
28ste vergadering Dinsdag 23 november 1993

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 137 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Akkerman,
Apostolou, Beijlen-Geerts, Beinema,
J.H. van den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, Brinkman, Brouwer, 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, Eisma, 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, De Hoop Scheffer,
Van Houwelingen, Huibers, Huys,
Van lersel, Janmaat, Janmaat-Abee,
A. de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M.
de Jong, Jorritsma-Lebbink,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De
Kok, De Korte, Korthals, Krajenbrink,
Lankhorst, Lansink, Leerling, Leers,
Van Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly,
Linschoten, Lonink, Mateman,
Melkert, Middel, E. van Middelkoop,
Van Mierlo, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis, Van
Ojik, Van Otterloo, Paulis, Van der
Ploeg-Posthumus, Quint–
Maagdenberg, Ramlal, Reitsma,
Remkes, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop,
Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Ruigrok-Verreijt, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes,
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn,
Spieker, Stemerdink, Swildens–
Rozendaal, Tegelaar-Boonacker, E.G.
Terpstra, G.H. Terpstra, Van Traa,
Tuinstra, Van der Vaart, Valk, Ter
Veer, Te Veldhuis, Verbugt, Ver–

meend, Versnel-Schmitz, Verspaget,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Vreugdenhil, Vriens–
Auerbach, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Willemse-van der Ploeg,
Wolffensperger, Wolters, Wöltgens,
Van Zijl en Zijlstra,

en mevrouw Dales, minister van
Binnenlandse Zaken, de heren Ritzen,
minister van Onderwijs en Weten–
schappen, Ter Beek, minister van
Defensie, mevrouw d'Ancona,
minister van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur, de heren Frinking,
staatssecretaris van Defensie, en
Wallage, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

D

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

Eisses-Timmerman, wegens
bezigheden elders, de gehele dag;

Achttienribbe-Buijs, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
middagvergadering;

M.M. van der Burg en Van Traa,
wegens bezigheden elders, alleen
voor de avondvergadering;

R.M. van Middelkoop, wegens ziekte;

De Pree, wegens ziekte, ook morgen;

Stoffelen, wegens verblijf buitens–
lands;

Jurgens, wegens verblijf buitens–
lands, ook morgen.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

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 Commissies voor justitie
en voor de politie:
- het wetsvoorstel Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus (23478);

b. de vaste Commissie voor
financiën:
- het wetsvoorstel Nieuwe regels
inzake de financiële betrekkingen met
het buitenland (Wet financiële
betrekkingen buitenland 1994)
(23484);
- de voorstellen 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, donderdag 25 november
bij de aanvang van de vergadering
aan de orde te stellen:
- de brief van de vaste Commissies
voor justitie en voor de politie mzake
uitdrukkelijke instemming met
ontwerp-besluiten Unieverdrag
(23490, nr. 2).

Ik stel voor, aan de orde te stellen
donderdag aanstaande na de
middagpauze:
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De heer Dees (WD)

- de brief van het Presidium inzake
de benoeming van twee directeuren,
tevens plaatsvervangend griffiers
(23494).

Zoals gebruikelijk, zullen de
Najaarsnota en de suppletore
begrotingen die samenhangen met
de Najaarsnota, moeten worden
afgehandeld vóór het kerstreces.
Ervan uitgaande dat de stukken ons
uiterlijk heden bereiken, deel ik met
het oog op artikel 33, tweede lid, van
het Reglement van orde mee dat de
verslagen over de Najaarsnota en de
suppletore begrotingen vastgesteld
moeten zijn op uiterlijk 3 december
a.s., zodat de commissies er goed
aan doen, hun inbrengen niet later
dan donderdag 2 december te laten
plaatsvinden.

De verslagen dienen bij voorkeur
op dinsdag 7, doch uiterlijk op
donderdagochtend 9 december door
de regering te zijn beantwoord.

De plenaire behandeling geschiedt
in de week van 14, 15 en 16
december. Alle ministers weten hier
reeds geruime tijd van; zij zijn ter
beschikking van de Kamer.

