, wil ik wel
memoreren dat ook ik kennis neem
van de toenemende stroom
publiciteit over bijvoorbeeld te hoge
rekeningen. Bij veel consumenten
bestaat toch een gevoel van
onzekerheid en onbehagen over de
oncontroleerbaarheid van dat grote
bedrijf. Ik heb daar begrip voor, maar
voeg daar meteen aan toe dat die
oncontroleerbaarheid soms ook in de
gezinnen zelf zit. Wij hebben een
recent voorbeeld van een geval,
waarin het zelfs tot justitieel
onderzoek is gekomen van een heel
hoge telefoonrekening. Er bestond
een vermoeden van fraude, een
vermoeden van aftappen en een
vermoeden van computercriminali–
teit. Dit is tot op de bodem uitge–
zocht en uiteindelijk bleek een
huisgenoot de oorzaak. Dat gebeurt
nogal eens. Bij de consument bestaat
de neiging om er in eerste instantie
van uit te gaan dat de hoge rekening
door iemand anders of door het
bedrijf wordt veroorzaakt. Het
gebeurt echter relatief veel dat men
elkaar in het gezin moet aankijken en
moet zeggen dat een van die
personen was.

Eén punt blijft echter bestaan,
namelijk dat de basisgegevens op de
telefoonnota, ook bij klachten–
behandeling, altijd van KPN zelf
afkomstig zijn. Ik weet dat het bedrijf
hier heel zorgvuldig mee omgaat en
de gegevens checkt en dubbel
checkt. Ik weet ook dat zaken die aan
de geschillencommissie zijn
voorgelegd, nog twee keer door de
molen gaan, voordat men daar zijn
eigen visie op geeft. KPN geeft ook
aandacht aan de interne beveiligings–
procedures, omdat dergelijke zaken
alleen maar slechte publiciteit geven.
De geschillencommissie kan
trouwens ook zelf een onafhankelijk
nader onderzoek instellen. Verder
kan de rechter natuurlijk altijd zijn
werk doen. Omdat de klachten–
stroom toch blijft aanhouden, vind ik

het belangrijk om hier nog eens over
te spreken met KPN en de geschillen–
commissie. Er moet bekeken worden
of het nog objectiever en nog beter
kan en of de consument er nog meer
vertrouwen in kan worden gegeven
dat, als er een klacht is, deze tot op
de bodem zal worden uitgezocht, ook
al blijkt in de praktijk dat het
merendeel van de klachten in eigen
huis wordt veroorzaakt. Ik zal hier
dus nog een keer met KPN over
spreken. Misschien is het goed dat ik
de Kamer het resultaat van die
besprekingen schriftelijk mededeel,
voordat wij bijvoorbeeld over de
hoofdlijnennotitie komen te spreken.
Het is niet zo dat bij KPN het gevoel
bestaat dat het een groot bedrijf en
ook een monopolist is en dat het dus
maar kan doen wat het wil. Neen,
ook daar zit men een beetje in zijn
maag met iedere nare publiciteit op
dit vlak. Men wil daar dus ook graag
dat het objectief, zorgvuldig en
eerlijk gebeurt.

De heer De Jong (PvdA ): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de minister
voor die toezegging. Ik denk niet dat
de minister hierop doelt, maar ik wil
toch even één element weghalen,
namelijk dat mijn zorg uitsluitend
KPN zou betreffen. Het is terecht dat
je in de huidige situatie met KPN
moet praten. Bij mobiele telecommu–
nicatie zal er echter op zijn minst een
tweede operator naast komen. En ik
wil graag zien dat wij er door middel
van een gentlemen's agreement of
het stellen van goede regels voor
zorgen dat die andere operator
dezelfde zorgvuldigheid betracht als
KPN.

Minister Maij-Weggen : Dat moet
absoluut het geval zijn. Het kan niet
zo zijn dat KPN verplicht een
geschillencommissie in eigen huis
moet laten functioneren om klachten
van consumenten op te pakken, en
een concurrent niet. Gaat u er dus
maar van uit dat er evenredig zal
worden gehandeld, wie er ook een
stuk van de markt op dit vlak
afsnoept.

Dan heeft de heer Koetje gevraagd
of binnen de overlegorganen PTT het
gesprek al is afgerond over de
beperking ten aanzien van de
koersgevoelige informatie. Het
overleg in de PTT-overlegorganen
over hun rol in de beursgang KPN is
inderdaad voorlopig afgerond. De
afspraak is gemaakt dat KPN volgens
de regels van beursgenoteerde

bedrijven, zo tijdig mogelijk
informatie zal geven over het door
haar gevoerde tariefbeleid en alle
trends die daarin voor kunnen
komen. Het is afgesproken dat enige
tijd na de beursgang de beide
overlegorganen, die voor PTT Post
en PTT Telecom, de praktijk op dit
vlak zullen evalueren. Ik denk dat dit
goed is. Men zal met de nieuwe
afspraken eerst moeten leren
omgaan. Dat is beter dan op
voorhand conclusies te trekken dat
het wellicht niet goed zal gaan. Ik zal
in ieder geval alert blijven op dit
punt. Natuurlijk heeft de consument
ook een stem via de overlegorganen
om bepaalde zaken gesignaleerd te
krijgen en zelf te signaleren. KPN
heeft zich uiteraard te houden aan de
spelregels van beursgenoteerde
bedrijven. Als het om echt beurs–
gevoelige informatie gaat, dan moet
daar buitengewoon zorgvuldig mee
om worden gegaan.

Zowel de heer Koetje als de heer
De Jong heeft opheldering gevraagd
over de positie van ABN Amro in
relatie tot de tweede concessie voor
de mobiele telecommunicatie. Ten
aanzien van de positie van ABN
Amro moet allereerst opgemerkt
worden dat ook indien een van de
andere banken zou hebben meege–
dongen naar de rol van "global
co-ordinator", het bedoelde
probleem aan de orde zou zijn
geweest. Aangezien van de andere
banken ook nog een rol wordt
verwacht, moet ervan worden
uitgegaan dat ook die banken met
dezelfde vragen te maken zullen
krijgen. Het is immers bekend dat bij
de consortia die zich op het ogenblik
opmaken voor de GSM-tender,
vrijwel alle grote banken betrokken
zijn. Dat neemt niet weg dat ik met
de vragenstellers van mening ben,
dat de rol van de global co-ordinator
en van de assisterende banken op
geen enkele manier ertoe mag leiden
dat de betrokken bank een voor–
sprong krijgt in het kader van het
verkrïjgen van de GSM-licentie. Bij
de onderhandelingen met de
betrokken bank is dat vanaf het
begin duidelijk gesteld. Ook is
daarbij vanaf het begin duidelijk
gemaakt dat er waarborgen moeten
worden ingebouwd. Door mijn
ministerie wordt daarom op dit
moment gewerkt aan een afgewogen
pakket van procedurele maatregelen
die oneigenlijk gebruik van bij de
beursgang verworven kennis
tegengaan. Zonder vooruit te willen

Tweede Kamer Beursgang KPN
2 december 1993
TK33 33-2558



Maij-Weggen

lopen op de uitkomst daarvan, zou ik
nog willen opmerken dat de banken
door hun functie in feite heel vaak
beschikken over vertrouwelijke
informatie. Ik noem het praktische
feit dat banken ook leningen
verstrekken aan concurrerende
bedrijven. Binnen de banken bestaan
op dat vlak vaak heel zorgvuldige
procedures, zodat men nooit op
enigeriei wijze beschuldigd kan
worden van het hebben van
voorkennis. Dus in die zin spreken
wij daarover zorgvuldige procedures
af. Bij de toepassing van de
procedures gaan wij dan uit van de
integriteit van de banken bij de
toepassing daarvan. Er is dus terecht
een probleem geconstateerd en in
die zin wordt geprobeerd er een
oplossing voor te vinden.

De heer Ybema heeft mij gevraagd
of ik ten aanzien van de kruis–
subsidiëring niet bang ben voor een
verschuiving van de geliberaliseerde
werkterreinen van KPN naar de
niet-geliberaliseerde werkterreinen
van KPN. Wij kunnen geen UCV over
telecommunicatie hebben of wij
komen hierover te spreken. Wat dat
betreft is de heer Ybema een beetje
op achterstand omdat hij daar zelf
meestal niet bij zit. Het is toch
meestal de heer Wolffensperger die
voor zijn partij zitting heeft in die
UCV's. Zoals bij de behandeling van
de wijziging van de Machtigingswet
in verband met het opheffen van de
verplichting tot splitsing van PTT
Telecom BV al is aangegeven, is
kruissubsidiëring op basis van de
Wet op de telecommunicatie–
voorzieningen gewoon verboden. Dat
moet nog maar eens hard worden
gezegd. Als waarborg hiervoor is in
paragraaf 6.4 van het Besluit
algemene richtlijnen telecommunica–
tie voorgeschreven dat voor
activiteiten ten behoeve van de
uitvoering van de concessie en van
de opgedragen diensten de
financiële verantwoording geschei–
den moet zijn van de overige
activiteiten van de houder van de
concessie. Een onafhankelijke door
de minister van Verkeer en Water–
staat aangewezen accountant toetst
jaarlijks of hieraan is voldaan.

In het beleidsvoornemen evaluatie
algemene richtlijnen heb ik al
aangegeven dat het toegepaste
systeem op zichzelf goede waarbor–
gen biedt om kruissubsidiëring te
voorkomen. Bovendien heb ik met de
wijziging van het besluit, die op 1
januari in werking treedt, die regels

nog eens aangescherpt. Die wijziging
houdt onder meer in dat het
toerekeningssysteem van de
opbrengsten en de kosten instem–
ming behoeft van de minister van
Verkeer en Waterstaat. De uitgangs–
punten voor controle, die door de
onafhankelijke accountant wordt
gehanteerd - dus de controle–
considerans - vormen onderdeel van
die instemmingsprocedure. De
besprekingen over het toerekenings–
systeem tussen KPN, de accountant
en de vertegenwoordigers van mijn
departement, zijn nog aan de gang
wat betreft het aanscherpen van dit
soort zaken in het nieuwe kader. Dat
komt overigens omdat KPN op grond
van de Europese ONP-richtlijnen ook
nog de kostenberekeningssystemen
voor de huurlijnen op moet zetten.
Vanzelfsprekend moeten daar weer
dezelfde spelregels om kruissubsidië–
ring te voorkomen worden toegepast
als bij de bestaande. Ik ga ervan uit
dat dit toerekeningssysteem - dat wij
dus nog zullen aanscherpen op
grond van nieuwe ontwikkelingen -
nog aan de Kamer wordt voorgelegd.
Omdat het toch een geliefd
onderwerp is bij iedere UCV komen
wij daar in de UCV over de
hoofdlijnennotitie vast wel weer over
te spreken. Dan kan men zelf zien of
het in de nieuwe context weer zo
goed mogelijk wordt toegepast. Ik
kan de heer Ybema dus gerust
stellen. Dit is een permanent
onderwerp, waar wij geweldig goed
op letten. De minister van Verkeer en
Waterstaat draagt de eind–
verantwoordelijkheid, met behulp
van de accountant.

De heer Schutte heeft in verband
met de vraag van het al dan niet
handhaven van artikel 4 van de
Machtigingswet gevraagd welke
garanties de WTV en de post–
wetgeving geven in het kader van
het op juiste wijze uitvoeren van de
concessies. Hij wil ook weten of de
bestaande Machtigingswet is
geëvalueerd. Die wet biedt in zijn
ogen namelijk voldoende mogelijkhe–
den voor de toegang tot risico–
dragend kapitaal en het aangaan van
samenwerkingsverbanden. De eerste
tranche, zo zei de heer Schutte, kan
toch eigenlijk ook gewoon onder de
huidige wetgeving gebeuren? In de
WTV, de Postwet en de regelingen
die zijn gebaseerd op deze wetten,
zijn bepalingen opgenomen die KPN
verplichten om bepaalde concessie–
taken te verrichten. Daarbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de

telefoondienst. Ook is in de
regelgeving bepaald dat KPN ervoor
moet zorgen dat opgedragen taken
worden verricht en dat deze dienst
wordt aangeboden op een aan de
eisen van deze tijd beantwoordend
kwaliteitsniveau, zo staat het keurig
omschreven. Als de KPN daaraan
niet zou voldoen, kennen beide
wetten de mogelijkheid van sancties.
In de eerste plaats kan dat door het
geven van een aanwijzing, een brief
waarin wordt gevraagd om het te
corrigeren. In de tweede plaats kan
het door het opleggen van een
boete. In de derde plaats kan het
door bestuursdwang en uiteindelijk
kan het zelfs door het geven van een
last onder dwangsom. Als echt alles
fout gaat - nadat wij veel waarbor–
gen hebben ingezet - kan de
concessie natuurlijk ook nog worden
ingetrokken. Daarbij doet zich echter
de vraag voor wie dan de concessie
uit moet voeren. Het laatste punt is
dus pas een sterk punt als er meer
concurrentie is. Op deze manier
wordt publiekrechtelijk gewaarborgd
dat KPN de concessie op de goede
manier uitvoert. Wij hebben dus
aardig wat stokken achter de deur.

Tegen het eventueel niet juist
uitvoeren van de concessie moet de
Staat dus via sancties echt optreden.
Het is niet zo dat een goede
uitvoering van de concessies via het
door de Staat gehouden aandelen–
pakket wordt gewaarborgd. Dat is
een misverstand. Dat is nu trouwens
ook al niet het geval - wij zijn nu
immers 100%-aandeelhouder- en
dat zal ook niet het geval zijn als wij
een kleinere aandeelhouder zijn. Als
aandeelhouder heeft de Staat geen
directe zeggenschap over de wijze
waarop KPN de concessie uitvoert.
Zij heeft vooral zeggenschap als
wetgever.

Tijdens de schriftelijke behande–
ling is met nadruk aangegeven
waarom de regering het wenselijk
acht dat de Machtigingswet wordt
herzien. Belangrijk daarbij is - ik
verwijs ook naar de bijdrage van de
heer Van den Berg - dat de
concessiebelangen primair publiek–
rechtelijk worden gewaarborgd. Het
houden van een meerderheidsbelang
ten behoeve van het toezicht is dus
niet echt nodig. Het is in mijn ogen
niet meer dan logisch dat zich in de
vijf jaren na de totstandkoming van
de huidige Machtigingswet, deze
ontwikkeling m de post– en
telecommunicatiewetgeving ook
heeft voorgedaan. Wij hebben nu

Tweede Kamer Beursgang KPN
2 december 1993
TK33 33-2559



Maij-Weggen

ervaring opgedaan met de publiek–
rechtelijke instrumenten en met het
instrumentarmm van de aandeelhou
der. Wat in 1998 logisch en verstan–
dig was, hoeft nu niet meer zo te
zijn. Het lijdt geen twijfel dat,
wanneer wij bijvoorbeeld over vijf
jaar weer met elkaar hierover komen
te spreken, er weer een verschuiving
optreedt in de beoordeling van dit
soort zaken.

Ik geef de heer Schutte toe dat het
mogelijk is onder de huidige
wetgeving een eerste tranche te
vervreemden. Het voorgaande in
acht nemend, meent de regering
echter dat het gewenst is, nu een
meerjarig perspectief te schetsen
voor KPN. Na afronding van dit
debat moeten de Staten-Generaal
een helder inzicht hebben in het
toekomstperspectief en in de
toekomstige verhouding tussen KPN
en de Staat. Volledige privatisering in
de zin van volledige vervreemding
van het aandelenkapitaal is nu niet
aan de orde. De Staat zal volgens de
huidige plannen teruggaan naar een
belang van een derde, waarbij het
bijzonder aandeel wordt behouden.
De invloed op de concessie–
uitvoering en de eind–
verantwoordelijkheid voor de
telecommunicatie– en de post–
voorzieningen is in de desbetref–
fende wetgeving geregeld.

De hoofdlijnennotitie moet
duidelijkheid verschaffen over de
binnenkort aan te brengen wijzigin–
gen in het kader van deze beurs–
gang. Wij komen daar in dat kader
nog wel over te spreken en dan
kunnen de prmcipiele punten die de
heer Schutte naar voren heeft
gebracht, nader tegen het licht
worden gehouden. Ik weet dat vooral
de heer Schutte moeite heeft met dit
proces.

De heer Schutte (GPV ): De
minister zegt dat een belang van een
derde is gegarandeerd, inclusief het
bijzonder aandeel. Zij heeft ook
gezegd dat de Kamer niet meer
betrokken behoeft te zijn bij de
regelmg van de statuten. Ik vraag mij
af of het toch niet beter is als dat wel
het geval is, hetzij via mededeling
vooraf aan de Kamer, hetzij via een
vorm van instemming.

Minister Maij-Weggen : Nu is de
inzet om terug te gaan tot een
belang van derde plus een speciaal
aandeel. Als er nog een extra stap
gezet moet worden, zal dat natuurlijk

na overleg met de Kamer dienen te
geschieden. Ik kan mij echter niet
voorstellen dat dit niet zal gebeuren.
Als dit aan de orde is, bevinden wij
ons dichter bij het jaar 2000 dan bij
het jaar 1993. Ik spreek dus een
beetje voor mijn beurt, want het is
een zaak voor een toekomstig
kabinet. Ik neem aan dat voor het
gehele huidige pakket voorstellen
groen licht wordt gegeven.

De heer Koetje (CDA ): De minister
doet alsof het jaar 1998 nog erg ver
weg is. Ik heb vanmiddag in de
Handelingen van 1988 nagelezen hoe
wij er destijds over dachten. Toen
waren vrijwel alle woordvoerders
van mening dat het belang van 100%
voorlopig gehandhaafd zou worden.
Men maakte zich daar in het geheel
geen zorgen over en nu staan wij
hier.

Minister Maij-Weggen
bovendien enthousiast.

U staat er

De heer Koetje (CDA ): Ik heb een
goeie bui.

Minister Maij-Weggen : De
veranderingen hebben zich in een
hoog tempo voltrokken. De heer
Koetje heeft ook op de internationale
ontwikkelingen gewezen. De
meerderheid van de Kamer heeft
gezegd dat zij instemt met de keuze
van de regering.

De heer Koetje (CDA ): Voorzitter!
Allicht! Ik heb dit in eerste termijn
gezegd en ik blijf dit vanavond
zeggen. Maar het gaat nu om het
punt of de minister op een aantal
punten nog mededelingen doet aan
de Staten-Generaal. We moeten dan
niet doen alsof we hier vandaag
praten over de wet, zoals deze er nu
ligt. De situatie kan dus ook nog
weer veel sneller veranderen, zodat
we wel over nul of over een
wijziging van de statuten komen te
spreken die echt fundamenteel is.

Minister Maij-Weggen : Ik kan mij
dit ook goed voorstellen, maar het is
hier op dit moment niet aan de orde.
En als dit aan de orde zou komen,
dan lijkt mij dat dit niet buiten de
Staten-Generaal om gaat. Ik vind
echter wel dat wij hier en nu
afspraken moeten kunnen maken
over alles wat binnen dit wetsvoor–
stel valt.

De heer Schutte heeft ook nog zijn
twijfels geuit over de positieve

signaalwerking die uitgaat van het
feit dat KPN door het terugtrekken
van de overheid niet meer terug zou
kunnen keren in de positie van een
overheidsbedrijf. Ik vond dit een
mooie opmerking. De signaalwerking
waar de heer Schutte op doelt, is wel
degelijk van belang. Beleggers
stellen het op prijs dat de overheid
duidelijk maakt dat zij een bedrijf
meer vrijheid wil geven en markt–
conform wil laten handelen en dat zij
ook bereid is om zichzelf structureel
in een minderheidspositie als
aandeelhouder te brengen.

Als wij een slag om de arm
houden op dat vlak, dan wekken wij
onzekerheid bij het bedrijf, bij de
aandeelhouder en indirect bij de
klant als belanghebbende bij het
goed functioneren van het bedrijf.
Wij zijn hier dan ook glashelder over
geweest. Hiermee is de kritiek van de
heer Schutte op het intrekken van
artikel 4 voor mijn gevoel van zijn
kant verklaard, maar is ook het
tegendeel van onze kant verklaard.

De heer Schutte (GPV }: Mijnheer
de voorzitter! Dat zou best kunnen
zijn, maar ik heb in mijn bijdrage een
citaat gegeven dat van de minister
afkomstig is. Het ging hier om een
vergelijking met KLM en DSM. De
opmerking van de minister was hier
te eniger tijd: het is helemaal geen
probleem in de praktijk dat de Staat
een grootaandeelhouder is.

Minister Maij-Weggen : Ik zou eens
even na moeten slaan of ik het zo
precies gezegd heb. De heer Schutte
moet mij dit ten goede houden. Uit
zijn mond klinkt het anders dan ik
het voor mijn gevoel gezegd zou
hebben. Ik heb veel vertrouwen in de
heer Schutte, maar ik wil dit nog
eens even bekijken.