Ik stel nu overigens reeds voor, zo
nodig de regeling van artikel 87,
eerste lid, van toepassing te
verklaren.

Voorts stel ik voor, het vragenuur
morgen na de lunchpauze te doen
plaatsvinden, dit in verband met het

feit dat de bewindslieden die
bevraagd worden, op dit moment in
de Eerste Kamer aanwezig moeten
zijn in verband met een niet
onbelangrijk debat daar.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Weisglas.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Ter voorbereiding van de begrotings–
behandeling van Buitenlandse Zaken,
morgenavond, zou ik op drie korte
punten extra informatie willen
vragen.

In de eerste plaats vraag ik om
een kort verslag van de mmister van
Buitenlandse Zaken over diens
recente reis naar Zuid-Afrika; in de
tweede plaats om een kort verslag,
op politieke hoofdpunten, van de
bespreking van de ministers van
buitenlandse zaken van de twaalf
EG-landen, gisteren in Luxemburg,
over het voormalige Joegoslavië; in
de derde plaats wil ik u, voorzitter,
vragen om de brief van de minister–
president over de Nederlandse
kandidatuur bij de FAO, die we
vorige week hebben ontvangen, voor
morgenavond bij de begrotings–
behandeling van Buitenlandse Zaken
te agenderen opdat we deze, als de
fracties dat wensen, daarbij kunnen
betrekken.

De voorzitter: Ik stel wat de eerste
twee vragen betreft voor, het
stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet. Wat het laatste verzoek
betreft, stel ik voor, eveneens positief
te beslissen.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Dit betekent dat de
brief inzake de kandidatuur voor een
directeur-generaal bij de FAO
morgen bij de behandeling van de
begroting van Buitenlandse Zaken
tevens aan de orde is.

Het woord is aan de heer Dees.

De heer Dees (WD): Mijnheer de
voorzitter! In het afgelopen jaar heeft
de Kamer verschillende malen
gedebatteerd met minister d'Ancona
van WVC over het voornemen om
Radio 1 van de middengolf te
verdrijven, zodat Radio 1 niet meer
in het buitenland kan worden
beluisterd. Vanuit de Kamer is
meerdere malen tegen dat voorne–
men verzet aangetekend, en dat
heeft twee maanden geleden, op 14
september 1993, geleid tot een motie
die unaniem door de Tweede Kamer
is aanvaard. Nog steeds weten wij
niet wat de regering met die motie
gaat doen. Over een enkele week
hebben wij de behandeling van de
begroting van WVC. Ik zou via u,
mijnheer de voorzitter, de minister
willen verzoeken ons tijdig voor de
behandeling van de begroting van
Welzijn en Cultuur uitsluitsel te
geven over de uitvoering van de
motie en het behoud van Radio 1 op
de middengolf.

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

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Korthals.

De heer Korthals (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Op de lijst van aange–
melde UCV-onderwerpen is bij de
UCV van 20 december a.s. gevoegd
de novelle met betrekking tot de Wet
bodemsanering. Ik ben nagegaan
hoe dat kan. Het blijkt dat de vaste
Commissie voor het milieubeheer,
wetend dat er op 1 of 2 december
een advies komt van de Raad van
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State, alvast een procedure-afspraak
heeft gemaakt, inhoudende dat na
het advies van de Raad van State de
regering om en nabij 7 december zal
komen met het wetsvoorstel. Dan
zou de Kamer binnen een week
moeten beslissen. Uiteindelijk zou
dan, om het er maar doorheen te
jassen, op 20 december behandeling
moeten plaatsvinden in de uitge–
breide commissievergadering.

De fractie van de WD heeft daar
ernstig bezwaar tegen. Het is een
zeer belangrijke novelle. Wij vinden
dat die zorgvuldig moet worden
bekeken. De inhoud ervan kennen wij
nog niet, noch het advies van de
Raad van State, noch het verdere
commentaar van de regering. Het
voorstel van de fractie van de VVD
is, dat de Kamer ervan afziet om ten
aanzien van die novelle nu
procedure-afspraken te maken.

Mevrouw Van Rijn-Vellekoop
(PvdA): De vaste commissie heeft,

gezien de beperkte mogelijkheden
die er zijn voor plenaire behandeling
voor het kerstreces, besloten om aan
deze belangrijke wetsvoorstellen een
zeer lange uitgebreide commissie–
vergadering te wijden, zodat er geen
sprake zal zijn van het probleem van
de beperkte spreektijd en zodat deze
wetsvoorstellen, met name de
novelle, op een behoorlijke wijze
behandeld kunnen worden. Wij
hebben in deze Kamer de mogelijk–
heid om UCV's te houden over
wetgeving. Gezien de dringende
noodzaak om de novelle en de
andere wetsvoorstellen zo snel
mogelijk te behandelen, zodat ze nog
tijdig in de Eerste Kamer aan de orde
kunnen komen, hebben wij als
commissie, weliswaar met een
voorbehoud van de fractie van de
VVD, besloten om hierover een
uitgebreide commissievergadering te
houden.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik was niet aanwezig bij
de desbetreffende commissie–
vergadering waarin de procedure–
afspraak is gemaakt. Wat betreft
Groen Links was er dus nog geen
duidelijk standpunt bekend. Maar ik
zou in dezen toch het Reglement van
orde in herinnering willen roepen,
waarin onder andere staat dat een
wetsvoorstel dat is aangekondigd
pas in handen van een commissie
gesteld wordt als het bij de Kamer is
en dat het vervolgens pas in
procedure genomen kan worden.

Dus ik vind het nogal voorbarig om
er nu al een besluit over te nemen. Ik
zou willen dat de vaste Commissie
voor het milieubeheer de procedure,
ook voor de schriftelijke behandeling
van de novelle, pas vaststelt op het
moment waarop de novelle door het
Presidium in handen van de
commissie is gesteld.

De heer Korthals (WD): Voorzitter!
Het blijft mij verbazen. Deze novelle
is van uitermate groot belang. Wij
kennen de inhoud niet. Er is
vermoedelijk sprake van een verkapt
amendementsrecht. Er is de
mogelijkheid dat de Eerste Kamer
vervolgens die novelle weer zal
verwerpen. Wij weten niet of de
inhoud uiteindelijk niet wederom in
strijd zal zijn met algemene
rechtsbeginselen. Als er nu één
novelle is die politiek van groot
belang is dan is het deze wel. Wij als
WD-fractie vinden dat de procedure
in alle rust moet worden bekeken.

De voorzitter van de commissie
zegt dat er zo'n haast bij is. Zij kan
echter niet verwachten dat de Eerste
Kamer de novelle voor het kerstreces
zal behandelen. Zij weet zelfs niet of
de Eerste Kamer de novelle zal
overnemen.

Laat ik nog één ding zeggen. In
artikel 47, lid 1 - daar gaat het om -
wordt vermeld dat er sprake moet
zijn van ernstige verontreiniging. De
algemene maatregel van bestuur
waarin moet worden vastgesteld wat
onder ernstige verontreiniging wordt
verstaan, is er nog helemaal niet. Er
is niet eens grote haast bij.

A prima vista stel ik voor, dat de
novelle plenair als een politiek
belangrijk onderwerp zal worden
behandeld.

Mevrouw Van Rijn-Vellekoop
(PvdA): Vanzelfsprekend heeft de

commissie deze datum gereserveerd.
Wij proberen zo lang mogelijk door
te gaan, hoewel het wat mij betreft
geen nachtwerk hoeft te worden. Als
de novelle binnenkomt, wordt zij
uiteraard formeel op de agenda
gezet, zoals de heer Willems dat
heeft aangekondigd.

Aangezien er echter weinig tijd
beschikbaar is voor het houden van
een UCV, heeft de commissie het
wijs geoordeeld zo snel mogelijkte
melden dat dit onderwerp in een
UCV behandeld moet worden. Naar
ik meen, is de noodzakelijkheid
daarvan dan aan de orde.