De heer Rosenmöller vraagt of een
verandering in de eigendoms–
structuur gevolgen heeft voor de
wijze van uitvoering van de
concessie en of het veranderen van
de eigendomsverhoudingen niet
moet leiden tot het verder aanscher–
pen van de controle.

Naar onze mening is er geen
sprake van dat er als gevolg van de
veranderingen in de eigendoms–
structuur van de KPN een wijziging
optreedt in de manier waarop de
KPN de concessie uitvoert. Ik heb de
Kamer net omstandig gemeld hoe
scherp het toezicht is. Hier treedt in
feite geen verandering in op. Het
toezicht blijft op dezelfde wijze
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bestaan, met de hele trits van
sanctiemogelijkheden die wij achter
de hand hebben. Ik kan natuurlijk in
herhaling vervallen en het allemaal
nog eens uitleggen, maar ik vind dat
het wantrouwen van de heer
Rosenmöller op dit vlak ongerecht–
vaardigd is.

Voorzitter! De heer Rosenmöller
heeft ook nog opgemerkt dat de
controle vooral in het teken van de
tarieven zou moeten staan. Ik begrijp
ook uit zijn eerdere inbreng dat zijn
aandacht hier vooral op gevestigd is.
Ik zeg nogmaals dat wij vorig jaar de
hele zaak hebben geëvalueerd. Dit is
ook nog eens weergegeven in het
beleidsvoornemen evaluatie
algemene richtlijnen. Het tarief–
beheerssysteem was een hoofd–
onderdeel van deze evaluatie. Ik ben
dit met de heer Rosenmöller eens.

Alle sprekers hebben gevraagd
hoe de minister de toekomstige rol
van de overheid als regelgever,
toezichthouder en aandeelhouder
van de KPN ziet. De overheid heeft
drie functies.

Wij zullen hier straks bij de
besprekmg van de hoofdlijnennotitie
vast nog wel op doorgaan Ik wil
hierover bij deze gelegenheid echter
wel iets zeggen. Deze materie is
overigens gecompliceerd, maar
vooral ook gevoelig. Ik denk dat wij
moeten oppassen dat wij in dit debat
niet overhaast stellingen gaan
innemen. De belangen van alle
marktpartijen zijn groot. Een
verandering in de huidige situatie,
dus in de wijze waarop nu de
verdeling van de drie taken
plaatsvindt, heeft alleen maar zin als
je vaststelt dat er niet alleen
theoretisch maar ook praktisch een
belangenverstrengeling zou kunnen
zijn. De verhouding tussen de
overheid en KPN op het gebied van
het toezicht op de concessietaken
verandert door de beursgang
eigenlijk niet. Op basis hiervan is er
weinig aanleiding om veel aan de rol
van regelgever en toezichthouder te
sleutelen. Ik heb het net al in de
richting van de heer Rosenmöller
gezegd.

Bij verschillende sprekers is toch
de vrees doorgeklonken dat in een
beursgenoteerd bedrijf, met een
eventuele wens tot winstmaximalisa–
tie, de belangen van de consument
onvoldoende zijn verzekerd. Ik wijs er
nog eens op, dat die belangen vooral
worden gewaarborgd binnen het
systeem van tariefbeheersing, wat
wij al met elkaar hebben afgespro

ken. Dat is bij uitstek het systeem
waar bij een objectief criterium de
indexering en de inflatie zijn
geïntroduceerd. KPN kan haar tarief
voor concessiediensten in de begin
1993 met deze Kamer afgesproken
termijnen alleen verhogen met dat
inflatiepercentage en wel binnen de
bandbreedte die in de afspraken zit.
Ik stel trouwens vast - het is goed
om dat hier nog eens te noteren, ook
tegenover de heer Rosenmöller - dat
de tarieven in de periode tot 1993,
met precies dezelfde afspraken als
die welke wij nu doortrekken, aan de
lage kant zijn gebleven.

Wijzigmg in de rol van de overheid
kan in feite alleen maar worden
gebaseerd op eventuele toekomstige
ontwikkelingen op de
telecommunicatiemarkt. De
hoofdlijnennotitie geeft ongeveer aan
wat er op dat vlak aan staat te
komen. Zij geeft ook een aantal
punten weer dat gewijzigd zou
moeten worden in de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen. Ik
meen niet dat wij op dit moment of
zelfs op het moment waarop wij de
hoofdlijnennotitie bespreken, op dit
vlak belangrijke veranderingen
moeten voorstellen. Ik zou dat niet
willen doen. De belangen van de
consumenten, van de zakelijke
gebruiker en van de aanbieders van
diensten zijn op zichzelf heel groot,
maar ik meen dat de wijze waarop
de overheid daarin tot nog toe
functioneert, een goede is. Ik denk
eerder - dat zal de heer Rosenmöller
misschien geruststellen - dat nog
wel eens het omgekeerde kan
gebeuren.

In de Europese Gemeenschap
vindt op het ogenblik een ontwikke–
ling plaats van nieuwe richtlijnen op
het gebied van telecommunicatie.
Kijk maar naar de ONP-richtlijnen.
Daar moet ook KPN zich aan houden.
Het blijkt dat regelgeving en toezicht
ook een beetje toenemen als er meer
concurrentie komt. Ik heb daar al
eens een fors debat over gevoerd
met de heer Koetje. In een van de
UCV's heb ik al eens tegen de heer
Koetje gezegd dat dit wel eens kon
leiden tot meer regelgeving en - dat
staat ons in het algemeen al
helemaal niet aan - tot iets meer
toezichthoudende ambtenaren. Ik
sluit dat niet uit. In die zin is het
mogelijk dat er ook bij de concurre–
rende bedrijven eerder een trend is
naar iets meer controle door de Staat
dan thans het geval is, ook als de
controle al heel stevig is. Ik hoop dat

ik hiermee de zorg op dit vlak
afdoende heb kunnen wegwerken.

Voorzitter! Dan kom ik op nog een
paar kleine, maar wel heel leuke
puntjes. Ik heb het straks al gezegd:
het hoofdstuk straf en boete In de
nota naar aanleiding van het versiag
zijn wij al ingegaan op de hoogte
van de administratieve boete. De
vraag of die boete van
ƒ 100.000 geloofwaardig is, is daar al
aan de orde gesteld. Wij dachten dat
/ 100.000 met de mogelijkheid van
een dwangsom achteraf heel redelijk
was. Het was conform de formele
regels. Die zijn er nu eenmaal zijn en
die worden door het ministerie van
Justitie altijd netjes aan ons
voorgelegd. Er wordt ook nog wel
eens vergeleken met een aantal
andere zaken. De Kamer heeft
gezegd dat zij dat bedrag voor slecht
gedrag in deze sector, waarin zoveel
geld omgaat, een lachertje vindt.
Naar ik meen, heeft de Kamer een
amendement opgesteld, waardoor
dat bedrag wordt verhoogd tot 1
mln. Wij hebben natuurlijk zenuw–
achtig gekeken of dat nog wel kon.
Dat kan net binnen de spelregels van
het ministerie van Justitie. Men kent
mijn sympathie voor stevige boetes,
dus de Kamer zal mij niet op haar
weg vinden. Het mag van mij naar
dat miljoen. De vrolijke gevoelens
die ik naar aanleiding van eerdere
debatten bij dit onderwerp heb,
bewaar ik maar voor mijzelf.

De heer De Jong (PvdA ): Dat klinkt
heel goed. Beluister ik het goed, dat
de minister het amendement
overneemt? Of moeten wij erover
stemmen?

Minister Maij-Weggen : Als u dat
miljoen graag op uw naam wilt
hebben staan, mag u er best over
stemmen, maar wij willen het ook
wel overnemen. Wij zullen nog even
formeel afspreken op welke wijze wij
dat doen

De voorzitter: Als u het amende–
ment overneemt, zal ik voor de
aanvang van de tweede termijn de
formele conclusie trekken. Dan hoeft
u niets te doen.

Minister Maij-Weggen : Dat zijn
dan de formele spelregels.

Voorzitter! De heer De Jong heeft
gevraagd wat de meest interessante
markten zijn voor KPN en welke
samenwerkingsverbanden KPN nu al
heeft. Hij noemde in zijn inbreng de
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Verenigde Staten. Ik kan hem
verzekeren dat de echt interessante
markten, niet alleen voor KPN, maar
voor iedereen, die markten zijn waar
nog veel moet gebeuren. Wat dat
betreft zijn de markten in Oost–
Europa uiterst interessant voor bijna
alle telecommunicatiebedrijven die
graag een beetje verder kijken dan
hun eigen land. KPN is op veel
terreinen actief: in de Verenigde
Staten, Zuid-Amerika en Azië.

Verder heeft hij gevraagd welke
samenwerkingsverbanden KPN heeft.
Voor alle helderheid, de samenwer–
kingsverbanden die KPN aangaat,
betreffen steeds de niet-concessie–
activiteiten. De Staat heeft formeel
geen bemoeienis met de partners die
KPN uitzoekt. Het is bekend dat KPN
geweldig bezig is met internationale
ontwikkelingen en dat zij bijvoor–
beeld samenwerking zoekt met onder
andere Swiss Telecom in Unisource.
Er zijn ook een aantal samenwer–
kingsverbanden in Oost-Europa
opgezet.

De heer Ybema vraagt waarom de
minister bij de Europese Commissie
het standpunt heeft gemeld dat niet
volgens EG-aanbestedingsregels
behoeft te worden aanbesteed. Voor
de duidelijkheid wijs ik erop dat
melding bij de Europese Commissie
uitsluitend aanbestedingen betrof
door KPN of door PTT Post BV. Voor
deze rechtspersonen geldt naar mijn
mening dat zij niet als aanbested–
ende dienst in de zin van de
algemene Europese aanbestedings–
richtlijnen kunnen worden gezien.
Die richtlijnen zijn immers altijd
gericht op overheden als aanbe–
steders. En met alle recht kan KPN
niet meer worden beschouwd als
overheid.

Dit standpunt werd door mij
ingenomen naar aanleiding van een
desbetreffende vraag van de
Commissie in een concreet geval van
aanbesteding. PTT Telecom BV zal
zich natuurlijk wel moeten houden
aan de specifiek voor de nutssector
geldende richtlijnen. Deze richtlijn is
expliciet van toepassing op
telecommunicatie en verstaat onder
aanbestedende diensten met zoveel
woorden behalve de overheid ook
bedrijven met bijzondere of
exclusieve rechten.

Samengevat, KPN en PTT Post
vallen buiten de aanbestedings–
richtlijn, maar PTT Telecom heeft wel
verbinding met de Europese
richtlijnen, als zij exclusief aanbe–
steedt. Ik heb het nog maar eens

heel precies neergezet, om recht in
de leer van de Europese wetgeving
te blijven.

D

Minister Kok : Voorzitter! Ik dank de
Kamer voor de inbreng in eerste
termijn. Ik sluit mij graag aan bij de
collega van Verkeer en Waterstaat.
Het is een belangrijk privatiserings–
project. Ik ben ook verheugd over de
steun van de Kamer, zoals die op
hoofdlijnen in eerste termijn is
gebleken.

Laat ik eerst een paar opmerkin–
gen maken over het thema van de
betrokkenheid van de Staten–
Generaal bij aandelenvervreemding.
Daarbij zal ik ook het amendement
op stuk nr. 7 betrekken. Van de zijde
van een aantal geachte afgevaardig–
den zijn opmerkingen gemaakt over
de oorspronkelijke Machtigingswet.
Daarbij is ook ter sprake gebracht de
relatie tussen de regering en de
Staten-Generaal wat betreft de
gedragslijn in de toekomst.

Voorzitter! Ik sluit mij graag aan
bij de opmerkingen die in eerste
termijn door de Kamer zijn gemaakt
over het onderscheid tussen de
privaatrechtelijke aspecten, verband
houdend met vervreemding, en de
publiekrechtelijke verantwoordelijk–
heid voor de openbare nutsfunctie
op basis van de concessiewetgeving.
Ik grijp even terug op de situatie van
enkele jaren geleden. In de oorspron–
kelijke Machtigingswet is het
oogmerk opgenomen dat de Staat
vooralsnog 100%-aandeelhouder zou
blijven. Dat was impliciet en expliciet
onderdeel van de operatie van
verzelfstandiging van het staatsbe–
drijf. Dit staatsbedrijf met twee
concessies opereerde op een terrein
waarbij het er niet naar uitzag dat op
korte termijn forse deregulering of
liberalisering zouden plaatsvinden.
Onder die omstandigheden lag het
voor de hand dat de Staat voorlopig
enig aandeelhouder zou blijven en
dat er zekere beperkingen zouden
gelden ten aanzien van de ver–
vreemdbaarheid van de aandelen.
Deze beperkingen deden zich voor in
allerlei vormen zoals melding vooraf,
of het recht van de Kamers
wetsvoorstellen te verlangen. De
beperkingen waren ook zodanig dat
de statuten zijn geschreven op de
positie van de Staat als 100%-
aandeelhouder. Bij
verzelfstandigingsoperaties van het

RCC en de SDU was dit ook het
geval.

Bij de vierde wijziging van de
Comptabiliteitswet waarnaar in de
eerste termijn van de Kamer is
verwezen, is door de Kamer voor
deelnemingen van 100% een
machtigingsprocedure voorgesteld.
Zo'n procedure is toen afgewezen,
omdat daarbij deelnemingen zouden
worden betrokken waarvoor geen
beleidsmatige redenen bestonden
om het staatsbezit te behouden. Men
gaf er de voorkeur aan, geen
nodeloze beperkingen op te leggen
die de flexibiliteit bij vervreemding
zouden kunnen schaden.

Voorzitter! Het gaat thans om een
omslag naar een nieuwe situatie
voor KPN. KPN gaat over naar een
andere categorie, althans bij
aanvaarding van het onderhavige
wetsvoorstel. Er is nu een beleids–
voornemen van de regering om de
meerderheid van de aandelen in de
komende jaren in een aantal
tranches te vervreemden. Daarover
wordt vandaag met deze Kamer
gesproken. Ik hoop dat ook spoedig
met de Kamer aan de overzijde
gesproken kan worden. Als de
regering en het parlement het over
het beleidsvoornemen eens zijn
geworden, wat ik hoop, staat dit
voornemen niet verder ter discussie.
De baan is dan geëffend voor de
effectuering van een en ander.

Een goede behartiging van het
financiële belang van de Staat staat
dan centraal. De Staat moet dan
marktomstandigheden en eventuele
emissiebelangen van de onderne–
ming in acht nemen. Dat vraagt
maximale wendbaarheid en
maximale flexibiliteit. Het is goed, te
overwegen dat annoncering vooraf
soms geen problemen zal opleveren.
Als grote tranches via openbare
plaatsingen publiek worden
aangeboden, zoals nu het geval is
met de eerste tranche van KPN,
verloopt dat op voorhand niet
onopgemerkt.

Voorzitter! Dat brengt mij ertoe
enkele opmerkingen te maken over
het amendement op stuk nr. 7. Het
zou mijn voorkeur hebben als wij
van de werkwijze in het verkeer
tussen regering en Staten-Generaal
via aanvaarding van dit amendement
geen formele kwestie zouden maken.
Ik zie aan een formele opneming van
een wijziging op grond van het
amendement op stuk nr. 7 een aantal
bezwaren verbonden. Ik zie het risico
van vertragingen die onder bepaalde
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omstandigheden kunnen ontstaan.
Het risico bestaat, hoe goed de
bedoelingen ook zijn, dat ook in de
markt onzekerheden ontstaan over
de wijze waarop straks de verhoudirv
gen uitgewerkt worden. Ik zie voorts
het risico van onvoldoende
slagvaardigheid bij het eventueel
vervreemden van kleinere pakketten.

Het huidige wetsvoorstel machtigt
bij aanvaarding om op termijn
maximaal twee derde deel van de
aandelen te verkopen. De reden voor
het wetsvoorstel ligt juist in de wens
van de regering om alle beperkingen
die er zijn om een meerderheid van
de aandelen te kunnen vervreemden,
te schrappen. Het amendement op
stuk nr. 7 is daarmee niet in lijn.

Ik wil niet alleen een formele
reactie geven, maar ook een
materiële bijdrage leveren aan dit
debat. Ik zou mij kunnen voorstellen
dat er afspraken gemaakt kunnen
worden over een door ons te geven
toezegging. Een grote beursgang is
zonder meer openbaar. Daarover
kunnen geen problemen ontstaan.
Het gaat meer om de klemere,
onderhandse operaties. Ik heb begrip
voor de achtergronden van waaruit
de opmerkingen in de Kamer zijn
gemaakt, ook ter toelichting op het
ingediende amendement. Het heeft
niet alleen te maken met omgangs–
vormen. Het heeft ook te maken met
historie en met de snelle veranderin–
gen die in de afgelopen vijf a zes jaar
hebben plaatsgevonden Ik zou dus
willen toezeggen dat de regering het
in de komende periode - dat wil
zeggen gedurende de situatie die dit
wetsvoorstel beoogt - mogelijk wil
maken om de vaste commissie van
tevoren vertrouwelijk te informeren
als wij voornemens zijn onderhandse
plaatsingen te doen. Zo komen wij
tegemoet aan de wens van de
Kamer, zonder een goede uitvoering
van het overeengekomen beleid in
de weg te staan. Het lijkt mij dat, in
lijn hiermee, in de komende periode
ook een vergelijkbare toezegging zou
kunnen worden gedaan waar het
gaat om de eventualiteit van een
substantiële wijziging van de
bevoegdheden van het bijzondere
aandeel. Ik zeg dit in reactie op de
opmerking die de heer Schutte
zojuist maakte. Ter vermijding van
alle misverstand, geef ik aan dat mijn
toezegging ervan uitgaat dat deze
informatie vooraf op basis van
vertrouwelijkheid zal worden
gegeven en ook op basis van

vertrouwelijkheid zal worden
behandeld.

Ik kom te spreken over de stand
van zaken van de beursgang. De
heer Koetje vroeg naar de laatste
stand van zaken bij de voorbereidmg.
Zoals bekend \s ABN Amro dus de
"global co-ordinator" van het
bankensyndicaat. Samen met ING en
Rabo zullen die drie banken ook als
"lead-manager" optreden voor het
Nederlandse syndicaat. Er zijn nu
een aantal zaken aan de orde. De
benoeming van de leiders van de
andere syndicaten. Binnenkort valt
ook een beslissing daarover. Dit in
antwoord op een vraag van de heer
Ybema over welke bank de verkoop
van de aandelen in het buitenland zal
leiden. Voorts zal de PR-advisering
uiteraard adequaat worden geregeld.
Intussen is het overleg gestart over
een aantal aspecten, zoals de
omvang van het te vervreemden
pakket, de methodiek van de
waardering, de PR-campagne, de
structuur van het syndicaat, de
verdeling over binnen– en buitenland
en de wijze van verkoop. Dit overleg
vindt plaats met onze adviseur, de
global co-ordinator, en uiteraard ook
met KPN en haar adviseur.

De voorbereidingen verkeren voor
een belangrijk deel nog in een
beginstadium. Zoals bekend wordt
de beursgang beoogd in de periode
mei/juni 1994. Ik onderstreep echter
met kracht dat dit onder de
voorwaarde van een gunstig
beursklimaat moet gebeuren. Naar
ons oordeel kan de markt alsook het
beursklimaat op dit moment als
gunstig worden beschouwd. De
huidige lage rente komt beleggingen
in aandeien ten goede. Er zijn op dit
moment dus geen tekenen die
duiden op een andere inschatting.
Meerdere geachte afgevaardigden
hebben echter terecht de woorden
"beursgang, maar geen
beursdwang" of "beursgang, maar
geen beursdrang" in de mond
genomen. Het is inderdaad zo dat bij
het bepalen van het moment
waarop, het nooit zo mag zijn dat de
blik op de kalender prevaleert boven
de intrinsieke afweging van hetgeen
in het kader van beursklimaat en
verkoopmogelijkheden het belang–
rijkste is. Dat geldt voor de eerste
tranche en ook voor de volgende
tranches.