De voorzitter: Ik stel voor, van deze
gedachtenwisseling slechts kennis te
nemen om twee redenen. Het
desbetreffende wetsvoorstel heeft de
Kamer nog niet bereikt en ik heb de
Kamer nog geen enkel voorstel
gedaan over de wijze van behande–
ling. Er is voorts nog geen uitge–
breide commissievergadering door
de voorzitter vastgesteld. Zoals
bekend, is dat een van de weinige
zaken die zijn voorbehouden aan de
voorzitter, die daarover af en toe
mededelingen doet aan de Kamer. Ik
wacht de indiening van het
wetsvoorstel af.

Ik constateer derhalve, dat nu een
gedachtenwisseling heeft plaatsge–
had die later misschien niet hoeft
plaats te vinden of overbodig blijkt te
zijn geweest. Wij hebben gewoon af
te wachten.

Ik stel vast, dat de Kamer met deze
conclusie kan instemmen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over de parlementaire enquête
uitvoeringsorganen sociale
verzekering, te weten:
- de motie-Van der Vlies c.s. over het
rapport van de enquêtecommissie
(22730, nr. 15).

(Zie vergadering van 18 november
1993.)

De voorzitter: Ik constateer, dat met
uitzondering van de fractie van de
Centrumdemocraten de aanwezige
leden van alle fracties voor deze
motie hebben gestemd, zodat zij is
aangenomen.
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Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Intrekking van de Wet tijdelijke
handhaving leeftijdsgrens
verzekerings– en premieplicht
AAW en wijziging van enkele
andere sociale zekerheidswetten
en van de Wet op de inkomsten–
belasting 1964 en de Wet op de
loonbelasting 1964, in verband
met de handhaving leeftijds–
grens verzekerings– en premie–
plicht AAW en invoering
premiebetaling Algemene
Weduwen– en Wezenwet dan wel
Algemene nabestaandenwet voor
boven-65-jarigen (Wet wijziging
premieheffing boven-65-jarigen)
(23140).

(Zie vergadering van 16 november
1993.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin–
gen vooraf.

D

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Ter zake van het wetsvoorstel tot
wijziging van de premieheffing voor
boven-65-jarigen is de fractie van de
VVD het eens met de in de wet
neergelegde principiële wijziging,
namelijk het definitief leggen van de
grens van de premieheffing AOW bij
65 jaar. Wij zijn het ook eens met de
financiering van de AAW en de AWW
door middel van premies onder de
gelijktijdige beëindiging van de
rijksbijdrage.

Mijn fractie heeft echter bezwaar
tegen de invoering van de premie–
betaling ANW voor mensen ouder
dan 65 jaar en tegen het feit dat een
in verband met deze problematiek uit
1990 stammende belastingverhoging
door de wetswijziging slechts ten
dele wordt hersteld. De fractie van
de WD zal daarom tegen dit
wetsvoorstel stemmen.

De artikelen I t/m IX en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

D

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, D66, de SGP, het GPV, de
RPF en de PvdA voor het wetsvoor–

stel hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk VIII (Ministe–
rie van Onderwijs an Weten–
schappen) voor het jaar 1994
(234OO-VIII), en over:
- de motie-Franssen c.s. over het
gymnastiekonderwijs (23400-VIII, nr.
33);
- de motie-Franssen c.s. over het
overdragen van de verantwoordelijk–
heid voor de huisvesting van het
basis– en voortgezet onderwijs aan
de gemeenten (23400-VIII, nr. 34);
- de motie-Van de Camp/Netelenbos
over een analyse van de bestuurs–
kosten (23400-VIII, nr. 35);
- de motie-Netelenbos c.s. over
investeren in de kennis-infrastructuur
(23400-VIII, nr. 36).

(Zie vergadering van 17 november
1993.)

De voorzitter: De heer Van de Camp
heeft gevraagd om een heropening
van de beraadslaging in verband met
een van zijn amendementen.