De fracties van CDA, WD, D66 en
SGP hebben vragen gesteld over de
kwestie van het al of niet noteren
aan de beurs van New York. Ook

andere geachte afgevaardigden
hebben zijdelings vragen of
opmerkingen in die richting naar
voren gebracht. Daarover zeg ik
kortheidshalve het volgende. Om
aandelen in de Verenigde Staten te
plaatsen zijn m principe twee
mogelijkheden aanwezig: plaatsing
bij een gelimiteerd aantal institutio–
nele beleggers of een volledige
notering aan de beurs van New York.
Met die laatste mogelijkheid wordt
ook plaatsing bij particulieren
mogelijk en daarmee wordt de
verhandelbaarheid nog verder
vergroot. De beursregels zijn
strenger dan in het geval van een
beperkte plaatsing. Indien voor alle
partijen verantwoord - ik zeg dat met
nadruk - is de Staat vanwege de
ruimere plaatsingsmogelijkheden in
beginsel voorstander van zo'n
"US-listing". Het is vanzelfsprekend
aan de onderneming om de
"US-listing" aan te vragen. Boven–
dien wordt thans, in goed overleg
met KPN, nagegaan wat de
mogelijkheden van een notering zijn.
Aan de hand van de uitkomst over
de haalbaarheid, zal de beslissmg
over deze kwestie worden genomen.
De Staat is dus voorstander, maar
wij laten de uitkomst afhangen van
een intrinsieke beoordeling van alle
argumenten en alle aspecten die
hierbij in het geding zijn. KPN zelf is
een belangrijke factor in dat proces
van afweging.

De heer Ybema heeft uit de
stukken de indruk gekregen, dat de
Staat als de 1/3-positie eenmaal is
bereikt op zeer gunstige voorwaar–
den kan deelnemen aan emissies. Ik
heb de indruk, dat dit op een
misverstand berust. Vanaf dat
moment is marktconformiteit, ook
daar waar het gaat om de positie die
de Staat dan inneemt, het sleutel–
begrip.

Voorzitter! Naar aanleiding van de
nota naar aanleiding van het
eindverslag waarin gesproken wordt
over het niet al te snel achter elkaar
herplaatsen van verschillende
tranches met het oog op emissies,
vraagt de heer Ybema of de
mogelijkheid van een emissie tussen
tranche 1 en tranche 2 überhaupt
bestaat. In formele zin kan ik
bevestigen, dat die mogelijkheid
bestaat, maar met het geven van dit
antwoord wil ik geen enkele
suggestie wekken ten aanzien van de
waarschijnlijkheid ervan. Het is
uitsluitend een formeel antwoord op
een aan mij gestelde vraag. Wel is
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met de vennootschap de afspraak
gemaakt, dat zelfs in dat geval goed
overleg plaatsvindt om te voorkomen
dat zulks de belangen van de Staat
bij de herplaatsing van een tweede
tranche te veel zou schaden.

De heer Ybema heeft een lastig te
beantwoorden vraag gesteld. Wat is
het belang, dat de beursgang KPN
zou plaatsvinden vóór de privatise–
ring van de Deense PTT? Önze
indruk is, dat beide partijen er in
ieder geval geen belang bij hebben
om precies gelijktijdig aan de
startstreep te verschijnen en dus een
beroep op de kapitaalmarkt te doen.
Als ik dat zo zeg, word ik snel verleid
om uitspraken te doen over de vraag
wie dan de meest, respectievelijk de
minst aantrekkelijke onderneming
zou zijn. Ik zou liever geen openbare
uitspraken over dit soort kwesties
willen doen. Ik hoop, dat de heer
Ybema respectievelijk de heer
Wolffensperger met deze wat
afstandelijke wijze van beantwoor–
ding genoegen wil nemen. Wij
zouden snel in een niet erg
vruchtbare casuïstiek vervallen.

Voorzitter! De heer Rosenmöller
heeft nog een vraag gesteld over de
unieke positie van PTT Post. Hij
vroeg zich af of de unieke positie van
PTT Post niet beter kan worden
uitgebuit door een aparte beursgang
van deze witte raaf. Hij wijst als
voorbeeld op het Verenigd Konink–
rijk. Daar wordt over de privatisering
van de Post Office nagedacht. Ik wijs
op het verschil in historie en feitelijke
omstandigheden. In Nederland is
KPN verzelfstandigd als een concern.
Dat is een nadrukkelijke keuze
geweest, waarin èn de Post èn
Telecom zijn opgenomen. Het is niet
volledig doorslaggevend, maar er
moeten toch buitengewoon
zwaarwegende redenen zijn als de
aandeelhouder erop aan zou willen
dringen dat concern te willen
ontbinden. Die bijzondere reden ziet
de regering niet. Integendeel. In het
Verenigd Koninkrijk staat de Post
Office op zichzelf en is British
Telecom al twaalf jaar geleden
afgesplitst en intussen geheel in
particulier bezit. Er zijn derhalve zeer
verschillende achtergronden en
omstandigheden die het verschil
tussen het Verenigd Koninkrijk
rechtvaardigen. Daarnaast gaf ik aan,
waarom er voor ons, kijkend naar de
Nederlandse situatie, geen reden is
om op enigerlei wijze op die splitsing
aan te dringen.

De heer Schutte heeft de aandacht
gevestigd op een aantal problemen
rond het bijzonder aandeel. Hij zag
dat bijzondere aandeel van de Staat
als een noodrem en vroeg zich af of
dit bijzondere aandeel in andere
handen zou kunnen overgaan, zodat
de Staat niets meer in te brengen
zou hebben. Voorts vroeg de heer
Schutte zich af, wat de functie zou
zijn van een onafhankelijke stichting
als houder van de preferente
beschermingsaandelen. De toekom–
stige statuten van KPN bepalen in
artikel 17, dat het bijzondere aandeel
kan worden overgedragen aan de
vennootschap en overigens, dat
iedere andere overdracht de
goedkeuring van de raad van bestuur
en de raad van commissarissen
behoeft. Zou deze bevoegdheid dus
in andere handen komen dan zijn het
in ieder geval geen vijandige
handen. Ik verwacht niet dat het
bijzonder aandeel ooit alsnog als
beschermingsconstructie zal gaan
functioneren, omdat de bevoegdhe–
den zozeer zijn toegesneden op de
bijzondere houder dat na eventuele
overdracht van het restantpakket van
de Staat in de zeer verre toekomst
het bijzonder aandeel zal verdwijnen.
Wellicht komt daarvoor dan een van
de alsdan vigerende beschermings–
constructies in de plaats.

Dan vroeg de heer Schutte: kan de
Staat alle aandelen vervreemden en
alleen dit bijzondere aandeel met de
bijbehorende bijzondere bevoegdhe–
den nog behouden, terwijl er dus
geen financieel belang meer achter
staat? Op zichzelf is dit statutair
bezien mogelijk. Het is echter nu juist
niet de bedoeling. De Staat behoudt
juist voor een lange periode dit
belang van een derde om achter dit
bijzondere aandeel een financieel
belang ter ondersteuning te hebben.
Daarmee wordt het verwijt voorko–
men dat wij invloed zouden willen
uitoefenen zonder economisch
belang, hetgeen wellicht onder
omstandigheden als onrechtmatig
zou kunnen worden beoordeeld.
Daarom is met KPN afgesproken dat
dit aandeel en dit pakket gedurende
een lange periode niet zullen worden
vervreemd. Mocht in die periode een
andere opvatting bij de regering
daarover ontstaan dan is dat -
daarover sprak ik al bij de toelichting
op de verhouding tussen regering en
parlement - een zodanige substan–
tiële beleidswijziging dat de regering
het parlement daarover tevoren zal

informeren. Die toezegging spreekt
naar mijn mening vanzelf.

Vervolgens is gevraagd naar het
doel van de stichting waaraan
preferente aandelen kunnen worden
uitgegeven. Dat is het gebruikelijke
doel, namelijk de bescherming van
de vennootschap. Volgens de
geldende regels dient de stichting,
zoals de heer Schutte zei, onafhanke–
lijk te zijn. De meerderheid van het
bestuur bestaat derhalve uit niet aan
de vennootschap gelieerde personen.

Voorzitter! In antwoord op
opmerkingen van de heer Ybema kan
ik zeggen dat de regering niet de
indruk heeft dat het bijzondere
aandeel tot derving van opbrengst
bij aandelenherplaatsing zal leiden.
Los daarvan: voor dit aandeel is ook
gekozen om redenen van algemeen
belang.

Voor zover mij bekend, zijn er
geen EG-richtlijnen in de maak die
dit aandeel zouden aantasten. Tegen
de bedoeling om tot zo'n richtlijn te
komen, zou in ieder geval ook verzet
uit het Verenigd Koninkrijk zijn te
verwachten. Zie de "special share"
bij onder meer British Telecom.

De heer Ybema vroeg naar de
kans van ontwrichting van de
financiële markt vanwege grootscha–
lige uitverkoop. Dat heeft uiteraard
op een veel breder spectrum
betrekking: een groot aantal
privatiseringen, ook in andere
landen. Ik begrijp de bezorgdheid
van de heer Ybema, maar ik deel zijn
zorg niet. Tegenover die grootscha–
lige privatiseringen staat een grote
hoeveelheid liquiditeiten bij met
name institutionele beleggers.
Hooguit zal de belegger op langere
termijn selectiever worden. Voor de
korte termijn is voor de vrees van de
heer Ybema naar mijn mening geen
aanleiding.

Ik kom tot een enkel aspect
betreffende de BTW. De reikwijdte
van het verlaagde BTW-tarief is in
EG-verband sinds 1 januari 1993
geharmoniseerd. De zesde BTW–
richtlijn bevat sinds die datum een
limitatieve, facultatieve lijst met
goederen en diensten waarop de
lidstaten het verlaagde BTW-tarief
kunnen toepassen.
Telecommunicatiediensten komen op
die lijst niet voor. Dit betekent in
gewoon Nederlands dat het lidstaten
niet is toegestaan om van de
mogelijkheid gebruik te maken deze
diensten onder het lage tarief te
plaatsen. Dit houdt in dat in alle
lidstaten waarin BTW wordt of zal
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worden geheven over deze diensten
het algemene tarief van toepassing
is. In die zin is er dus wel sprake van
een zekere harmonisatie en dus ook
van een "Europa van de burger", zij
het dat de hoogte van het algemene
tarief nog uiteenloopt van 15% in de
lidstaten met het laagste algemene
tarief tot 23% in de lidstaten met het
hoogste algemene tarief. Nederland
zit qua percentage - 17,5 - in de
onderste helft.

De voorgenomen invoering van
BTW op telecomdiensten per 1
januari 1996 leidt vanaf dat moment
tot 400 mln. extra inkomsten, zoals in
de stukken is aangegeven In de
Miljoenennota is hieraan in het kader
van de indirecte kosten van de
verkoop van de aandelen KPN een
bestemming gegeven. Dit bedrag is
dus aan de uitgavenzijde verwerkt.
Enkele fracties hebben er de
aandacht op gevestigd dat het
wenselijk zou zijn, de extra opbreng–
sten via lastenverlichting aan de
burgers terug te geven, om een
neutrale invloed van het invoeren
van deze BTW-verplichting op de
CLD te bewerksteliigen. Ik begrijp dit
heel goed, maar ik moet wijzen op
de door het kabinet gekozen wijze
van verwerking van de meerjaren–
cijfers. Als er voor terugsluizing naar
de burgers werd gekozen, op welke
wijze dan ook, dan zou dat drie
consequenties kunnen hebben. Er
zou kunnen worden afgezien van de
uitgaven die in de meerjarencijfers
met deze opbrengst worden
bekostigd. Een tweede mogelijkheid
zou zijn, het financieringstekort te
verhogen en in de derde plaats zou
het bedrag op nog een andere
manier kunnen worden versleuteld in
het kader van de generale problema–
tiek in verband met de Miljoenen–
nota.

Voorzitter! Wij bevinden ons op dit
moment in een wat lastige situatie,
omdat de Miljoenennota al is
ingediend en de begrotingen in deze
tijd worden behandeld. Het gaat om
een BTW-opbrengst vanaf 1 januari
1996. Er is dus alle aanleiding om
deze kwestie op weg naar de
begroting voor 1996 en misschien
ook al in 1994 bij het regeerakkoord
nader te bezien. De wenselijkheid om
deze lastenverzwaring voor bedrijven
en vooral burgers te compenseren
met een lastenverlichting vind ik
alleszins redelijk. Het is moeilijk vol
te houden dat deze lastenverzwaring
per saldo voor rekening van burgers
en bedrijven zou moeten komen.

maar ik moet erbij zeggen dat het,
als er bij de voorbereiding van de
begroting voor 1996 of in 1994 bij
het regeerakkoord een oplossing in
die richting werd gevonden, een
vetzwarend element zou zijn voor het
tekort, of in die zin een verzwarend
element dat er dan geen
financieringsbron meer zou zijn voor
een aantal voorziene uitgaven. Het
lijkt mij dan ook beter, dit geheel bij
de voorbereiding van de begroting
voor 1996 of bij de opstelling van het
regeerakkoord in 1994 te betrekken,
maar ik vind het dus alleszins redelijk
om deze lastenverzwaring te
compenseren met een lasten–
verlichting.

Voorzitter! Nog een enkele vraag
over de opbrengsten van de
vervreemding en de aanwending van
de opbrengsten daarvan. Zoals mijn
collega van Verkeer en Waterstaat al
zei, het ligt niet voor de hand om in
het openbaar speculatieve uitspraken
te doen over de omvang van de
opbrengsten. Tal van banken hebben
zich gewaagd aan het waarderen van
KPN; daarbij zijn zeer uiteenlopende
schattingen naar voren gekomen. Ik
spreek met nadruk van schattingen,
omdat de bedragen waarom het
gaat, gebaseerd zijn op de op dat
moment bekende pubiieke cijfers en
niet op een diepgaand onderzoek bij
de onderneming, wat toch nodig is
voor een goede waardering en voor
het bepalen van de daaruit af te
leiden opbrengst. Die zal pas later
kunnen blijken. Voorts is voor de
waardering het dividendbeleid van
de onderneming nog van belang. En
ten slotte noem ik het beursklimaat,
de financieel-economische omstan–
digheden op het moment van de
vervreemding. Op grond hiervan
reken ik op begrip van de Kamer als
ik nu geen uitlatingen doe over de
waardering of over de opbrengst bij
vervreemding. Dit is dus een
voorzichtige lijn.

Eigenlijk hebben wij ons even
voorzichtig opgesteld op het moment
dat wij de meerjarencijfers moesten
maken voor de investeringsimpuls
en de incidentele tekortreductie aan
de ene kant en de wijze van voeding
aan de andere kant. Het is bekend
dat in de ramingen voor de verkoop
van de eerste tranche vooralsnog
een PM-opbrengst is opgenomen. Er
is nu geen aanleiding om de
verwachtingen over de ontvangsten
uit KPN en de baten uit de common
area aan te passen. Wij hebben
eigenlijk een veiligheidsnet gespan–

nen voor het risico dat de opbreng–
sten uit KPN en de common area
niet tijdig beschikbaar zijn. Wij
hebben voor een bedrag van
maximaal 5 mld. aan vervroegde
aflossing van woningwetleningen
beschikbaar om tijdelijk het gat te
dichten tussen de noodzaak van een
incidentele tekortreductie en de
investeringsimpuls enerzijds en de
beschikbaarheid van opbrengsten uit
KPN en de common area anderzijds.

Ik heb niet de indruk, zo zeg ik in
antwoord aan de heer Rosenmöller,
de heer Koetje en de heer De Jong,
dat wij ons hiermee in een ongemak–
kelijke positie bevinden. Wij kunnen
ons natuurlijk niet op lange termijn
het ontbreken van opbrengsten
permitteren, maar er is ook geen
reden om bij de verkoop van de
eerste tranche van KPN in lange–
termijntermen te denken. Voor het
overige is de buffer in de vorm van
die maximaal 5 mld. aan vervroegde
aflossing van woningwetleningen
voldoende om in de tijd voor de
noodzakelijk opvang te zorgen.

Ik moet de heer Ybema nog
zeggen dat de zin over de dividend–
ontvangsten van KPN waarover hij
een vraag stelde, betrekking heeft op
de in de meerjarencijfers opgenomen
dividendramingen. Het spreekt
vanzelf dat deze ramingen neer–
waarts worden bijgesteld naargelang
het percentage dat straks verkocht
zal blijken te zijn. Dit leidt tot een
structurele verlaging van de
opbrengsten, waarmee je uiteraard
in het totaalbeeld van de begroting
rekening moet houden.

De voorzitter: Naar mij blijkt, heeft
de Kamer er geen bezwaar tegen dat
het amendement-A. de Jong/Koetje
(stuk nr. 6) door de regering wordt
overgenomen. Dan maakt het nu
deel uit van het wetsvoorstel.

D

De heer Koetje (CDA ): Voorzitter! Ik
dank beide bewindslieden voor de
gedegen en in alle opzichten
degelijke beantwoording. Ik ben er
best tevreden over.

De minister van Verkeer en
Waterstaat heeft de bereidheid
uitgesproken, in goed overleg en met
een positieve houding nog eens met
de banken en KPN te spreken over
de kleine belegger. Ter ondersteu–
ning van dit overleg en ter aanspo–
ring van alle betrokken partijen lijkt
het mij nuttig en wenselijk, ook
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gezien de opvattingen in de Kamer,
een motie aan de Kamer voor te
leggen, die ik mede namens de
heren De Jong en De Korte indien.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de beursgang van
Koninklijke PTT Nederland NV de
gelegenheid biedt de bevolking te
doen participeren in de spreiding van
het aandelenbezit;

nodigt de regering uit de emissie een
zodanig karakter te doen geven, dat
hieraan tegemoet worden gekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Koetje, A.
de Jong en De Korte. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (23222).

De heer Koetje (CDA ): Mijn
volgende punt betreft de mededeling
aan de Staten-Generaal over de
wijziging van de statuten. De
minister van Verkeer en Waterstaat
heeft daar iets over gezegd. Ik
begrijp echter niet wat nu het
vertrouwelijke is van wijziging van
de statuten. Ik kreeg een beetje het
gevoel dat er twee onderwerpen
door elkaar gehaald worden.
Misschien kan de minister dit nog
even verduidelijken. Bij mijn weten
zijn statutenwijzigingen op zichzelf
gewoon openbaar en is er geen
enkel bezwaar om die tegelijkertijd
bij de notaris en hier te melden. Laat
ik in die zin dan ook maar een beetje
opschuiven; ik was immers in een
goede bui.

Ik kom dan op een aantal kwesties
die te maken hebben met de
consument. Naar aanleiding van een
opmerking van de heer Rosenmöller
zeg ik eerst iets over de herbalance–
ring. Ik kijk hier ook met enige zorg
naar. Ik meen dat de minister vergat
te melden dat een deel hiervan
voortvloeit uit richtlijnen van de
Europese Commissie. Deze gaan
ervan uit dat de tarieven in de
telecomsfeer op kostprijsbasis
berekend dienen te worden en dat
het subsidie-element er in de sfeer
van internationaal-nationaal dus uit
moet. Ik zie er, eerlijk gezegd, niet

zoveel in om de burger een lijstje
met telefoontarieven in de rest van
Europa voor te leggen ter verdedi–
ging van de tarieven hier. Als burger
in Veendam of Appelscha heb je er
namelijk niets aan om te weten wat
de telefoonkosten in Athene of
Thessaloniki zijn. In die zin reageer ik
ook even op de tussenwerping die
de minister van Financiën maakte
over het Europa van de burger. Het
moet natuurlijk wel vertaalbaar
blijven. Ik denk niet dat de burger het
Europa van de burger positief zal
verstaan, als er argumentaties uit het
buitenland gehaald worden om hier
almaar de tarieven te verhogen, om
die misschien ietwat cynische
kanttekening van mijn kant dan toch
maar te maken.

In dat verband zeg ik ook iets over
de BTW op post, al is dit wellicht
meer cynisch bedoeld dan dat het
een reactie is op de beantwoording.
Ik heb, zoals ik zojuist liet blijken,
vanmiddag wat in oude stukken
zitten neuzen ter voorbereiding van
het debat van vanavond. Toen viel
het mij op dat een aantal zaken die
te maken hebben met de BTW op
post, ook bij de behandeling van de
verzelfstandigingswetgeving
uitvoerig aan de orde zijn geweest.
In de reacties van een aantal
betrokkenen komen dezelfde punten
terug. De minister zei zelf dat wat in
1988 logisch en verstandig leek, dat
in 1993 nog niet behoeft te zijn. Nu
is, denk ik, de positie ten aanzien van
de BTW-richtlijn als zodanig niet
veranderd. Ik kan mij voorstellen dat
de minister in de nadere informatie
over de BTW-problematiek die zij
tussen neus en lippen door aan de
Kamer heeft toegezegd, nader wil
ingaan op de vraag of allerlei andere
mogelijke concurrentieverstoringen
tussen de postsector onder de hoede
van KPN en anderen die zich met
postvervoer bezighouden, ook in het
niet-monopoliedeel, nog eens onder
de loep genomen kunnen worden. Ik
doel daarbij op vrachtbrief–
verplichtmgen, rijtijdenbesluiten,
gevaarlijke stoffen enzovoort. Dit zijn
overigens thema's die ook in 1988
aan de orde zijn geweest. In die zin
zijn de bezwaarden zeer consistent in
hun opvattingen, ook ten aanzien
van de Kamer. Het is dus wellicht
goed om nog eens na te gaan of de
regelgeving op dit punt nog steeds
consistent moet zijn.