Ik stel voor, aan dit verzoek te
voldoen.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Van de Camp (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil mijn
amendement op stuk nr. 30, dat
mede is ondertekend door de
collega's Netelenbos en Franssen,
intrekken. Wij hebben op 22
november van de minister een brief
gekregen over het onderwijs aan
blinden en slechtzienden. Die brief
bevat een groot aantal aanknopings–
punten. Ik ga ervan uit dat het
overleg de komende weken
voldoende garantie biedt om daaruit
te komen. Het amendement kan, wat
dat betreft, worden ingetrokken.

De voorzitter: De heer Van de Camp
trekt zijn amendement op stuk nr. 30
in.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 17.01 t/m 17.09 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Netelenbos c.s. (stuk
nr. 28, I).

De voorzitter Ik constateer, dat met
uitzondering van de fractie van de
Centrumdemocraten de aanwezige
leden van alle fracties voor dit
gewijzigde amendement hebben
gestemd, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit gewijzigde amende–
ment de andere op stuk nr. 28
voorkomende amendementen als
aangenomen kunnen worden
beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Van de Camp c.s. (stuk nr. 32, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat met
uitzondering van de fractie van de
PvdA de aanwezige leden van alle
fracties voor dit amendement
hebben gestemd, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement het
andere op stuk nr. 32 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Artikel 18.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Netelenbos
c.s. (stuk nr. 28, I) en het
amendement-Van de Camp c.s. (stuk
nr. 32, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Netelenbos c.s. (stuk
nr. 29, 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. 29
voorkomende amendementen als
aangenomen kunnen worden
beschouwd.

Artikel 18.02, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Netelenbos
c.s. (stuk nr. 29, I), wordt zonder
stemming aangenomen.
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voorzitter

Artikel 18.03 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 18.04, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzjgde amendement-Netelenbos
c.s. (stuk nr. 28, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Netelenbos c.s. (stuk nr. 24, I).

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

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement, de
andere op stuk nr. 24 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 18.05, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Van de Camp c.s. (stuk
nr. 32, II) en het amendement–
Netelenbos c.s. (stuk nr. 24, I), wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Netelenbos c.s. (stuk nr. 20, 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. 20 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Van de Camp c.s. (stuk nr. 23, 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. 23 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Artikel 19.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Netelenbos c.s. (stuk
nr. 20,1) en het amendement-Van de
Camp c.s. (stuk nr. 23, I), wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel 19.02 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 19.03, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Netelenbos c.s. (stuk

nr. 24, II), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 19.04 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 19.05, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de
amendementen-Netelenbos c.s.
(stukken nrs. 20, II en 24, III) en het
amendement-Van de Camp c.s. (stuk
nr. 23, II), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 20.01 t/m 23.04 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 24.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de gewij–
zigde amendementen-Netelenbos c.s.
(stukken nrs. 28, III en 29, II), wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 24.02 t/m 26.07 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 26.08, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Netelenbos
c.s. (stuk nr. 29, III), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 26.09 wordt zonder stemming
aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat,
onderdeel uitgaven en verplichtin–
gen, wordt zonder stemming
aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel
ontvangsten, 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.

In stemming komt de motie-Franssen
c.s. (23400-VIII, nr. 33).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Franssen
c.s. (23400-VIII, nr. 34).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66, de PvdA, Groen Links
en de Centrumdemocraten voor deze
motie hebben gestemd en die van de

overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Van de
Camp/Netelenbos (23400-VIII, nr. 35).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie–
Netelenbos c.s. (23400-VIII, nr. 36).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk VII (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen)
voor het jaar 1992 (Slotwet/
rekening) (23278).

(Zie vergadering van 17 november
1993.)

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu–
ring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Financiöle
compensatie voor langdurige
militaire dienst (Uitkeringswet
KNIL-dienstplichttijd) (23091).