Ik kom op de BTW op telecom–
voorzieningen. De minister van
Financiën heeft daarover gesproken.

Ik vind dat hij een constructieve
benadering heeft gekozen. Hij heeft
terecht gewezen op een aantal
punten die kennelijk al in de raming
zijn meegenomen. Ik persisteer
namens mijn fractie echter bij de
wenselijkheid om in de toekomst
toch te bekijken of een lasten–
verlichting in de sfeer van de BTW
mogelijk is. Ik heb het lage tarief
genoemd. Ik wil de minister alle
ruimte geven om dit bij enige
begrotingsvoorbereiding te
betrekken.

Ik wacht graag af wat de minister
van Verkeer en Waterstaat in het
nadere overleg met KPN over de
geschillen en de klachten weet te
bereiken. Het gaat hierbij overigens
ook om mogelijke andere aanbieders
op de markt; het gaat niet alleen om
KPN.

Vervolgens kom ik te spreken over
de mededeling aan de Staten–
Generaal en het amendement op
stuk nr. 7. Ik heb goede nota
genomen van het antwoord op dit
punt van zowel de minister van
Verkeer en Waterstaat als de minister
van Financiën. Beide antwoorden
stemden mijns inziens niet geheel
overeen. Ik vond de minister van
Financiën specifieker. Ik stel vast dat
wij nu eigenlijk bijna terug zijn m de
situatie van het machtigingswets–
voorstel dat in 1987 is ingediend. Wij
zijn het eens met het schrappen van
de 51%-meerderheidspositie van de
Staat. In het kamerdebat destijds was
er de vraag hoe daarmee om te gaan
bij vervreemding. Dat betrof een
toegevoegd element in de oorspron–
kelijke Machtigingswet. Als ik de
beantwoording van de minister van
Verkeer en Waterstaat en de minister
van Financiën goed beluister, zijn wij
nu terug bij datgene wat de
toenmalige bewindslieden schreven
in het nader rapport naar aanleiding
van het advies van de Raad van
State, namelijk dat de Staten–
Generaal zeer tijdig vooraf geïnfor–
meerd zullen worden indien het
voornemen bestaat aandelen van de
Staat in PTT Nederland NV te
vervreemden. Alsdan zou bezien
kunnen worden hoe de Kamer
daarmee omgaat. Welnu, dat laatste
vervalt dan een beetje. Maar het doet
mij op zichzelf goed dat de bewinds–
lieden een positieve intentie
uitspreken waar het gaat om de
betrokkenheid van de Kamer. Dat is
zeker relevant, gehoord de discussie
rond de positie van het preferente
aandeel en die van het minimum–
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aandeel mocht dat verder zakken dan
een derde. Ik zou dus graag een
herbevestiging willen van datgene
wat in kamerstuk 20370, nr. 6 op
bladzijde 8 staat, waarin ik eigenlijk
hetzelfde verwoord zie als de
minister van Financiën nu heeft
gemeld.

Voorzitter! Ik ben in een goede bui
en wil dat graag blijven.

De heer Wolffensperger (D66 ): Dat
is al de derde keer dat u dat zegt.

De heer Koetje (CDA ): Kunt u
nagaan hoe goed die bui is! Ik wil
het stevige debat met de minister
van Verkeer en Waterstaat over het
toezicht en de manier waarop dat
georganiseerd wordt nog wel een
keer voortzetten. Maar het lijkt mij
beter om dat bij de bespreking van
de hoofdlijnennotitie te doen. Dan
kan deze avond dus verder vrolijk
voortgaan, naar ik hoop.

Ten slotte wens ik de bewindslie–
den veel succes bij de verdere
verdediging van het wetsvoorstel in
de Eerste Kamer. Dat succes wens ik
ook de ambtenaren die hun daarbij
zullen assisteren en de verdere stand
van zaken zullen begeleiden. Ik heb
aan die stand van zaken geen
verdere opmerkingen overgehouden.
Daarom wens ik allen die bij deze
onderneming betrokken zijn een
goed beursklimaat toe in mei en juni.

De voorzitter: Mag ik in het
algemeen aandringen op kortheid,
want er is nog een wetsvoorstel dat
hoe dan ook vanavond behandeld
moet worden? Hoe vrolijk de bui ook
moge zijn, er zijn ook nog collega's
die hierna verder moeten vergade–
ren. Het zou mooi zijn als wij het niet
zo laat behoeven te maken als de
afgelopen twee dagen.

D

De heer Wolffensperger (D66 ):
Voorzitter! Wat uw laatste opmerking
betreft: wij lachten omdat wij
vreesden dat uw humeur omgekeerd
evenredig was met dat van de heer
Koetje.

De voorzitter: Om het simpele feit
dat ik probeer u ter wille te zijn. Dus
enige kortheid, ook van de kant van
de regering, zou nuttig zijn.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
zal zeker kort zijn.

Ik dank beide bewindslieden voor
hun antwoord op onze vragen dat
zeer uitvoerig - dat mag ook wel als
het om zoveel geld gaat - en
bevredigend was. Ik heb nog één
nieuwe vraag. Het spijt mij dat ik er
nu pas mee kom en niet eerder bij
de schriftelijke voorbereiding. Het
betreft echter een punt dat mij nu
pas is opgevallen. En ik vind het dan
ook belangrijk genoeg daarover de
volgende vraag aan de minister voor
te leggen. In het wetsvoorstel wordt
onder meer voorgesteld een
wijziging van artikel 11 van de Wet
op de telecommunicatie–
voorzieningen. Die wijziging strekt
ertoe dat de PTT als het ware haar
concessie kan uitbreiden over 51%
dochterondernemingen. In de
stukken is die wijziging zeer in het
algemeen gemotiveerd, zonder dat je
je eigenlijk precies kunt voorstellen
wat daarbij bedoeld wordt. Pas
onlangs ben ik erop gekomen dat die
bepalmg ook op Casema slaat en dat
die inhoudt dat, zonder dat de
minister van Verkeer en Waterstaat
dat nog kan beletten, PTT in staat
zou zijn om Casema het recht te
geven om spraaktelefonie op haar
kabelnetten te gaan toestaan. Let
wel, dat kan de minister, als ik het
goed begrijp, met deze bepaling niet
meer tegengaan. Nu is mijn vraag
aan de minister of ik dat goed zie. Zo
ja, zou dat dan niet een buitenge–
woon onwenselijke ontwikkeling zijn,
want dat is volkomen in strijd met de
hoofdlijnennotitie die wij nog
moeten bespreken. Dan zou je
namelijk Casema in een volstrekt
bevoordeelde concurrentiepositie
brengen ten opzichte van de andere
kabelexploitanten en in feite de
gedachte aan die duopolische
structuur van de toekomst kunnen
vergeten. Kan de minister dat
toelichten? Ik wil nogmaals mijn
excuses aanbieden dat ik er nu pas
mee kom.

Waarom moet deze wijziging
eigenlijk nu worden behandeld? Had
dat niet beter bij de discussie naar
aanleiding van de hoofdlijnennotitie
gekund?

D

De heer De Jong (PvdA ): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de minister
voor de toezegging in verband met
de WTV-discussie op 7 februari over
de positie van de consument. Het
gaat om meer dan alleen een
klachtenprocedure, het gaat om de

positie van de consument in relatie
tot niet alleen KPN, maar ook tot
andere grote operators op die markt.
Ik denk dat wij daar in die discussie
goed aandacht aan moeten
besteden. Ik zie de notitie graag
tegemoet.

Ik zal nu ingaan op het punt van
de reciprociteit. De minister van
Verkeer en Waterstaat is er even op
ingegaan, omdat zij zich ook wel kan
indenken dat KPN niet direct de
Amerikaanse markt zal betreden en
daar een groot aandeel binnen zal
halen. Zij wijst terecht op groeimark–
ten, waar misschien dezelfde
verhouding geldt voor Amerikaanse,
Japanse en aanverwante onderne–
mingen ten opzichte van de
Nederlandse markt en op onze
Nederlandse KPN ten opzichte van
Oosteuropese markten, Aziatische
enzovoort. Die algemeen theoreti–
sche gedachte die ik vaak in stukken
tegenkom over reciprociteit geldt dus
blijkbaar nooit, want men ziet kans
op een markt terecht te komen die
nog niet zo ver ontwikkeld is als de
eigen markt en dan is men in staat
om daar internationaal goed mee te
scoren. Ik leg dit alleen maar voor,
omdat in de stukken dat vraagstuk
van reciprociteit voortdurend aan de
orde is en het blijkbaar een slecht
hanteerbaar begrip is.

Het amendement van de heer
Koetje, dat langzamerhand weg
begint te glijden, omdat er goede
toezeggingen worden gedaan, zou ik
willen proberen op één punt
verduidelijkt te krijgen. Eigenlijk
hebben wij te maken met drie
mogelijke situaties. In de eerste is er
sprake van een grote openbare
emissie. Daarover krijgen wij wel te
horen, want dat zal vaak in de
Miljoenennota staan. In de tweede is
er sprake van een onderhandse
transactie. De minister van Financiën
zei daarover dat hij dan de vaste
commissie - ik neem aan dat hij
bedoelt de vaste Commissie voor
verkeer en waterstaat en misschien
ook die voor financiën - vertrouwe–
lijk zal laten weten als dat eraan
komt. Als het nodig is kan daar dan
even over worden gesproken, maar
op die manier moet dat worden
opgelost. De derde, die even buiten
beeld is, maar die heel reëel kan zijn,
is dat, omdat wij bijvoorbeeld dat
1/3-aandeel vast willen houden - ik
denk hierbij ook aan de KLM met zijn
38% - bij een emissie, die noodzake–
lijk is om het eigen vermogen van
KPN te versterken, de Staat daarin
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deelneemt. Ik neem aan dat in het
derde geval in feite datgene geldt dat
ook in het eerste geval aan de orde
is, ook gezien de aankondiging die
wij hebben gehad over de wenselijk–
heid van de emissie KLM en de
38%-verhouding die wordt vastge–
houden.

Over het punt van de ABN Amro
het volgende. Ik denk dat dat een
vraagstuk is voor de minister van
Financiën, niet alleen in dit debat,
maar wellicht ook op een andere
plek, en dat hij zich moet bezinnen
op die groeiende rol van banken, die
de markten opgaan en zich niet
alleen bezighouden met de financiële
markt. Wij hebben nu dit conflict
gehad en ik denk dat het onwenselijk
is dat banken - zowel op de
telecommunicatiemarkt als op
andere markten - optreden als
schoenmakers die zich niet bij hun
leest houden.

Voorzitter! Ik dien een motie in op
het punt van het kunnen verkrijgen
van aandelen door het personeel van
KPN. De wijze waarop dit dient te
geschieden, moet nog nader bepaald
worden. Dit kan de Kamer niet
regelen. Ik ben op zichzelf al
tevreden dat het idee bij het kabinet
in goede aarde valt. De regering wil
het gesprek aangaan. Ik denk dat de
Kamer er goed aan doet, vast te
leggen in welke richting wordt
gedacht.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de beursgang van
Koninklijke PTT Nederland NV de
gelegenheid biedt te bevorderen dat
het personeel een aandeel verwerft
in het eigen bedrijf, mogelijk met
gebruikmaking van de Wet–
Vermeend/Vreugdenhil betreffende
winstdeling;

verzoekt de regering medewerking te
verlenen bij het verwerven van
aandelen door het KPN-personeel in
het kader van de beursgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden A. de
Jong, Koetje en De Korte. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zij krijgt nr. 9 (23222).

De heer De Jong (PvdA ): Voorzit–
ter! De opbrengst van de BTW–
heffing in 1996 wordt op 400 mln.
geschat. Oe minister van Financiën
heeft het woord "redelijk" in de
mond genomen toen hij erop wees
dat over eventuele lastenverlichting
nagedacht moet worden, ook al
betreft dit vooral de verantwoorde–
lijkheid van een volgend kabinet. De
heer Koetje noemde in de tweede
termijn de mogelijkheid van het lage
BTW-tarief. Een andere mogelijkheid
is het verlagen van de wig of een
aanpassing van de eerste schijf in de
inkomstenbelasting. Deze mogelijk–
heden moeten nader bekeken
worden.

De minister van Financiën wees er
ook op dat men, wanneer nu in de
meerjarencijfers rekening wordt
gehouden met het wegsluizen van
extra opbrengsten, ook moet weten
waarmee dat gat wordt gevuld. Dit is
overigens geen kwestie voor dit
debat, maar er kunnen consequen–
ties zijn, bijvoorbeeld voor het
financieringstekort.

De Kamer dient op dit punt een
heldere uitspraak te doen. Vandaar
de volgende motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het op 1 januari
1996 vervallen van de BTW–
vrijstelling voor opgedragen
telecommunicatiediensten een
opbrengst van per saldo ongeveer
400 mln. voor de schatkist betekent;

spreekt als wenselijkheid uit dat de
hiermee samenhangende lasten–
verlichting bij voorkeur gevonden
moet worden in dezelfde sfeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden A. de
Jong en Koetje. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (23222).

D

De heer De Korte (WD ): Mijnheer
de voorzitter! Ik vervang mevrouw
Jorritsma die door griep geveld is.

De zienswijze van de minister van
Verkeer en Waterstaat inzake het
kleinere concessiedeel is op zichzelf
juist. Ik stel echter vast dat veel
ontwikkelingen zich sneller voltrek–
ken dan menigeen denkt. Wij zullen
wel zien hoe dit proces verloopt.

Ik kom terug op de scheiding
regelgeving, aandeelhouderschap en
controle. De minister heeft terecht
gezegd dat dit losstaat van de
beursgang. Maar bij een
minderheidsbelang is het gewenst,
sneller een onafhankelijke toezicht te
realiseren. Bij de bespreking van de
hoofdlijnennotitie komen wij hier
zeker op terug.

Beide ministers zijn zeer voorzich–
tig geweest over de opbrengst. De
beursgang vindt in mei/jum plaats,
dus na de verkiezingen, maar dat is
waarschijnlijk toeval. De minister kon
nog niet zeggen of de tweede
tranche snel op de eerste zal volgen.
Voor beleggers is dit wel van belang,
vanwege het 5%-belang dat velen
willen opbouwen. Bij de eerste
tranche komen zij vaak niet helemaal
toe aan een belang van 5%. Het is
daarom voor de beleggers zeer
wenselijk om te weten of de tweede
tranche er snel aankomt. De overheid
heeft deze ervaring ook opgedaan bij
DSM.

Vervolgens kom ik bij de kwestie
van de verhandelbaarheid en de
"US-listing". De minister van
Financiën is hier gelukkig voor. Ik
denk dat hij gewoon druk moet
uitoefenen. De raad van bestuur zal
niet staan te popelen, maar het is in
het belang van het Rijk, van de
opbrengst, om druk uit te oefenen.

Wij weten waar de opbrengsten
voor bedoeld zijn. De minister heeft
gezegd dat er nog altijd de buffer
bestaat van de vervroegde aflossing
van de woningwetleningen. Het is
echter opvallend dat deze voor 1994
op nihil staat ingeboekt, tenzij ik het
verkeerd zie.

Ook de BTW-opbrengst is aan de
orde geweest. Het gaat dan om het
hogere tarief bij de telecom. Hierover
is een motie ingediend. Wij willen
deze graag ondersteunen. Het is juist
dat de opbrengst teruggesluisd
wordt naar de burgers.

De minister van Verkeer en
Waterstaat is minder gul in haar
toezegging als het gaat om de
BTW-opbrengst van de post. Zij zegt:
wij behouden hier toch in feite een
monopoliepositie. Dit is begrensd tot
500 gram. Zij zou hier in tweede
termijn op terugkomen. Wij vinden
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De Korte

dat er vooral bij pakketpost, waar het
gaat om een veel vrijer marktseg–
rnent, sprake is van een oneerlijke
voorsprong. Deze moet op niet al te
lange termijn worden opgeheven.
Weliswaar valt de PTT onder het
begrip "openbare postdienst", maar
geldt dit nog wel als de PTT
helemaal geprivatiseerd is?

Bij de beursgang kijken de andere
bedrijven die in de particuliere sfeer
hetzelfde werk verrichten als de post
natuurlijk naar de gelijke behande–
ling ter zake, dus naar de BTW–
vrijstelling, maar ook naar dezelfde
behandeling ten aanzien van
douaneformaliteiten. Ik vraag de
aandacht van de minister voor dit
punt.

Hetzelfde geldt voor de overige
regelingen die voor KPN nog steeds
anders zijn dan voor de andere
bedrijven. Als je met een beursgang
bezig bent en gaat privatiseren, gaan
anderen terecht zeggen: minister,
overheid, kijk hier eens naar. Het
werkt concurrentieverstorend. Doe
dit dus zo min mogelijk en beëindig
wat er te beëindigen valt.

D

De heer Schutte (GPV ): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de beide
bewindslieden voor hun heldere
beantwoording. De minister van
Verkeer en Waterstaat heeft niet ten
onrechte gesignaleerd dat mijn
bijdrage in eerste termijn niet de
meest positieve was, vergeleken met
de betogen van de collega's. Zij heeft
hierin kennelijk aanleiding gezien,
nog eens extra een pieidooi tegen
mij te houden om mij ook in die
kring te scharen. Dit lijkt redelijk te
lukken.

Ik heb twee hoofdargumenten
genoemd. Het ene was de schijnbare
of reële discrepantie tussen de
argumentatie van 1988 en die van
nu. Hier zouden wij nog lang over
kunnen praten, maar dat is dan toch
een blik terug in de historie en niet
doorslaggevend.

Het tweede argument is belangrij–
ker. Dit had te maken met het feit dat
de eindverantwoordelijkheid voor de
infrastructuur zonder meer verzekerd
moet zijn bij de overheid in de
publiekrechtelijke betekenis hiervan.
Het is mooi als je flink geld kunt
maken uit je bezittingen. Als het
echter gaat om deze infrastructuur,
dan moet dit ondergeschikt zijn aan
die eindverantwoordelijkheid.

De minister heeft op een heldere
wijze aangegeven, welke publiek–
rechtelijke waarborgen er wat dit
betreft bestaan en blijven bestaan. Ik
geloof, dit zo zijnde, dat zij gelijk
heeft met haar stelling dat je dit dan
niet op privaatrechtelijke wijze min of
meer oneigenlijk moet proberen te
evenaren. Haar argumentatie is op
dit punt juist.

De beide bewindslieden hebben
informatie verstrekt over het
bijzondere aandeel. Daarbij werd de
inhoudelijke mededeling gedaan dat
het geenszins de bedoeling is om
een bijzonder aandeel te vervreem–
den, wat ook direct samenhangt met
de handhaving van het 1/3-belang.
Dat is belangrijk. Het resulteerde in
de toezegging dat de Kamer
uiteraard tevoren zal worden
geïnformeerd als te eniger tijd toch
tot vervreemding wordt besloten. Dat
wordt echter niet verwacht. Dat was
de achtergrond van mijn opmerking,
dat eventuele amendering op dit
punt in relatie tot artikel 17 van de
statuten nodig zou zijn. Dat is met
deze toezegging dus niet nodig. Deze
toezegging ligt vast. Ik meen dat wij
daar voldoende houvast aan hebben.

De vergelijking met KLM en DSM,
waarover wij al even bij interruptie
spraken, blijft nog over. De minister
maakte deze vergelijking op pagina 5
van de nota naar aanleiding van het
verslag. Er werd gevraagd of door de
Staat opgenomen zeggenschaps–
rechten voor beieggers niet zodanig
zijn dat niet dezelfde effecten moeten
worden verwacht als bij een bliivend
meerderheidsbelang van de Staat.
Het antwoord hierop luidt:
"Ondergetekenden verwachten dat
dergelijke effecten niet zullen
optreden. Op de eerste plaats wijst
de ervaring uit dat de wijze waarop
de Staat bij andere beursgenoteerde
vennootschappen, zoals KLM en
DSM, van zijn grootaandeelhouders–
positie gebruik maakt, voor
beleggers geen enkele aanleiding
geeft hier enige negatieve invloed
aan toe te kennen." Dat is nogal
sterk uitgedrukt. Ik keerde de
redenering om. Als in deze twee
gevallen de grootaandeelhouders–
positie geen enkele negatieve
invloed heeft, waarom zouden wij
dan moeten vrezen dat die bij KPN
wel een negatieve invloed kan
hebben? Die vergelijking heb ik
gemaakt. Misschien dat daarop nog
een antwoord kan komen.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik zal trachten kort te zijn,
al is het maar omdat ik daar in het
vervolg van deze avond belang bij
heb.

Voorzitter! Ik dank de bewindslie–
den voor hun duidelijke, uitgebreide
en toch ook wel overtuigende
beantwoording van de vragen. Ik zal
het betoog van de bewindslieden
volgen en daarbij een aantal vragen
stellen.

De minister van Verkeer en
Waterstaat sprak eerst over de
mogelijkheid om werknemers en de
kleinere beleggers op z'n minst goed
aan bod te laten komen op het
moment van de emissie. Zij gaf
ruiterlijk toe dat zij in de stukken op
dat punt nogal terughoudend was
geweest. Zij deed een nadrukkelijke
toezegging ter zake van de positie
van de kleine belegger en ter zake
van de mogelijkheid om werknemers
met voorrang te laten participeren.
Dat vond ik wel een goede toezeg–
ging. Hieraan had ik de vraag willen
toevoegen of de Kamer geïnfor–
meerd kon worden over het
noodzakelijke overleg met KPN
inzake het met voorrang laten
participeren van werknemers. Tot
mijn verbazing worden echter juist
op dit punt twee moties ingediend
die, naar mij lijkt, nagenoeg
overeenkomen met hetgeen de
minister heeft toegezegd. Met alle
respect tegenover de collega's: dan
bekruipt mij een beetje het gevoel
van een "motie-inflatie". Volgens mij
kan zij dat zo toezeggen en zijn
moties overbodig.

De heer De Korte (VVD ): Voorzit–
ter! Op uw verzoek zal ik de
interruptie zo kort mogelijk houden.

Ik ben medeondertekenaar van die
moties. Op deze manier kan de raad
van bestuur van de KPN worden
overtuigd en ik meen dan ook dat
het belangrijk is om deze moties in
te dienen en aangenomen te krijgen.

De heer Rosenmöller (Groen
Links ): Naar ik meen, is er geen
enkel misverstand. De minister doet
deze toezegging na vragen en
opmerkingen uit de Kamer. Laten wij
het niet te scherp slijpen. Als wij een
motie indienen, horen wij soms dat
zij overbodig is.

Minister Maij-Weggen : Voorzitter!
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Rosenmöller

Ik wil even een opmerking maken
tegenover de heer De Korte.

Als de motie in feite bestemd is
voor de KPN, kunt u de KPN toch
beter een briefje schrijven? De
minister is toch niet de postbode
voor mededelingen aan de KPN? Wij
willen het wel overdragen aan KPN,
maar het lijkt mij dat dit ook kan
gebeuren per briefje.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Goed. Ik stap er in ieder geval vanaf.

Ik wil nog twee opmerkingen
maken over de positie van de
consument en de controle. Ik kan het
niet beter zeggen dan door kort een
zin te citeren uit het advies van de
Raad voor verkeer en waterstaat: de
overheid moet erop toezien, dat het
geen automatisme wordt dat de
binnenlandse gebruiker opdraait
voor resultatenverlies in het
internationale segment. Dat was een
van de kernpunten die ik heb
geprobeerd aan te halen. Wij zullen
daar natuurlijk alert op zijn en
blijven.

De minister van Verkeer en
Waterstaat haalt terecht de spanning
naar boven tussen enerzijds
winstmaximalisatie en anderzijds het
belang van de consument. Ik neem
aan dat zij die spanning op een
bepaalde manier ziet. Zegt zij nu dat
het systeem van controle recht
overeind zal blijven? De heer Schutte
sprak over de publiekrechtelijke
waarborgen en zij heeft die term ook
in de mond genomen. Bij toene–
mende concurrentie zou meer
regelgeving en meer controle niet
uitgesloten kunnen zijn. Per saldo zal
de gehele operatie op dit punt in
ieder geval niet ten nadele van de
consument uitpakken. Dat is een
belangrijk punt dat ik in eerste
termijn ook aan de orde heb gesteld.

Voorzitter! Ik had graag iets
gezegd over de administratieve
boete, maar dat is niet meer nodig.
Dan stap ik over naar de minister
van Financiën. Hij gaf een uitge–
breide reactie op het amendement
op stuk nr. 7. Ik vind die reactie
bevredigend en heb hierover met
hem geen enkel meningsverschil. Dat
hadden wij misschien met de
indieners, omdat er enige spanning
zat tussen de machtigingswet en het
ingediende amendement. Wij kunnen
de uitleg van de minister van
Financiën hierover ondersteunen.

Dan kom ik op de eventuele
gesplitste verkoop van het concern.
Ik heb nog eens goed naar mijn tekst

gekeken, maar ik heb op dit punt
geen vergelijking gemaakt met het
Verenigd Koninkrijk. De minister van
Financiën heeft natuurlijk gelijk dat
wij dan zouden moeten overgaan tot
splitsing van een bestaand concern.
Dat is een heldere zaak, maar ik wil
daaraan de volgende vraag
koppelen. Het zal gaan om de
vergelijking van de opbrengst bij de
verkoop bij gecombineerde dan we!
bij gesplitste beursgang. Ik vraag
geen exacte waardering, hoewel die
natuurlijk is gemaakt. Als het kabinet
blijft kiezen voor die ongesplitste
beursgang, mag ik er dan van
uitgaan dat de waardering van de
ongesplitste KPN duidelijk wint ten
opzichte van de waardering bij de
mogelijke gesplitste beursgang? Ik
heb hier ook bij de schriftelijke
voorbereiding aandacht voor
gevraagd en ik denk dat deze vraag
ook zonder de precieze cijfers
beantwoord kan worden.

Ik rond af met de 400 mln. van de
BTW-opbrengst en de lasten–
verlichting die daartegenover moet
staan. Wij zijn hiervoor en ondersteu–
nen de motie van collega De Jong
hierover. Ik vroeg mij af of het
kabinet het zich niet te moeilijk
maakt. Wij vinden het idee sympa–
thiek om enerzijds lasten binnen te
halen en anderzijds lasten terug te
sluizen naar de burger. Daarover
bestaat geen meningsverschil. Maar
ik begreep van de minister van
Financiën dat deze 400 mln. al zit in
de meerjarenuitgaven. Dat moet dan
worden gehaald uit het ongedaan
maken van die uitgaven, uit het
financieringstekort of uit een andere
versleuteling. Maar als iets in 1996
binnenkomt, kun je het op dat
moment toch terugsluizen naar de
burger? Als je het nu al in de
ramingen van de meerjarenuitgaven
opneemt, maak je het jezelf extra
moeilijk. Dat staat haaks op het
sympathieke idee van terugsluizen
naar de burger als je een last
binnenhaalt.

D

Minister Maij-Weggen : Voorzitter!
Ik dank de geachte afgevaardigden
voor hun bijdragen in de tweede
ronde. Ik bevestig dat het amende–
ment op stuk nr. 6 is overgenomen.

Het eerste punt van de heer Koetje
betrof de betrokkenheid van de
kleine belegger. Ik denk dat de heer
Rosenmöller gelijk heeft. Ik heb deze
motie overgenomen en gezegd dat

wij deze zullen uitvoeren. Ik sta er
een beetje open tegenover. Er hoeft
van mij geen energie verspild te
worden aan een stemming hierover,
maar dat laat ik aan de Kamer over.
Het hoeft van mij niet, omdat ik deze
motie eigenlijk al heb overgenomen.

Dan kom ik op de statuten–
wijziging. Wat is er zo vertrouwelijk
aan wijziging van de statuten? De
vertrouwelijkheid is niet het punt.
Het punt is dat de Kamer conform de
wet in feite geen inbreng meer heeft
met betrekking tot deze statuten. Je
moet je dan ook afvragen of het nog
nut heeft, daarvan melding te maken.
Ik wil niet onbeleefd zijn. Als het
belangrijke wijzigingen betreft - en
het gaat om belangrijke zaken bij
statuten - kan de Kamer naderhand,
wat mij betreft binnen 24 uur, een
vertrouwelijk bericht daarover
krijgen. Meer kan ik niet toezeggen.
Anders krijg ik te veel het gevoel dat
gesuggereerd wordt dat de Kamer
die wijzigingen van tevoren wil
hebben om daar eventueel over te
spreken. Dat is de bedoeling niet. Er
is echter niets op tegen om
desnoods terstond de mededelingen
vertrouwelijk aan de Kamer te doen
toekomen, nadat een bepaald besluit
is genomen.

Er is gesproken over herbalance–
ring. De heer Koetje zegt dat
verschillende prijzen voortkomen uit
EG-regelingen. Dat geldt voor de
BTW, maar niet voor herbalancering
als gevolg van verschillen tussen
nationale en internationaie prijzen.
De heer Koetje denkt dat de burger
niet erg onder de indruk zal zijn van
een staatje. Ik vind het altijd aardig
om eens een vergelijking te maken.
Je kunt dan zien dat wat je zelf
misschien bijzonder vindt, helemaal
niet bijzonder is. Je kunt ook zien dat
wat je zelf hoog of laag vindt,
helemaal niet zo hoog of laag is. Ik
ben dan ook geneigd weleens zo'n
vergelijking te maken. Ik kan mij niet
herinneren dat zo'n staatje ooit
negatief werd uitgelegd voor de EG.
Het is juist een van de interessante
kanten van de EG dat je zoveel
belangwekkende vergelijkingen kunt
maken. Soms zijn die vergelijkingen
positief, soms negatief.

Ik wil hier niet de suggestie van de
heer Koetje bevestigen dat de
EG-regelgeving altijd vervelend voor
de burgers zou zijn. De helft van de
bevolking van dit land wordt thans
gelijk behandeld op het gebied van
de sociale zekerheid of van de positie
op de arbeidsmarkt. Dat is gewoon
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Maij-Weggen

te danken aan EG-regelgeving. Er
komen heel veel positieve dingen
voort uit de EG. Misschien moeten
wij daarop wat meer de nadruk
leggen. Men zal in mij op dat vlak
altijd een goede verdediger vinden.

De heer Koetje (CDA ): Vooral vlak
voor de EG-verkiezingen!

Minister Maij-Weggen : Ik doe dat
eigenlijk altijd wel, mijnheer Koetje.

Voorzitter! Er is gevraagd of ik
specifiek wil reageren op de kwestie
van BTW op post, mede met het oog
op een aantal nieuwe situaties. De
afgevaardigde van de WD heeft
daarover vragen gesteld. Dat is de
heer De Korte. Mijn excuses. Ik kijk
altijd tegen mevrouw Jorritsma aan.
Ik hoop dat zij snel beter is van de
griep. Deze vragen over de BTW op
de post zou ik willen verwerken in de
schriftelijke beantwoording van de
vragen van de heer Koetje. Ik kan
dan nog eens alles op een rijtje
zetten, voordat wij dit debat herhalen
bij de hoofdlijnennotitie. Het lijkt mij
niet erg praktisch, dit punt nu
helemaal uit te spitten. Het heeft
slechts indirect te maken met het
onderwerp dat wij vandaag
behandelen.

Ik kom nu toe aan het amende–
ment op stuk nr. 7. Mocht men het
gevoel hebben dat er een verschil
van mening bestond tussen de
minister van Financiën en de
minister van Verkeer en Waterstaat,
dan kan ik dat terstond ontkennen.
De uitleg die de heer Kok heeft
gegeven met betrekking tot de
vertrouwelijke mededeling wordt
door mij geheel onderschreven.

De heer Wolffensperger heeft nog
een interessant punt naar voren
gebracht met betrekking tot Casema.
Op het moment dat dit wetsvoorstel
werd opgesteld, was de voorberei–
ding van de hoofdlijnennotitie nog
niet in een defmitief stadium. Echte
liberalisering van de infrastructuur
zal eventueel worden geregeld in het
kader van de op die hoofdhjnen–
notitie gebaseerde herziening van de
WTV. In het wetsvoorstel beursgang
zijn voor de KPN mogelijkheden
gecreëerd om concessietaken met
gebruikmaking van alternatieve
infrastructuur uit te voeren. Dit
gebeurt vanuit de gedachte dat
maatschappelijke verspilling
voorkomen moet worden, zoals in de
huidige WTV ook wordt verwoord.

Wanneer wij in deze Kamer de
hoofdlijnennotitie zullen bespreken,

zullen wij over dit punt nader van
gedachten moeten wisselen. De heer
Wolffensperger kan ervan uitgaan
dat het de bedoeling is, een
georganiseerde liberalisering van de
infrastructuur te realiseren. Het
handelen van marktpartijen zullen wij
moeten toetsen op basis van de
beleidslijn die overigens nog door
deze Kamer moet worden goedge–
keurd. Kort samengevat: uw punt is
helder en in het kader van de
hoofdlijnennotitie zal worden
aangegeven hoe hiermee om te
gaan. Ik hoop dat wij dat punt ook
daar naar toe kunnen verschuiven.

De heer Wolffensperger (D66 }:
Mag ik uw antwoord als volgt kort
samenvatten? U beschouwt de door
mij als mogelijkheid geschetste
ontwikkeling, namelijk het vallen van
Casema onder de concessiestructuur,
als uiterst ongewenst.

Minister Maij-Weggen : Wij zullen
in ieder geval de negatieve aspecten
daarvan nog eens heel goed op een
rijtje zetten. Nogmaals, omdat ik ook
hier niet beschik over de precieze
argumentatie denk ik dat het niet
nuttig is om het nu uit te spitten. Ik
stel mij voor, omdat de hoofdlijnen–
notitie toch zeer spoedig op de
agenda wordt geplaatst, om het daar
bij te zetten. Wij zullen ons er dan
nog eens precies in verdiepen om te
bekijken hoe het uitpakt. Ik ben het
een beetje eens met uw gevoelens
dat het negatieve consequenties kan
hebben. Wij moeten echter bekijken
of er ook positieve consequenties
tegenover staan.

De heer Wolffensperger (D66 ): Ik
ben het volstrekt eens met de
minister dat het lastig is om het nu
helemaal uit te diepen.

De voorzitter: Dat zou ik ook niet
willen bevorderen aan het einde van
het debat.

De heer Wolffensperger (D66 ): De
wet wordt echter helaas nu
aangenomen. Dat is het vervelende.
Er zit een complicatie in die wij niet
voorzien hebben. Ik persisteer nog
een keer met de volgende simpele
"overall"-vraag. Gezien uw
hoofdlijnennotitie en de lijn daarin,
zou een ontwikkeling waarbij
Casema onder de concessie zou
vallen zeer onwenselijk zijn. Bent u
dat met mij eens?

Minister Maij-Weggen : Als dat nu
al zo is - daar heb ik mijn twijfel
over, want ik neem aan dat op dat
vlak het huiswerk goed is gedaan -
dan zal ik u daarover nog voor de
stemming berichten. Het lijkt mij
praktisch dat dit punt even uit de
wereld is.

De heer De Jong heeft vragen
gesteld over reciprociteit en
groeimarkt. Het is misschien wel
aardig om te melden dat wij vaak het
gevoel hebben dat Nederland een
voorsprong heeft. Dat is ook zo. Als
wij echter kijken naar de nieuwe
groeimarkt in Oost-Europa, dan kan
ik zeggen dat ook daar een groot
aantal privatiseringen in zeer snelle
vorm plaatsvindt. Op dat vlak zou, in
theorie, ook vanuit die landen op de
Nederlandse markt kunnen worden
gewerkt. Ik zie dat, met alle
waardering en respect, niet zo snel
gebeuren omdat men juist privati–
seert en partners opneemt om op
eigen terrein zo snel mogelijk te
komen tot betere voorzieningen op
het gebied van telecommunicatie.

Wat te doen bij onderhandse
emissies? Daar kan de heer Kok
wellicht beter het antwoord op
geven.

Ik kom toe aan een andere vraag
van de heer De Jong. Moet de Staat
niet meedoen in een emissie als het
aandeel van de Staat onder een
derde zit? Wij zijn nog lang niet
zover. Als wij die een derde willen
bewaren, dan zou het inderdaad zo
moeten zijn. Die discussie komt
echter pas aan de orde na een
eventuele tweede tranche, of
wanneer je onder een derde bent
gedaald.

Ik kom te spreken over de motie
over de deelname van het KPN–
personeel aan de beursgang. Mijn
antwoord is hier een beetje hetzelfde
verhaal als bij de motie van de heer
Koetje. Ik heb er geen probleem mee
om mij daar positief voor in te zetten
en wat mij betreft heb ik dus ook
geen behoefte aan de motie. Ik
beschouw het als een ondersteuning
van het beleid en de Kamer moet zelf
maar zien of zij het nodig vindt om
deze motie al dan niet aan te nemen.
De BTW-motie laat ik uiteraard over
aan collega Kok.

Ik kom bij de vragen van de heer
De Korte. Om te beginnen de kwestie
van de scheiding aandeelhouder,
enzovoorts. De heer De Korte heeft
daarbij terecht gezegd dat wij daar in
de hoofdlijnennotitie nog uitgebreid
op terugkomen. Ik wil nu het debat
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niet verlengen door daar al een
voorschot op te nemen.

De heer De Korte heeft gezegd dat
de minister minder gul is bij post en
BTW. Boven de 500 gram is er
eigenlijk sprake van een oneerlijke
voorsprong. Dat hangt ervan af hoe
je de zaak internationaal bekijkt.
Vanuit die hoek heb ik het ook
benadrukt. Wij blijven in de pas met
onze BTW als het gaat om de
mternationale regels, de EG-regels,
en hetgeen in de omliggende landen
gebeurt. Dat is een beetje onze
toetssteen. Dan kan het vanuit de
binnenlandse situatie wel eens lijken
alsof er wat concurrentieverstoring
is, maar zodra je dat overzet op de
omliggende markt is het beeld al
weer heel anders. Wij hebben hier al
vele keren eerder over gesproken,
ook met mevrouw Jorritsma, en ik
weet niet of het nuttig is om de
argumenten te herhalen. Overigens,
bij de hoofdlijnennotitie ben ik best
bereid om ook op dit vlak de zaken
nog eens op een rijtje te zetten.
Hetzelfde geldt in feite ook bij de
douaneregeling. Dat hoort min of
meer hierbij. Ook dat wil ik liever
niet in dit verband behandelen, maar
liever even parkeren bij de discussie
over de hoofdlijnennotitie.

Het deed mij genoegen, dat de
heer Schutte zijn aarzelingen op
grond van de aangereikte argumen–
ten wat opzij heeft gezet en dat hij
nu wat meer overtuigd naar het
wetsvoorstel kijkt.

Wat de vergelijking met de KLM
en DSM betreft, waar geen negatieve
mvloed van de minderheidspositie is
uitgegaan, lijkt mij, met alle
waardering en respect een bevesti–
ging van datgene, wat ik heb
beargumenteerd. Ik was wat
verbaasd over het aanhalen van die
passage om mijn argumentatie wat
onder druk te zetten. Het is mogelijk,
dat wij elkaar op dat vlak verkeerd
begrijpen.

De heer Rosenmöller sprak over
nog consument en controle. Verder
heeft hij de Raad voor verkeer en
waterstaat geciteerd. De overheid
moet erop toezien, dat de binnen–
landse gebruiker niet optreedt als
betaler van de internationale
consequenties. Wat die raad zegt is
interessant, maar ik heb toen in dat
verband geantwoord met dezelfde
argumenten die ik nu heb gebruikt.
Het is in feite niet aan de orde. Het is
eerder lange tijd andersom geweest,
namelijk dat de nationale telefoon–
gebruiker een beetje subsidie heeft

gehad uit het internationale circuit en
dat daardoor de prijzen laag zijn
geweest. Ik erken, dat de Raad voor
verkeer en waterstaat met hetzelfde
punt is gekomen. Ik ben in die
richting met hetzelfde tegenargu–
ment gekomen.

De heer Rosenmöller wil nog
graag bevestigd hebben, dat de
controle overeind blijft en dat de
operatie niet ten nadele van de
consument verloopt. Uiteindelijk
heeft de consument alleen maar
belang bij een zeer sterke concessie–
houder en bij een toenemende
liberalisatie. Er moet nog meer en
nog beter op de klant worden gelet.
Wat de controle betreft, heb ik alle
controle-elementen en sancties
geschetst. Ik meen, dat wij op dat
vlak bepaald niet onder doen voor de
huidige situatie.

D

Minister Kok : Mijnheer de
voorzitter! Mijn verzoek aan de heer
Koetje en anderen is om het
amendement op stuk nr. 7 terug te
nemen en genoegen te nemen met
de toezegging van de regering om
vooraf vertrouwelijk informatie te
geven aan de vaste Commissies voor
financiën en voor verkeer en
waterstaat in het geval in het traject
op weg naar een aandelenbezit van
een derde sprake zou zijn van
aandelenvervreemding op basis van
onderhandse plaatsingen. Ik betrek
daarbij ook die substantiële
wijzigingen die betrekking hebben op
de positie van de bevoegdheid van
het bijzondere aandeel. Alle andere
casusposities die vanavond aan de
orde zijn geweest, waaronder
bijvoorbeeld de vergelijking met de
KLM en versterking van het
vermogensbezit, zijn natuurlijk
situaties, waarin vanzelfsprekend
informatie aan de Kamer wordt
gegeven. Het valt wat buiten de
strekking van hetgeen ik zoëven
toezegde.