(Zie vergadering van 7 oktober 1993.)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! Ik
wil beginnen met het bedanken van
de minister voor de brief die zij naar
de Kamer heeft gezonden. In die
brief wordt antwoord gegeven op
een aantal vragen die door de Kamer
waren gesteld. Ik ben echter verrast
door de nieuwe categorie beroeps–
militairen, die in deze brief wordt
toegevoegd. Het gaat hier namelijk
om een groep van 3700 Molukse
ex-KNIL-militairen, van wie 1900
mannen geen uitkering hebben
gehad. Ik betreur ook dat deze
informatie niet is verschaft naar
aanleiding van vragen van de
GPV-fractie bij de schriftelijke
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voorbereiding van de wet. Door de
GPV-fractie werd namelijk gevraagd
om hoeveel mensen het gaat. De
minister antwoordde dat naar
schatting 2300 gewezen beroeps–
militairen van de KNIL met minder
dan 15 dienstjaren naar Nederland
zijn teruggekeerd. De groep waar wij
het nu over hebben, de groep
Molukse ex-KNIL-militairen, ontbrak.
De vraag is wat dit nu moet
betekenen voor mijn amendement.
Dit betekent immers dat de
doelgroep aanzienlijk groter gaat
worden. Dat veronderstel ik althans.
Omdat dit mijn derde termijn is en ik
straks niet meer kan reageren, zou ik
van de minister willen weten of de
conclusie die ik op grond van deze
gegevens heb getrokken, juist is.

Minister Dales: Die conclusie is juist.

De heer Zijlstra (PvdA): Dat moet
dan gevolgen hebben voor mijn
amendement. In het amendement
ging ik ervan uit dat het ging om een
extra groep van 600 a 800 mensen.
Nu zullen er wellicht 1000 mensen
bijkomen. Dat betekent dat er sprake
zou zijn van een verdubbeling van de
doelgroep. Ik wens het niet voor mijn
rekening te nemen om bij amende–
ment te pleiten voor een verdubbe–
ling van de doelgroep, zonder dat er
daarbij over de financiën gesproken
is. Dat gaat mij iets te ver. Aan de
ander kant moet ik vaststellen dat

het probleem blijft bestaan. Ik ben
voornemens om het amendement op
stuk nr. 7, mede ingediend door
collega Schutte, in te trekken.

De voorzitter: Aangezien het
amendement-Zijlstra/Schutte (stuk nr.
7) is ingetrokken, maakt het geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! Ik
wil vervolgens, mede namens
collega Schutte, een motie indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat als gevolg van de
Uitkeringswet financiële compensatie
langdurige militaire dienst (22493) en
de Uitkeringswet KNIL–
dienstplichnijd (23091), de
ex-beroepsmilitairen van het
voormalige KNIL met een diensttijd
van 5-15 jaar in een uit oogpunt van
billijkheid nadelige positie komen te
verkeren;

verzoekt de regering zo spoedig
mogelijk ook voor deze groep een
wettelijke regeling voor een
pensioenvervangende uitkering te
treffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Zijlstra en
Schutte. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zijkrijgtnr. 11 (23091).

De heer Zijlstra (PvdA): Voorziner! Ik
wil toelichten waarom ik deze motie
heb ingediend. Wij hebben nu een
aantal regelingen getroffen voor
dienstplichtige militairen. Het betreft
Nederlandse dienstpüchtigen en
KNIL-dienstplichtigen met een
diensttijd van meer dan 5 jaar.
Beroepsmilitairen met een diensttijd
van 5 jaar of meer, hebben recht op
pensioen. Er blijft een categorie over,
namelijk de ex-KNIL-militairen met
een diensttijd van 5 tot 15 jaar. Dat is
weliswaar een beperkte groep, maar
ik vind dat er voor deze laatste
categorie alsnog een regeling moet
worden getroffen, gelet op de
regelingen die er voor dienstplichti–
gen zijn getroffen.