De heer Koetje (CDA ): Gehoord de
antwoorden van beide bewindslie–
den, trek ik mede namens collega De
Jong het amendement in.

De voorzitter: Aangezien het
amendement-Koetje/A. de Jong (stuk
nr. 7) is ingetrokken, maakt het geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

Minister Kok : Mijnheer de

voorzitter! Ik kom thans te spreken
over de kwestie van de BTW. De
heer Rosenmöller heefl gevraagd of
het kabinet het zich niet moeilijk
maakt. Dat is mogelijk. Wij hebben in
een meerjarige planning rekening
gehouden met het totale KPN–
dossier: het geheel van opbrengsten
en te kiezen aanwendingen. Met die
inschatting - straks zal blijken, of die
anders uitpakt, want wij kennen de
precieze opbrengst van de verkoop
van de eerste en tweede tranche niet
- hebben wij een sluitend geheel
gemaakt. Ik begrijp dat de motie
aanspoort om bij de voorbereiding
van de begroting voor 1996 en
misschien zelfs in het regeerakkoord
1994-1998 rekening te houden met
de wens dat de 400 mln. die uit de
BTW-inning binnenkomt terugge–
sluisd wordt naar de burgers, bij
voorkeur in dezelfde sfeer. Ik
onderstreep "bij voorkeur", omdat
rekening moet worden gehouden
met de verschillende mogelijkheden,
zoals ook een afweging moet
plaatsvinden tussen de mogelijkheid
om die lastenvermindering tot stand
te brengen en de wenselijkheden die
bestaan op het vlak van de uitgaven
en de tekortreductie. In die zin wacht
ik de uitspraak van de Kamer over
deze motie met belangstelling af.

Voorzitter! De heer De Korte heeft
een specifieke vraag gesteld over het
moment van de plaatsing van de
tweede tranche. Hij heeft ervoor
gepleit daarover duidelijkheid te
geven. Die duidelijkheid is te geven.
Er is, zoals bekend, voorzien in een
plaatsing van de tweede tranche in
de periode 1996-1997.

Wat "US-listing" betreft is
gevraagd of het kabinet druk
uitoefent op KPN. Druk is niet het
juiste woord. Wij wisselen terdege
de argumenten die van belang zijn
bij het beoordelen van de vraag of
deze "US-listing" op een verant–
woorde wijze mogelijk is. Ik heb de
voorkeur van het kabinet daarbij tot
uitdi ukkmg gebracht.

De heer De Korte vroeg of de
buffer van 5 mld. uit vervroegde
aflossingen woningwetleningen wel
realistisch is in het licht van de
schatting dat volgend jaar geen
vervroegde aflossing van
woningwetleningen zal plaatsvinden.
Het antwoord is dat hiervoor de
eerste 5 mld. uit de vervroegde
aflossingen 1993 worden ingezet.

De heer De Jong heeft mij
aangespoord om goed na te denken
over de zich wijzigende rol van
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banken in onze samenleving. Die
gedachtenvorming is op volle toeren
wat de minister van Financiën
betreft. Daarover wordt ook met de
bankwereld van gedachten gewis–
seld.

De heer Rosenmöller heeft een
vraag gesteld over de eventuele
splitsing. Ik kan die vraag niet goed
beantwoorden, omdat er sprake is
van een ondeelbaar geheel van Post
en Telecom. De heer Rosenmöller wil
eigenlijk een bevestiging hebben dat
het ondeelbare geheel een hogere
waarde heeft dan gesplitste
eenheden. Die is niet te geven. Wij
vinden dat er vanuit het gegeven van
het concern en de kracht van het
concern alle reden is, van die
ongesplitste eenheid uit te gaan. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat de
beursgang zal laten zien dat er van
een zeer krachtig en buitengewoon
toekomstgericht concern sprake is.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik heb een vraag aan
de minister van Verkeer en Water–
staat. Zij heeft toegezegd dat een
vraag van de heer Wolffensperger
schriftelijk zal worden beantwoord.
Wanneer kan dit antwoord de Kamer
hebben bereikt?

Minister Maij-Weggen : Uiterlijk
volgende week dinsdag.

De voorzitter: Dat is te laat. Als u
althans wilt bevorderen dat het
wetsvoorstel vóór de kerst in de
Eerste Kamer wordt afgehandeld,
rnoet er dinsdag aanstaande in deze
Kamer over worden gestemd. Het
lijkt mij redelijk dat dit antwoord bij
de weekendpost naar de kamerleden
wordt gevoegd. Het zou dan morgen
pakweg 12.00 uur hier moeten zijn of
anderszms bij de woordvoerders in
het weekend bezorgd moeten
worden.

Minister Maij-Weggen : Ik zie mijn
mensen knikken, dus het komt hier
morgen voor 12.00 uur.

De voorzitter: Afgesproken.
Ik stel voor, dinsdag aanstaande

de stemmingen te doen plaatsvin–
den.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Werkloosheidswet
(wijziging wekeneis) (23415).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA ): Mijnheer de voorzitter! Er

wordt in dit wetsvoorstel voorge–
steld, de wekeneis in de
Werkloosheidswet aan te scherpen.
Het belangrijkste argument hiervoor
is dat er met het huidige recht op
toegang tot de Werkloosheidswet
een te losse band tussen het
arbeidsproces en het recht op WW
zou bestaan. Ditzelfde argument
geldt voor een aantal aangekondigde
wetsvoorstellen, zoals de nu
bestaande eis van 3 uit 5, het niet
automatische recht op een
WW-uitkering bij onderbrekings–
werkloosheid en de verlenging van
de duur van de vervolguitkering met
een jaar. De fractie van de Partij van
de Arbeid zou de wetgeving op dit
gebied graag in een groter verband
behandeld hebben gezien, maar nu
dit niet zo is, staan wij vanavond
voor de keuze of de aanscherping die
in dit wetsvoorstel wordt voorge–
steld, op onze steun kan rekenen. Dat
is zo, maar het is niet het eind van
het verhaal, want ik heb nog een
aantal vragen voor de staatssecreta–
ris.

Het zal hem niet verbazen dat de
eerste is, wanneer de rest van de
voorstellen de Kamer zal bereiken.
Verder wijst de financiële paragraaf
in de memorie van toelichting op
een grote tegenvaller ten opzichte
van de veronderstellingen bij het
opstellen van het oorspronkelijke
wetsvoorstel. De staatssecretaris
kondigt aan dat hij op korte termijn
nadere voorstellen zal doen. Wat
houdt voor hem "op korte termijn"
in? En waarom werd er in eerste
instantie uitgegaan van gegevens uit
1985? Dat is bijna acht jaar geleden,
dus dat zijn toch vrij oude cijfers?
Wanneer is het onderzoek begonnen
dat de Federatie van bedrijfsvereni–
gingen naar de WW-uitstroom heeft
gedaan? Noch in de brief van de
staatssecretaris van hedenochtend,
noch in het wetsvoorstel wordt daar
iets over gezegd. Het lijkt mij toch

merkwaardig dat dit pas kort geleden
begonnen zou zijn. Ik denk dat het
goed is om de Kamer erover in te
lichten hoe lang dit onderzoek heeft
geduurd, want het lijkt mijn fractie
enigszins merkwaardig dat het
resultaat ervan pas nu bekend zou
zijn. Ik denk dat het op het departe–
ment wel iets eerder bekend had
kunnen zijn. Ik zou overigens ook
kunnen vragen waarom het niet
eerder op het departement bekend
was...

Voorzitter! Je zou kunnen zeggen
dat ook mijn fractie na de aankondi–
ging van het wetsvoorstel in verband
met de Werkloosheidswet in
augustus van dit jaar in brede zin
verantwoordelijk is voor het
budgettaire probleem dat is
ontstaan. Voor de goede orde is het
wellicht nuttig om alvast te zeggen
dat uit de brief van de staatssecreta–
ris blijkt dat de opbrengst geraamd
was op 176 mln. structureel, terwijl
die nu in feite neerkomt op 20 mln. a
30 mln., waarin ook nog een speling
van 10 mln. zit. Ik zou hierover wel
iets naders willen vernemen. Ten
opzichte van de oorspronkelijke
raming komt deze laatste schatting
natuurlijk wel in een wat merkwaar–
dig licht te staan.

Het is van belang dat mijn fractie
niet op voorhand akkoord gaat met
additionele maatregelen, dat moge
duidelijk zijn. Wat ik al zei, blijft
waar: wij zijn in brede zin medever–
antwoordelijk voor het budgettaire
probleem, maar dat zullen wij nader
bekijken zodra de staatssecretaris
ons de nadere voorstellen voorlegt.

Voorzitter! Ik zei het al, mijn fractie
kan ermee instemmen dat er iets
gedaan wordt aan de al te losse
band tussen het arbeidsproces en
het daaruit voortkomende recht op
een werkloosheidsuitkering, maar wij
vinden het op zichzelf wel belangrijk
dat de deelgroepen die in artikel 17
en het daarop gebaseerde Koninklijk
besluit 633 genoemd worden, blijven
bestaan. Wij kunnen er wel mee
instemmen dat ook voor deze
groepen de inperking tot 39 weken
geldt en dat het aantal weken dat zij
in die periode gewerkt moeten
hebben, niet verkort wordt, maar
vooral voor de categorie musici en
artiesten is nog iets extra's nodig,
vooral omdat er anders wel eens
gevolgen zouden kunnen zijn voor
culturele projecten. Mijn verzoek aan
de staatssecretaris is of hij de Kamer
over een jaar een evaluatie kan doen
toekomen van de gevolgen voor de
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projecten. Dat het voor individuele
werknemers gevolgen heeft, kunnen
wij allemaal in het wetsvoorstel zien.
De staatssecretaris moet echter ook
de toezegging doen dat hij eventueel
in samenwerking met het ministerie
van WVC de Kamer over een jaar
laat zien of de gevolgen voor
culturele projecten zodanig zijn dat
apart moet worden bekeken of het
ook voor deze groep mogelijk is, die
16 weken uit 39 te halen.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Het wetsvoorstel tot
aanscherping van de referte-eis is
het eerste in een serie van plannen
tot wijziging van de Werkloosheids–
wet. Jammer genoeg is deze serie
niet in haar geheel gepresenteerd en
moeten wij ons nu tot de wijziging
van de referte-eis beperken. Het was
beter geweest om alle voorstellen in
onderlinge samenhang te bespreken.
Op dit punt ben ik het eens met
mevrouw Van Nieuwenhoven, die nu
wat gaat drinken, maar dit geldt niet
voor alles wat zij gezegd heeft. Ik
hoop dan ook dat zij nog even blijft
luisteren.

Het is niet alleen om inhoudelijke
redenen jammer dat dit wetsvoorstel
geïsoleerd wordt behandeld, maar
ook vanwege de vandaag bekend
geworden sterk tegenvallende
opbrengsten ervan. Niet 176 mln.,
maar 20 mln. tot 30 mln. wordt
bezuinigd met de aanscherping van
de referte-eis. De aanvankelijke
raming was dus ongeveer 700% te
hoog. De regering heeft de Kamer in
eerste instantie een ondeugdelijk
staaltje rekenwerk geleverd. De vraag
is hoelang dit rekenwerk bestaat,
omdat de staatssecretaris pas in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag hiermee komt in een
openhartige inleiding, wat ook wel
een keer moest na de vragen van de
zijde van de Kamer, die op een
aantal punten aanhoudend waren.
Hij kwam hierin met een ontboeze–
ming die vanmorgen haar materiële
beslag heeft gekregen. Komen
andere ramingen van de regering
trouwens met een zelfde nattevinger–
werk tot stand?

Ook de wijziging van de arbeids–
verledeneis levert veel minder op
dan de regering had geraamd, horen
wij nu. Kan de staatssecretaris dit al
in dit debat nader kwantificeren of
krijgen wij straks, als het desbetref–
fende wetsvoorstel is ingediend, na

nadere vragen in de nota naar
aanleiding van het eindverslag een
onverwachte tegenvaller voor onze
kiezen en krijgen wij dan een debat
in hetzelfde perspectief? Graag krijg
ik helderheid op dit punt.

Binnen de begroting van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid moeten
andere oplossingen gevonden
worden om de tegenvaller van
minstens 150 mln. op te vangen.
Gaat de staatssecretaris deze
oplossingen binnen de WW of op
andere terreinen van de sociale
zekerheid zoeken? Wat zijn de
gevolgen voor de andere beleids–
voornemens, zoals het voornemen
tot verlenging van de vervolg–
uitkering? Overweegt de staatssecre–
taris, deze verlenging van de
vervolguitkering, een positief
element in het pakket, te schrappen
of te beperken?

Kortom, er is nu nog onduidelijk–
heid. Omdat er een soort politiek
commitment lag in de plussen en
minnen van dit pakket, meen ik dat
wij in dit debat in strikt formele zin
niet eraan ontkomen om het
wetsvoorstel te behandelen zoals het
is. Met de financiële tegenvallers en
de aankondiging dat deze in de WW
dan wel in de rest van de sociale
zekerheid in financiële zin gecorri–
geerd dienen te worden, is de
staatssecretaris echter ertoe
gehouden, vanavond een eerste
antwoord op mijn vragen te geven.

In reactie op de eerste opmerking
van mevrouw Van Nieuwenhoven
zeg ik dat de belangrijkste reden om
het wetsvoorstel in te dienen,
bezuiniging op de kosten van de WW
en dus niet de strakkere band met de
arbeidsmarkt was. Op de valreep
moet men toegeven dat deze
belangrijkste reden om dit wetsvoor–
stel in te dienen, vrijwel is vervallen.
Een citaat uit de memorie van
toelichting is: "Gegeven de noodzaak
tot ombuiging vindt zij dat op dit
punt tot verscherping kan worden
overgegaan." Dit wordt vervolgens
uitgewerkt.

De exacte cijfers worden de Kamer
nog toegezonden. Wij moeten er dus
maar op vertrouwen dat de
berekening in de brief van vandaag
klopt, hoewel ook daarin nog een
marge van 10 mln. zit. Ook dit is
door de voorgaande spreekster
gezegd. Ik vraag de regering of zij,
als deze berekening klopt, nog wel
een argument heeft om dit wetsvoor–
stel door te zetten. Volgens mij niet.
De noodzaak tot ombuiging was

immers de enige reden waarom de
regering dit wetsvoorstel indiende.
Deze reden is nu vervallen; dit zal de
regering toch ook zelf moeten
beamen.

De andere reden die in de brief
van vandaag prominent op de
voorgrond wordt geplaatst, is dat de
eisen met betrekking tot de band met
het arbeidsproces rnoeten worden
verscherpt. Ik sprak daar reeds over.
Die reden is op zichzelf echter geen
zelfstandig argument geweest voor
het wetsvoorstel. Die is in de
memorie van toelichting alleen maar
opgevoerd om aan te geven waar,
gelet op de noodzaak tot ombuiging,
deze ombuigingen gerechtvaardigd
zijn. Als de ombuigingen nu niet
gehaald blijken te worden, kan die
keuze geen zelfstandige reden zijn
om het wetsvoorstel dan maar door
te zetten. Zeven jaar geleden is
overigens na uitvoerig overleg en op
goede gronden gekozen voor een eis
van 26 uit 52, omdat men toen vond
dat de band met de arbeidsmarkt bij
de geldende referte-eis voldoende
sterk was. Wat is er intussen
gebeurd dat de stelling zou
rechtvaardigen dat een strengere eis
nu opeens wel legitiem is? Er kan
dus eigenlijk maar één conclusie zijn:
de regering is er niet of zelfs
verreweg onvoldoende in geslaagd
om het wetsvoorstel van de
noodzakelijke onderbouwing te
voorzien.

Er is wel een aantal argumenten
tegen het wetsvoorstel. In de stukken
is de regering al verweten, een
onbetrouwbaar verzekeraar te zijn.
Soms doe je dat in de stukken
gemakkelijker dan in het mondelinge
vervolg, maar laat het hier toch ook
maar eens gezegd zijn. De verdedi–
ging van de regering is dat de
overheid niet zo maar een verzeke–
raar is en dat je bij de toeloop naar
de WW uit die neerwaartse spiraal
moet komen van het automatisch
verhogen van de premie, de
mogelijke afwenteling die dat met
zich brengt en de toename van de
werkloosheid, waarmee de cirkel
weer rond is. Wij kennen die
redenering. Als dat echter zo is, is op
zijn minst de vraag legitiem om, als
het beroep op de WW weer afneemt,
dan de wijziging, waar wij vandaag
voor staan, ook ongedaan te maken.
Het heeft iets weg van een beleid dat
gekenmerkt wordt door: hoe de wind
waait, waait mijn jasje. De toeloop
naar de WW kent natuurlijk een
aantal fluctuaties. Wij hebben nu
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echter te maken met een wetsvoor–
stel dat, naar ik aanneem, niet 20
maar met die schommelingen
meegaat.

De gevolgen van het wetsvoorstel
komen weliswaar niet meer terecht
bij 35.000 mensen op jaarbasis, maar
aanmerkelijk minder, misschien zelfs
maar 10% daarvan. Voor die mensen
zelf is dat echter een schrale troost.
Zij worden naar de bijstand of naar
hun partner verwezen. Dit is
wederom een verschuiving naar de
bijstand, zij het voor een kleinere
groep. Volgende week of over twee
of uiterlijk drie weken komen wij in
een debat te spreken over de toeloop
van mensen naar de bijstand en de
gevolgen die dat heeft. En zo blijf je
elkaar een beetje bezighouden.
Bovendien heeft het onze fractie
gestoord dat deze gevolgen weer
eenzijdig bij kwetsbare groepen
terechtkomen, namelijk mensen
zonder vast werk, oproepkrachten,
uitzendkrachten en werknemers in
bijvoorbeeld de kunst– en media–
sector, waar veel free-lance werk
wordt verricht.

Laten wij oproepkrachten als
voorbeeld nemen. Aanscherping van
de toetredingseisen voor de sociale
zekerheid verzwakt de positie van
juist die mensen, terwijl de regering
altijd zo roerend belooft, de positie
van oproepkrachten te willen
verbeteren. Schrijnend is dat het
daarbij kan gaan om mensen die
jarenlang een baan hebben gehad,
bijvoorbeeld als oproepkracht. Als zij
na definitieve beëindiging van hun
contract geen 26 weken hebben
gewerkt in de voorafgaande negen
maanden, komen zij niet voor WW in
aanmerking, ongeacht de vraag of zij
voorafgaand aan die negen maanden
misschien wel jaren gewerkt hebben.
Over die situatie heeft de regering
het op dit moment echter niet. Wie
niet aan de eis van 26 uit 39 voldoet,
heeft volgens de regering dus
eenvoudigweg geen band met de
arbeidsmarkt. En dat zou versterkt
moeten worden. Ik vind dat een
vreemde redenering. Ik hoop dat de
staatssecretaris hierop wil ingaan.

Voorzitter! Afsluitend, merk ik op
dat wij hier te maken hebben met
een naar ons idee onrechtvaardige
en inadequate maatregel die echt
onvoldoende onderbouwd en
beargumenteerd is. Hij is slecht
voorbereid. De positie van werkne–
mers met een toch al zwakke positie
op de arbeidsmarkt verzwakt hier
nog verder door. Ik raad de

staatssecretaris aan om met dit
wetsvoorstel hetzelfde te doen als hij
met het wetsvoorstel inzake de
Algemene nabestaandenwet heeft
gedaan. Dat was ook op dit tijdstip
en wij waren toen toch vroeg thuis.

D

Mevrouw Schimmel (D66 ):
Mijnheer de voorzitter! Ook de fractie
van D66 vindt dat dit wetsvoorstel
niet deugt. Het is in 1992 ingegeven
door de verkeerde motieven,
namelijk bezuinigen. Een van de
conclusies van de commissie–
Buurmeijer is, dat als macro–
economische motieven overheersen
in het sociale-wetgevingsproces,
meestal niet de beste wetten worden
gemaakt. Bovendien wordt het
macro-economische motief niet eens
waargemaakt. De laatste brief van de
staatssecretaris duidt daarop. De
bezuinigingen die in eerste instantie
op 176 mln. waren geschat, blijken
nu ineens maar 20 mln. tot 30 mln.
te zijn, zoals de Federatie van
bedrijfsverenigingen heeft uitgere–
kend. Het is treurig dat op deze
manier wetgeving wordt gemaakt.
Het wetsvoorstel deugt niet omdat er
weer slechts een onderdeel wordt
gepakt en er dus geen sprake is van
een samenhangend pakket. Er is
voldoende reden om de
Werkloosheidswet te veranderen.
Lees het rapport van de commissie–
Buurmeijer er maar eens op na. In
het kort gezegd, bevat de systema–
tiek van de Werkloosheidswet
principieie en feitelijke fouten en is
zij gedetailleerd. Een wetswijziging is
nodig, maar dan via een pakket en
niet onderdeeltje na onderdeeltje.
Verder is het erg dat de staatssecre–
taris het een en ander verkeerd heeft
berekend en begroot. Maar die
verkeerde berekening en begrotmg
moeten wel goed gemaakt worden.
Extra bezuinigingen elders op de
begroting en wie weet waar. Wellicht
kan de staatssecretaris nog eens
aangeven op wie en wat bezuinigd
moet worden.

Kortom, de fractie van D66 vindt
dat deze wet niet per 1 januan a.s. in
het Staatsblad moet. Dat wil niet
zeggen, dat er geen veranderingen in
de Werkloosheidswet mogelijk
moeten zijn, maar dan vanuit een
andere invalshoek. Die invalshoek
betreft doorlichting van de wet op
principiële feitelijke fouten en op
gedetailleerdheid. Dat zou de

kwaliteit van de wetgeving ten goede
komen.

D

Mevrouw Bijleveld Schouten
(CDA ): Mijnheer de voorzitter! Het

wetsvoorstel dat vandaag wordt
besproken, is er een in een reeks die
het kabinet heeft aangekondigd om
het beroep op de WW te doen dalen.
Mijn fractie onderstreept hier nog
eens het doel van het wetsvoorstel,
namelijk komen tot een sterkere
band met het arbeidsproces bij
toelating tot de WW, en zo tot een
bezuiniging. Dat laatste is wel in een
ander daglicht komen te staan door
de brief die ons vandaag heeft
bereikt. Maar juist bij een loon–
dervingsverzekering lijkt ons een
sterkere band met het arbeidsproces
van belang. Mijn fractie heeft in het
verleden ook meermaals aangegeven
dat een aanscherping van de
wekeneis onze instemming in het
kader van de ombuigingen rond de
WW kon hebben. Steun dus voor dit
wetsvoorstel.

Ik wil nogmaals vaststellen dat het
er een is in een reeks van wetsvoor–
stellen die ons zullen bereiken. De
CDA-fractie ziet die reeks als een
pakket. Het evenwicht van het pakket
wordt door ons op prijs gesteld.
Tegenover een aantal verscherpingen
staat in de aankondigmgen ook de
verlenging van de vervolguitkering.
Het is voor ons duidelijk dat de
verder stijgende werkloosheid en de
daarmee gepaard gaande budget–
taire problematiek, ombuigingen in
de WW noodzakelijk maken. Dus
steun voor het pakket en de
samenhang erin, hoewel wij
natuurlijk nog wel de verschillende
wetsvoorstellen op hun merites
moeten beoordelen. In die zin staat
in de brief die vandaag is bezorgd,
dat de verscherping van 3 uit 5 tot 3
uit 4 aanzienlijk minder oplevert dan
was verwacht. Wellicht kan de
staatssecretaris daarover nog wat
naders zeggen.

Vervolgens wil ik nog iets zeggen
over de kunstenaars. Aan de
bezwaren die door de kunstenaars
zijn ingebracht, met name waar het
gaat om produktiestiltes en
repetitieperioden, is niet geheel
tegemoet gekomen door het kabinet.
Toch maakt de staatssecretaris naar
mijn mening wel aannemelijk dat
ook voor kunstenaars de eis niet
onredelijk zwaar is. 16 dagen in 16
weken van de 39, het moet toch
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kunnen, zeker als de repetitie–
perioden worden meegeteld. Verder
gaat het om werk dat vrijwel
uitsluitend als musicus of artiest
wordt verricht. Er mag ook nog een
ander deel eiders worden gevonden.
Bovendien is de hoogte van de
uitkering bij wijze van ondergrens
vastgesteld op 70% van het
minimumloon, hetgeen in afwijking
is van de hoofdregel. Mijn fractie is
alles afwegend, geneigd het kabinet
op dit punt het voordeel van de
twijfel te geven, ofschoon wij
hierover wel een aantal vragen
hebben gesteld in de schriftelijke
verslaglegging. Te veel specifieke
regels lijken ons, kijkend naar de
redenering die het kabinet heeft
gevolgd, inderdaad niet goed. Mijn
fractie zou, evenals de fractie van de
PvdA, toch deze bijzondere groep
met nadruk willen volgen. Wij horen
graag hoe die maatregel werkelijk
uitpakt en of er niet van een
onredelijk zware eis voor deze groep
sprake is. Wij zouden de staatssecre–
taris daarom willen vragen om een
toezegging te doen om op dit punt
voor een duidelijke evaluatie te
zorgen in deze sector, met name wat
betreft de culturele projecten, zodat
wij kunnen volgen hoe het voor deze
sector uitpakt.

Over de hoogte van de met dit
wetsvoorstel gepaard gaande
besparingen kon bij het schrijven van
het eindverslag geen duidelijkheid
worden verschaft. Vandaag is die er
per brief gekomen. Ik moet vaststel–
len dat het tragisch is dat er geen
recente gegevens onder het
wetsvoorstel lagen. Ik zou dan ook
willen vragen waarom dat zo is en of
er tijdens de schriftelijke voorberei–
ding toch niet wat meer duidelijkheid
over dit punt te geven was geweest.
In plaats van de geraamde besparing
van 176 mln. zal er maar zo'n 20
mln. a 30 mln. uitkomen. Wat het
bedrag precies zal zijn, weten wij
nog niet eens, terwijl er toch een
verschil van 10 mln. tussen zit.

Welke ideeën heeft de staatssecre–
taris om het probleem op te lossen.
Aan welke maatregelen denkt hij?
Wanneer komt het naar de Kamer?
Mijn fractie ziet zich gebonden aan
de budgettaire taakstelling die
eronder lag. Die is ook door ons
geaccepteerd. Wij zouden die extra
maatregelen dan ook snel willen
bespreken, omdat wij die op hun
eigen merites moeten beoordelen,
dit los van het budgettaire probleem
dat opgelost moet worden. Hoe snel

kunnen wij de voorstellen hier
verwachten? Wij hopen dat dat
behoorlijk snel zal gebeuren.

D

De heer Van Hoof (VVD ): Mijnheer
de voorzitter! Het wetsvoorstel dat
op dit moment op de agenda staat,
is niet in de laatste plaats ingegeven
door de groei van de werkloosheid.
Die ontwikkeling, zowel wat betreft
het volume als de financiële
gevolgen, is voor ons een bron van
grote zorg. Dat onderstreept
overigens nog eens het belang van
een adequaat werkgelegenheids–
beleid, dat meer arbeidsplaatsen en
meer werkgelegenheid tot stand
brengt. Volgens mijn fractie
mankeert daar het nodige aan, maar
dat is een onderwerp dat bij de
algemene beschouwingen, bij de
financiële beschouwingen en over
een paar weken bij de behandeling
van de begroting van het departe–
ment van Sociale Zaken en Werkge–
legenheid aan de orde moet komen.

Het wetsvoorstel, zoals dat op dit
moment geagendeerd is, is naar de
mening van de WD-fractie een
verklaarbare maatregel om de
toegang tot de WW te beperken en
ook daarmee verbonden financiële
effecten te verminderen. De
benadering die het kabinet kiest,
waarbij met betrekking tot de
wekeneis een duidelijke band met
het arbeidsproces wordt gelegd,
spreekt aan. Wij zijn het dan ook
eens met het kabinet dat de huidige
wekeneis een losse band vormt.

Het kabinet heeft gekozen voor die
nauwere band van 39 weken als
referteperiode. Dat lijkt wel een
keuze voor de gulden middenweg. 26
uit 52 was een band die men te los
achtte. 52 uit 52 zou te streng zijn.
Vandaar de 39 weken die daar
middenin ligt. Zoals gezegd, zal de
WD-fractie zich daar niet tegen
verzetten. In dat kader wil ik echter
nog eens verwijzen naar het
VVD beleidspakket 1994 als reactie
op de Miljoenennota, waar dit aspect
ook in wordt vermeld en wat verder
gaat dan het voorstel, dat wij nu
voor ons hebben liggen. Misschien is
dat interessant, gezien tegen de
achtergrond van het gegeven dat wij
vanochtend de brief kregen, waaruit
bleek dat wij financieel niet dat
resultaat halen dat het kabinet had
gedacht. Er is sprake van een flink
besparingsverlies, niet alleen wat
betreft de wekeneis, maar ook als het

gaat om de eis van 3 uit 5. De
staatssecretaris kondigt aanvullende
voorstellen aan. Ik sluit mij aan bij
voorgaande sprekers met de vraag in
hoeverre er omtrent mogelijke
aanvullende maatregelen al iets te
zeggen is over de richting waarin het
gaat. Het gaat toch om een gat dat
op dit element al 150 mln. gaat
bedragen. Waar denkt de staatsse–
cretaris aan? Een suggestie is te
vinden in het WD-beleidspakket
1994. Een andere suggestie is
verscherping van de wekeneis. Wij
hebben hier tijdens de schriftelijke
voorbereiding aandacht voor
gevraagd. Misschien kan de
staatssecretaris een dergelijke
oplossing overwegen.

De heer Rosenmöller (Groen
Links ): De heer Van Hoof sprak over
het VVD-beleidspakket. Ik heb dat
niet precies voor ogen. Kan hij
aangeven waar de additionele
bezuinigingen gevonden moeten
worden? Hij sprak net over 52 uit 52.
Dat lijkt mij nogal wat.

De heer Van Hoof (WD ): Dit
betreft het WD-beleidspakket dat als
reactie op de Miljoenennota is
ingediend. Dit is overigens ook een
kamerstuk. Daarin wordt de eis van
52 uit 52 als een van de mogelijkhe–
den voor bezuinigingen genoemd. In
het kader van de schriftelijke
behandeling heb ik deze eis niet aan
de orde gesteld, maar nu het
probleem er ligt, lijkt het mij
verstandig, de staatssecretaris er nog
eens op te wijzen.

Mijn fractie is verbaasd en zeer
bezorgd, nu blijkt dat de beleidsin–
formatie op basis waarvan dit
wetsvoorstel tot stand is gekomen,
nogal wankel is. In ieder geval
blijken zowel het ministerie als de
uitvoeringsorganen niet over
adequate informatie te beschikken.
Dit wetsvoorstel legt een zeer ernstig
feilen bloot als het gaat om
registratie van wezenlijke gegevens.
Welke maatregelen denkt de
staatssecretaris - naar ik hoop op
zeer korte termijn - te nemen om te
bevorderen dat zijn ministerie en de
uitvoeringsorganen over relevante
informatie voor dit soort wetgeving
beschikken?

D

Staatssecretaris Wallage : Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de Kamer voor
haar inbreng. Ik hoop dat ik de
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Kamer niet nog een keer zo'n brief
hoef te sturen als ik vanmorgen heb
moeten doen. Het is een belabberde
situatie. In de memorie van
toelichting is de gebrekkigheid van
de gegevens overigens wel duidelijk
aangegeven. Er is niet gedaan alsof
men daar volledig zeker van was. Nu
dreigt er echter een discrepantie
tussen de schatting en de werkelijke
cijfers te ontstaan die niet te
verdedigen is. Ik zal dat dan ook niet
proberen.

De heer Van Hoof heeft er terecht
op gewezen dat er actuele informatie
nodig is om dergelijke wetsvoorstel–
len voor te bereiden. Voorzitter! Toen
de maatregel door het kabinet werd
genomen en in de vorm van een
wetsvoorstel werd gegoten, waren er
geen andere gegevens beschikbaar
dan die uit het arbeidsverleden–
onderzoek van 1985. Men besefte
wel dat die cijfers geen waterdichte
informatie over de opbrengst op
konden leveren. Daarom werd ook
gewaarschuwd dat de cijfers
voorzichtig moesten worden
gehanteerd. Uiteindelijk is er zeer
recentelijk toch een onderzoek
beschikbaar gekomen. De gegevens
die aan dit onderzoek ten grondslag
lagen zijn overigens niet ten behoeve
van beleidsvoorbereiding verzameld,
maar ten behoeve van de evaluatie
van de stelselherziening. Daarbij
spelen enkele factoren een rol, die
mij niet alleen te denken geven maar
ook tot handelen zullen brengen.

Om te beginnen is hier een schat
aan informatie beschikbaar die niet
verzameld is ten behoeve van
beleidsvoorbereiding maar ten
behoeve van beleidsevaluatie.
Hieraan zit, zoals mij is gebleken, een
niet gering privacy-aspect. Er is
namelijk bij het verzamelen van deze
gegevens een nadrukkelijke afspraak
gemaakt dat ze wel voor de evaluatie
van de stelselwijziging zouden
worden gebruikt, maar dat de
gegevens van individuen, particulie–
ren, niet automatisch kunnen worden
aangewend voor onderzoek naar de
effecten van voorgenomen wijzigin–
gen. Hierover is een afspraak
gemaakt, die ook is vastgelegd met
de onderzoeksinstanties. Alle
uitvoeringsorganen hebben hun
medewerking aan het onderzoek
gegeven onder deze nadrukkelijke
voorwaarde.

Ik kijk hier genuanceerd tegenaan.
Ik vind namelijk dat deze informatie
van een dusdanige betekenis is dat
mijn departement hierover behoort

te beschikken. Dit moet je echter wel
beleggen met werkafspraken met de
onderzoekers en met de uitvoerings–
organen, die ook sluitend zijn. Ik zal
op zeer korte termijn met de
desbetreffende organen om de tafel
gaan zitten om te pogen verder–
gaande afspraken te maken over het
beschikbaar krijgen en houden van
dit type informatie voor de beleids–
ontwikkeling.

Ik zeg de geachte afgevaardigden
na dat dit een voorbeeld is van de
afstand die bestaat tussen de
informatie die beschikbaar is bij de
uitvoeringsorganen en die beschik
baar is op ons departement. Ik vind
dat het bij de verdere vormgeving
van de adviezen van de commissie–
Buurmeijer en bij het straks
uitvoeren van de nieuwe Organisatie–
wet van grote betekenis is om meer
ten principale te kijken naar de wijze
waarop ons departement kan
beschikken over de informatie die in
de uitvoering aanwezig is. Het
nieuwe onafhankelijke toezicht zal
hier natuurlijk een belangrijke rol in
spelen, maar ik zeg de Kamer toe dat
ik naar aanleiding van dit incident de
betrokkenen meer ten principale zal
vragen naar de mogelijkheden om
dit structureel te regelen. Ik zal de
Kamer informeren over de wijze
waarop hierover vervolgens aan mij
is gerapporteerd.

Voorzitter! Misschien mag ik eerst
ingaan op de noodzaak die het
kabinet zag en ziet om bij scherp
oplopende werkloosheid het gebruik
van de werkloosheidsregelingen te
verminderen. Ik doe dit bepaald niet
met enthousiasme en ook niet
zonder behoedzaamheid. De heer
Rosenmöller heeft gezegd dat je heel
erg moet oppassen dat je niet, juist
als het slecht weer is, de parapiu
terughaalt die je had uitgeleend toen
het nog beter weer was. Ik gebruik
dan met opzet niet de terminologie
die hij hanteert over de overheid als
verzekeraar, maar ik kan me zijn
opmerking best indenken.

Toch is de keerzijde van deze
argumentatie ook aanwezig.
Wanneer wij bij scherp oplopende
werkloosheid niet uiterst sober en
zorgvuldig omgaan met de beschik–
bare middelen voor werkloosheids–
uitkeringen, keert de wal in allerlei
opzichten het schip. Ik ga nu niet
dieper op dit punt in, maar ik denk
dat het onvermijdelijk is om bij deze
omstandigheden secuur te kijken
naar de toegang, het gebruik
enzovoort. Ik vind het dan verreweg

de voorkeur hebben dat je, als je
voor die vraag gesteld wordt, kijkt
naar de band met het arbeidsproces
en dat je dus in de aanloop naar de
uitkering in zekere zin de drempel
wat verhoogt, dan dat je mensen
met een langdurig arbeidsverleden
en mensen die zijn aangewezen op
een langdurige uitkeringssituatie, in
hoogte en duur kort. Als dit de
afweging is, zal ik altijd verdedigen
om selectiever aan de poort te zijn
dan dat mensen met een langdurig
arbeidsverleden, die eenmaal gebruik
moeten maken van de voorziening,
geringere mogelijkheden krijgen.
Maar het blijft een pijnlijke afweging.

Ik deel de opvatting van mevrouw
Van Nieuwenhoven en anderen dat
het voorkeur had gehad om de
verschillende wijzigingen van de
Werkloosheidswet hier in één keer te
behandelen. Het simpele feit is dat
het besluit, de wekeneis te verscher–
pen op basis van de Voorjaarsnota is
genomen, toen technisch is
voorbereid en nu gereed is voor
invoering, terwijl het door mij
ingediende en uiteindelijk door de
ministerraad geaccepteerde pakket
bij de Raad van State was en nu
inmiddels terug is, zodat dit op korte
termijn - over enkele weken - bij de
Kamer kan worden ingediend.

Ik kom dan meteen aan het meest
lastige punt van de behandeling van
dit voorstel. Ik heb nog geen
eindoordeel geveld over de
budgettaire kant, omdat ik - al was
het alleen maar op formele gronden
- moet wachten tot het onderzoek
volledig beschikbaar is. Maar ik heb
geen reden te twijfelen aan de
voorlopige conclusies die mijn
medewerkers hebben getrokken en
die ik de Kamer vanochtend per brief
heb medegedeeld. Ik heb uiteraard
gezocht naar mogelijkheden om nog
wel een wat optimistischer beeld te
krijgen. Ik vind het in allerlei
opzichten een hoogst onaangename
situatie. Uiteraard moet het kabinet
een nadere afweging maken over de
opties die nu beschikbaar zijn. In
mijn brief heb ik aangegeven, dat ik
mij gehouden voel om heel secuur
naar die alternatieve mogelijkheden
te kijken en de Kamer daarover over
enkele weken te informeren. Dat zal
ik ook doen. Ik hoop wel in staat te
zijn die afweging over de WW en het
geheel van de sociale zekerheid - ik
zei het al in mijn brief - te kunnen
maken met wat meer inzicht in de
meevallers en tegenvallers voor het
totale beeld van de sociale zekerheid.
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Ik acht het van groot belang dat je
niet te geïsoleerd naar een maatregei
of een pakket aan maatregelen kijkt.
Je moet ook bezien in hoeverre de
totale ontwikkeling van de kosten
van de sociale zekerheid nog tot
nadere afwegingen kan leiden.
Linksom of rechtsom moeten de
afspraken rond de budgetdiscipline
hun werking hebben. Als mevrouw
Bijleveld daarover spreekt, onder–
streep ik haar opvatting op dat punt.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat roept twee vragen op. Wanneer
denkt de staatssecretaris dat inzicht
in een balans van inkomsten en
uitgaven op het terrein van sociale
zekerheid te hebben? De volgende
vraag heeft meer specifiek betrekking
op het pakket waarvan de referte-eis
een onderdeel Is. Daarbij kondigt de
staatssecretaris ook al aan dat de 3
uit 4 niet het bedoelde zal opleveren.

Staatssecretaris Wallage : Ik wil
hierop wel meteen antwoorden.

Op het moment dat ik met mijn
schadelijst naar het kabinet moet, zal
ik meteen de neerwaartse bijstelling
van de raming voor het overige deel
van het pakket in de beschouwing
betrekken. Mevrouw Bijleveld en
mevrouw Van Nieuwenhoven
hebben gevraagd hoe ik aankijk
tegen de samenhang in het pakket. Ik
ben blij met hun onderstreping van
deze samenhang. Het kabinet heeft
gezocht naar een evenwicht tussen
plussen en minnen: laten wij
proberen de mensen die langdurig
werkloos zijn, te behoeden voor de
gang naar de bijstand; laten wij
althans proberen dat uit te stellen.
Dat is een belangrijk element in het
pakket. Ik zal mijn uiterste best doen
om ook bij de neerwaartse bijstelling
en dus de noodzaak voor aanvul–
lende maatregelen dat element in het
pakket te houden. Dat zal niet
eenvoudig zijn, maar ik zal mijn
uiterste best daarvoor doen. Ik acht
het immers van het grootste belang
dat je in een tijd van scherp
oplopende werkloosheid vooral
probeert de materiële situatie van de
mensen die langdurig zijn uitgescha–
keld en daardoor geringere kansen
hebben op deelname, niet onnodig
te verslechteren.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Heeft de staatssecretaris al enig zicht
op de hoogte van de schadelijst
waarmee hij naar het kabinet moet

gaan als gevolg van de tegenvaller
bij de 3 uit 4, de arbeidsverledeneis?

Staatssecretaris Wallage : Bij de
neerwaartse bijstelling van deze
maatregel denk ik aan een orde van
grootte die voorkwam bij de
inschatting rond de wekeneis–
maatregel. Ik ga ervan uit, dat ik de
Kamer zal informeren zodra ik de
definitieve conclusies uit het
cijfermateriaal heb kunnen trekken. Ik
voel er in feite weinig voor om de
Kamer nu meer informatie te geven
of definitievere conclusies te trekken
dan die welke ik op dit moment
beschikbaar heb. Dat blijkt ook wel
uit mijn brief. Ik moest de keuze
doen: zal ik de Kamer nog niet
informeren omdat ik nog geen
definitieve conclusies kan trekken of
zal ik de Kamer informeren op basis
van de informatie waarover ik nu
beschik? Ik heb voor het laatste
gekozen. Dat betekent echter ook dat
ik mijn conclusies voor de rest van
het pakket pas trek op het moment
dat ik ook op dit onderdeel tot een
definitieve conclusie kan komen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik verstond de staatssecretaris niet
helemaal goed. Hij sprak bij de
arbeidsverledeneis over een
tegenvaller in een zelfde orde van
grootte.

Staatssecretaris Wallage : Dit is een
van de onderdelen die ik zelf nog
grondig wil bekijken. Ik kan niet
optimistischer zijn dan blijkt uit de
formulering die ik zojuist gebruikte.
Dat betekent dat er een substantieel
gat is ontstaan in het pakket rond de
WW. Dat betekent dus ook dat je na
moet denken over de instrumenten
die je hebt om daar dan weer iets
aan te doen. Ik begrijp goed dat
mevrouw Van Nieuwenhoven nog
geen oordeel geeft over maatregelen
die zij niet kent, uiteraard. De vraag
welke effecten verdergaande
maatregelen op het terrein van de
WW hebben, vooral voor mensen die
juist onder verslechterde omstandig–
heden moeilijk aan de slag komen,
zal ik nadrukkelijk in mijn afweging
betrekken. Dat is een aparte, lastige
afweging. Ik heb echter aangegeven,
dat ik meen dat het kabinet
gehouden is om binnen het geheel
van de uitgaven van de sociale
zekerheid dan wel binnen de WW tot
sluitende gehelen te komen. De
Kamer kent de techniek inzake de

meevallers en tegenvallers in relatie
tot de inboekte bedragen.

Mevrouw Van Nieuwenhoven
heeft mij gevraagd of ik bereid ben
de effecten voor kunstenaars over
een jaar nog eens in kaart te
brengen. Ik wil dat best doen. Ik
merk nogmaals op, zoals ik ook in de
stukken heb gedaan, dat de
hoeveelheid tijd die je moet hebben
gewerkt in de hoeveelheid weken
zodanig is dat het effect beperkt zal
zijn. Ik begrijp dat mevrouw Van
Nieuwenhoven zegt dat dit in termen
van produkties in deze sector toch
effect kan hebben. Ik ben bereid over
een jaar te rapporteren of wij daar
enig inzicht in kunnen geven.

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA ): De staatssecretaris heeft
gelijk dat het goed is dat de
uitzondering gemaakt blijft worden,
maar die is voor de individuele
werknemer. Het gaat mij om de
relatie met de produkties waar zo'n
werknemer aan deelneemt. De grote
gevolgen daarvoor waren mede de
oorspronkelijke reden voor de
uitzondering. Wij moeten bekijken of
zij weer zo'n reden zijn.

Staatssecretaris Wallage : Ik zal
onderzoeken op welke wijze ik het
inzicht dat mevrouw Van Nieuwen–
hoven en mevrouw Bijleveld hebben
gevraagd, kan geven.

Voorzitter! Ik heb getracht te
antwoorden op het meer principiële
punt van de heer Rosenmöller over
hoe om te gaan met de aan te
bieden verzekering. Ik weet zeker dat
ik hem niet kan overtuigen wat
betreft de vraag of je op budgettaire
gronden, die te maken hebben met
de totale kosten die met werkloos–
heid gepaard gaan, dit type
argumentatie mag hanteren.
Daarover zijn wij het niet met elkaar
eens.

Mijn opvatting is dat de oplopende
premies een zodanig negatief effect
hebben op de ontwikkeling van de
werkgelegenheid dat je passend en
metend moet proberen vanuit de
WW zelf die premie-ontwikkeling te
dempen. Dat heeft grenzen en ik ben
daar vrij behoedzaam mee. Ik heb
mij deze zomer bepaald niet
enthousiast getoond voor het nemen
van maatregelen, omdat ik vind dat
zij een heel zorgvuldige afweging
vragen. Ik kan echter niet anders dan
vaststellen dat een scherp oplopende
premiedruk een eigen negatieve
bijwerking heeft op de werkgelegen–
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heid. Dat kunnen wij ons niet
permitteren.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
U zegt stellig dat u mij niet kunt
overtuigen, maar deze redenering
heeft ook een andere kant. Als je
kiest voor een bepaalde mate van
stabiliteit in de premie, is de
keerzijde van de redenering dat het
legitiem is om de maatregel die wij
vandaag bespreken, ongedaan te
maken als de toeloop naar de WW
afneemt. Wij voeren wel eens een
jojo-beleid, maar dat is niet echt
gewenst en wij waarderen dat over
het algemeen niet.

Staatssecretaris Wallage: Je meet
dat af aan de volume-ontwikkeling
van de werkloosheid. Het kabinet
heeft een reeks van maatregelen
genomen: investeringen, loonmati–
ging, zorgen dat je investeert aan de
onderkant van het loongebouw.
Hoewel ik vurig hoop dat dit effect
zal hebben, is er aanleiding om voor
een behoorlijke periode uit te gaan
van oplopende werkloosheid. De
minister heeft hierover onlangs nog
indringende dingen gezegd. In de te
overziene toekomst zie ik de door de
heer Rosenmöller beschreven
situatie zich nog niet voordoen.

Voorzitter! Ik heb met belangstel–
ling kennis genomen van de visie
van D66 op dit wetsvoorstel. Ik ben
geïnteresseerd om zo niet vandaag,
dan toch de komende maanden te
bekijken hoe D66 bij een scherp
oplopende premiedruk en bij een
scherp oplopend gebruik van de
Werkloosheidswet keuzen zal maken
in termen van versoberingen. Ik
begrijp heel goed dat ik mevrouw
Schimmel niet kan overtuigen van de
noodzaak deze maatregel nu te
treffen.

Mevrouw Schimmel (D66): Om het
te verduidelijken, ik heb gezegd dat
je op een andere manier naar die
wet moet kijken. Ga niet meteen uit
macro-economische motieven een
wet veranderen, ga niet aan de hand
van uitspraken bij de begroting voor
1992 ombuigingen halen en daarom
de WW veranderen. Ik heb gezegd
dat je naar de systematiek in de WW
moet kijken, naar de principiële,
feitelijke fouten en de gedetailleerd–
heid. Kijk naar die wet als een wet en
niet vanwege de ombuigingen. Op
basis daarvan kun je die wet nog
verbeteren, maar dat is heel wat
anders dan kijken op basis van

ombuigingen, waardoor je uitkomt
op 20 mln., wat er nu nog doorheen
gejaagd moet worden. Je moet op
een fatsoenlijke manier naar die wet
en naar het hele wetgevingsproces
kijken. Ik vind het onfatsoenlijk zoals
het op het ogenblik gebeurt.

Staatssecretaris Wallage: Ik weet
niet waar dat "er doorheen jagen"
op slaat. Ik verdedig hier in alle rust
een wetsvoorstel.

In volle ernst, de oplopende
werkloosheid die zich nu voordoet,
leidt tot een extra beroep op het
Werkloosheidsfonds van honderden
miljoenen. Dat beroep gaat dan ook
scherp de hoogte in. Ik sluit helemaal
niet uit dat je je, kijkend naar de
Werkloosheidswet, ten principale
verantwoordelijkheden kunt
voorstellen waarbij je op termijn het
Werkloosheidsfonds zou kunnen
ontlasten. Ik sluit niet uit dat dit
denkbaar is. Ik wijs er wel op dat wij
het komend jaar iets moeten doen
binnen het geheel van de
werkloosheidsvoorzieningen aan het
afdempen van de oploop. Daarop
sloeg mijn opmerking over de
bijdrage van de fractie van D66.

Ik ben ingegaan op de meer
pnncipiele opmerkingen van
mevrouw Bijleveld. Ik wil nog een
opmerking maken naar aanleiding
van de te nemen aanvullende
maatregelen. Ik heb met opzet in
mijn brief geschreven dat ik wil
kijken naar de situatie in de
Werkloosheidswet en in het geheel
van de sociale zekerheid. Ik vind het
van groot belang om de maatvoering
goed in ogenschouw te nemen. Het
kan zijn dat wij in het geheel van de
uitgaven niet alleen over de
negatieve aspecten en de tegenval–
lende opbrengsten behoeven te
praten, maar dat wij bij een enkel
onderdeel eventuele ramingen
kunnen betrekken die aan de hoge
kant zijn geweest. Ik wil mijzelf niet
rijk rekenen op dit moment. Ik zou
het heel jammer vinden als het debat
puur werd verengd tot de WW.
Vandaar dat ik voor die wat bredere
invalshoek heb gekozen.

Voorzitter! Ik heb de opvatting van
de heer Van Hoof onderstreept over
de principiële gegevens waarover
ons departement behoort te
beschikken. Ik heb al gezegd dat ik
de Kamer afzonderlijk zal rapporteren
over mijn poging dat probleem in de
toekomst te voorkomen. Eén ding is
zeker: wij weten dat wij bij dit type
maatregel niet alleen moeten afgaan

op onderzoek waarover wij zelf
beschikken. Als wij een voorbehoud
maken, zoals wij dat in dit geval
hebben gedaan, dan is het in ieder
geval nodig aanvullend onderzoek
beschikbaar te hebben voordat tot
definitieve conclusies wordt
gekomen. Het spijt mij dat ik pas zo
laat zelf geïnformeerd kon worden.
Daardoor kon ik de Kamer pas laat
op de hoogte stellen.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! De staatssecretaris trekt
het boetekleed aan bij het begin van
de verdediging van dit wetsvoorstel
dat zijn oorsprong vond in de
noodzaak te bezuinigen. Het kabinet
vond het althans nodig te bezuini–
gen. Als de staatssecretaris te voren
had geweten dat dit onderdeel van
het pakket 20 mln. a 30 mln. had
opgeleverd, had hij het dan ook
onderdeel laten uitmaken van een
pakket dat vele honderden miljoenen
zal moeten opleveren?

Ik ben geschrokken van het feit dat
het antwoord op de extra tegenval–
ler, die voortkomt uit de wijziging
van de arbeidsverledeneis van 3 uit 5
naar 3 uit 4 om in aanmerking te
komen voor een vervolguitkering,
wederom een gat creëert van om en
nabij 150 mln. Wij vangen elkaar dan
niet op een paar miljoen meer of
minder. Dat is een onacceptabele
situatie. Het is bestuurlijk gezien een
blunder van de bovenste orde. Wij
kunnen het deze staatssecretaris
misschien niet persoonlijk aanreke–
nen omdat hij nog maar vijf
maanden werkt op dit departement.

Ik vraag mij af of deze tegenvaller
samenhangt met het vergelijkbare
probleem dat informatie bij
uitvoeringsorganisaties aanwezig is
die afwezig is bij het departement?
De staatssecretaris spreekt over een
incident bij het aanscherpen van de
wekeneis. Wil hij dat probleem
structureel oplossen? Wij kunnen
toch niet vaker beleidsvoorstellen
krijgen die een fundamentele
bijdragen zouden moeten leveren
aan de oplossing van een probleem,
in dit geval in de Werkloosheidswet,
terwijl op het moment dat wij aan de
behandeling bezig zijn, wij er op
deze manier over spreken. Het gaat
om een fundamenteel probleem. De
staatssecretaris zakt daarbij naar ons
gevoel door het ijs. Het is voor ons
de aanleiding geweest om conclude–
rend tegen het kabinet te zeggen dat
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als het de oorspronkelijke doelstel–
ling was om een substantiële
bijdrage te leveren aan een
totaalpakket waar bezuinigingen een
onderdeel van zijn en dat als nu blijkt
dat het niet of nauwelijks een
bijdrage daaraan is, dat dan de
maatregel ingetrokken moet worden.
Wij weten immers dat het een op
zich controversieel onderdeel was in
een politiek akkoord dat de rege–
ringspartijen met elkaar gesloten
hebben. Wij weten dat de fractie van
de Partij van de Arbeid hier vrij
kritisch over was. Zij zag de winst in
de verlenging van de vervolg–
uitkering. Voor de fractie van het
CDA was de verlenging van de
vervolguitkering een kritisch punt. Zij
vond juist dat de aanscherping in de
toetreding een positief element was.
Met eikaar maakte dat een evenwich–
tig pakket voor beide regeringspar–
tijen. Het pakket is volstrekt uit het
lood geslagen via deze niet
gemcasseerde bezuinigingen van bij
elkaar zo'n 300 mln. Dat is een
bestuurlijke blunder. Als het gaat om
een politiek akkoord dat in de coalitie
gesloten is, dan moet je eigenlijk je
huiswerk overdoen.

D

De heer Van Hoof (VVD ): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil nog een
opmerking maken. De staatssecreta–
ris heeft een aantal toezeggingen
gedaan als het gaat om het
verkrijgen van gegevens op
structurele basis, met name ook
vanuit de uitvoeringsorganisaties. Hij
heeft gezegd dat hij met die
organisaties het overleg wil aangaan.
Hij deed dat tegen de achtergrond
van de verwijzing naar de wijze
waarop hij nu aan de gegevens
gekomen is, namelijk als onderdeel
van het project evaluatie stelsel–
herziening. Degenen die bestudeerd
hebben hoe dat project tot stand
gekomen is, weten dat daar ook de
nodige trubbels geweest zijn voordat
het zover was. Ik wil, wat over het
hoofd van de staatssecretaris heen,
in de richting van de uitvoerings–
organisaties kwijt dat het van het
allergrootste belang is dat die
gegevens beschikbaar komen. Ik wil
daar tegelijkertijd een vraag voor de
staatssecretaris aan toevoegen. Als
wij toch praten over het beschikbaar
krijgen van gegevens, dan moet er
misschien ook op andere terreinen in
de richting van de uitvoerings–
organisaties gekeken worden om zo

adequaat mogelijke informatie
beschikbaar te hebben. Ik stel deze
vraag omdat ik mij daadwerkelijk
zorgen maak over dit probleem.

D

Staatssecretaris Wallage : Mijnheer
de voorzitter! De heer Rosenmöller
moet de kwalificaties kiezen die hij
wil kiezen. Dat is zijn goed recht. Als
het kabinet in de toelichting had
gesuggereerd dat het voor 100%
zeker was van deze cijfers en als het
vervolgens had moeten terugkomen
met de mededeling dat het heel
anders ligt, dan was wellicht een
dergelijke scherpte op zijn plaats
geweest. Ik wijs er echter met nadruk
op dat in de memorie van toelichting
- toen de cijfers voor de eerste keer
werden genoemd - met nadruk is
gezegd dat voor de cijfers in deze
vorm niet kon worden ingestaan. Dat
bleek ook uit de tekst.

Dat neemt niet weg dat ik in mijn
eerste termijn heb aangegeven dat ik
de situatie waar wij nu mee te
maken hebben allerbelabberst vind.
Ik vind dat dit niet behoort voor te
komen. Ik heb mij echter aangesloten
bij de opmerking van de heer Van
Hoof dat deze situatie wat structure–
lere oorzaken heeft - denk ik en
vrees ik - dan uitsluitend de wijze
van voorbereiding van dit wetsvoor–
stel. Het heeft er inderdaad sterk
mee te maken dat men in het
dossieronderzoek dat in het kader
van de evaluatie van de stelsel–
herziening plaatsvindt, reële
personen in de steekproef heeft en
vervolgens niet hoeft te extrapoleren
vanuit een ander type onderzoek. Dat
laatste moest op SZW wel gebeuren,
omdat men alleen maar de gegevens
uit 1985 ter beschikking had. Dat
soort zaken moet je structureel
proberen op te lossen. Ik zal met
mijn medewerkers nog eens goed
kijken hoe wij die structurele
informatiebehoefte ook nog eens bij
de uitvoeringsorganisaties, naar
aanleiding van dit incident, kunnen
neerleggen en daarover misschien
wat meer principiële afspraken
kunnen maken. In dat opzicht zouden
wij wellicht van deze vervelende
situatie structureel kunnen leren.

De heer Rosenmöller maakte een
opmerking over het pakket. Hij vroeg
mij of ik de maatregel in het pakket
had opgenomen als ik had geweten
dat hij minder zou opleveren. Als hij
goed naar het pakket kijkt, dan zal hij
zien dat ik mij niet gegeneerd heb

om daarin maatregelen van 10 mln.,
20 mln. of 30 mln. op te nemen. Dat
doe ik eerder en liever dan het
opnemen van heel grote maatrege–
len voor die mensen die al langdurig
op de werkloosheidsuitkeringen zijn
aangewezen. In dat opzicht had ik de
maatregel dus waarschijnlijk ook
meegenomen in het geheel. Alleen,
dat is de keerzijde, zit er nu wel een
zodanig gat in de totale aanpak van
de maatregelen binnen de WW dat ik
genoodzaakt zal zijn om aanvullende
voorstellen te doen, hopelijk
rekening houdend met het geheel
van de uitgavenontwikkeling in de
sociale zekerheid. Het kan dus zijn
dat ik de totale afweging iets breder
kan maken dan de heer Rosenmöller
nu in zijn pakketbenadering
suggereert.

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA ): Zou het niet goed zijn als
de staatssecretaris de Kamer nader
informeert over de afstand tussen
departement en uitvoerings–
organisaties, zoals die eigenlijk al
vanaf de stelselherziening kennelijk
nog steeds geldt? Ik weet dat dat
wellicht niet binnen enkele weken
kan, zoals eerder door de staatsse–
cretaris is gezegd, namelijk als hij de
aanvullende voorstellen doet. Ik geef
toe, dat wij dat ook bij de behande–
ling van de Organisatiewet aan de
orde krijgen. Hoe meer er nu over
gezegd wordt, hoe noodzakelijker het
wordt, dat de Kamer daarvan op de
hoogte wordt gesteld.

Staatssecretaris Wallage : Ik
beoogde die toezegging al te doen in
mijn eerste termijn. Het gaat om
twee zaken. Het gaat erom dat dit
"project" zijn afronding moet krijgen
in een conclusie mijnerzijds, op
welke cijfers ik af kan gaan. Ik zal dit
aan de Kamer melden. Het andere
principiële punt is, hoe kan worden
voorkomen, dat op deze wijze
informatie die wel binnen de
uitvoeringsorganisaties beschikbaar
is, maar niet op het departement,
toch ook voor dit soort beleids–
voorbereidende ontwikkelingen kan
worden gebruikt. Dat vereist een
principieel debat met de uitvoerings–
organisaties. Mijn bedoeling is dat
debat aan te kaarten naar aanleiding
van deze ervaring. Ik zal mij beraden
over de vraag, of ik dat moet doen
door middel van een adviesaanvrage
of bestuurlijk. Ik zal de Kamer mijn
conclusies op dat punt meedelen.
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zodat wij het gesprek kunnen
voortzetten.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, dinsdag
aanstaande te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 23.38 uur

D

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

1. zeven brieven van de voorzitter
van de Eerste Kamer der Staten–
Generaal, met de mededeling, dat zij
in haar vergadering van 30 novem–
ber 1993 de haar door de Tweede
Kamer toegezonden voorstellen van
wet, gedrukt onder de nummers
21114, 22810, 23045, 23072, 22269,
22572 en 22820, heeft aangenomen.

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

2. een brief van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van het eindrapport van de
werkgroep bodemsanering (22727,
nr. 6).

Deze brief is al gedrukt en rondge–
deeld;

3. de volgende brieven:
een, van de minister voor

Nederlands-Antilliaanse en Aru–
baanse Zaken, met betrekking tot
antwoorden op vragen van de leden
E.G. Terpstra en Wiebenga;

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van het kwartaalbericht
arbeidsmarkt, derde kwartaal 1993;

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van de zelfevaluatie van
de Emancipatieraad over de periode
mei 1989-mei 1993.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

4. een brief van L. Berkhout, ten
geleide van een uitnodiging voor het

bijwonen van verbranding van een
jack gefabriceerd door AKZO.

Deze brief ligt op de griffie ter
inzage.
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