De heer Pauiis (CDA): De heer
Zijlstra zegt het amendement in te
trekken omdat hij de financiële
consequenties niet kan overzien. De
brief van de minister is helder en zij
heeft de brief tijdig aan ons doen
toekomen. Waarom heeft de heer
Zijlstra niet een ander amendement
voorbereid? Nu wordt de zaak
immers toch weer op de lange baan
geschoven. Het lijkt wel een
schaamlap!

De heer Zijlstra (PvdA): Dat is het
absoluut niet! Ik kan echter geen
uitvoering geven aan een wet door
middel van een amendement
waarvoor op geen enkele wijze een
dekking te vinden is. Die dekking
moet gezocht worden en dat heeft
niks met een schaamlap te maken.
Een en ander heeft te maken met het
feit dat hier een categorie militairen
geen regeling krijgt en dat zij die
regeling in mijn opvatting wel
zouden moeten krijgen. Dat kost wat
tijd en ik wil niet dat de huidige wet
daardoor opgeschort zou moeten
worden. Dat wil ik voorkomen. Deze
wet moet ten uitvoer worden
gebracht.

D

De heer Paulis (CDA): Dat is zeker. In
oktober was er echter ook geen
dekking.
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Mijnheer de voorzitter! Wij moeten
constateren dat de minister tijdens
het debat in oktober slecht op dreef
was en dat zij zich slecht had
voorbereid. Dat heeft zij aardig
goedgemaakt door een brief te
schrijven waarin zij de elementen die
zij in oktober niet kende op een
goede wijze heeft gerangschikt. Die
brief toont ons aan dat de betrokke–
nen wachtgeld gehad hebben dan
wel een KDV-regeiing hebben dan
wel een bijzondere zorgverplichting
kennen. Ik wil heel nadrukkelijk
opmerken dat dit materieel ten
minste gelijk te stellen is met een
wachtgelduitkering dan wel een
KDV-uitkering. Daarom zouden wij,
voor zover het amendement er nog
gelegen had, geen steun aan het
amendement van collega Zijlstra
hebben kunnen geven. Ik moet eerlijk
zeggen dat de motie van collega
Zijlstra mij een beetje als een
vluchtweg voorkomt. Wij zien wel
wanneer de motie in stemming
komt, maar ik kan mij niet goed
indenken dat ik daarvan erg onder de
indruk zal raken.

De heer Zijlstra (PvdA): De heer
Paulis verwart twee dingen. Bij deze
uitkeringen gaat het om een
pensioenvervangende uitkering. De
heer Paulis duidt op wachtgeld of
een kortdurende wachtgeldregeling.
Dat is dus echt iets anders dan een
pensioenvervangende uitkering zoals
die geldt voor de dienstplichtige met
5 of meer dienstjaren.

De heer Paulis (CDA): De heer
Zijlstra hoeft mij niet te vertellen wat
het verschil is tussen pensioen en
wachtgeld. Het gaat erom of een
bepaalde categorie die geen
wachtgeld of KDV-uitkering heeft
gekregen in aanmerking moet komen
voor een pensioenvervangende
uitkering. Een aantal mensen heeft
wachtgeld, een KDV-uitkering of een
daarmee materieel gelijk te stellen
regeling. Bij de oud-lndië-militairen
en de KNIL-militairen gaat het om
dienstplichtigen. Ik zie niet in, dat wij
deze categorie die een andere
rechtspositie heeft, daaronder
brengen. Ik blijf uiteraard bij mijn
standpunt.

D

Mevrouw Verbugt (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Bij het debat in tweede
termijn zijn een aantal vragen open
gebleven, waarop de minister ons

het antwoord schriftelijk heeft doen
toekomen, en daarvoor onze dank.
Op een aantal punten heeft de
minister duidelijkheid geschapen,
maar op een paar punten ook niet.

Ik vraag mij af hoe de minister tot
2300 is gekomen. Volgens mijn
berekenmg heeft de minister zich
verrekend. Maar ik hoorde zoëven,
dat er een andere groep aan
toegevoegd is. Dat vergroot voor
mijn fractie niet de duidelijkheid. Het
oogt op het eerste oog sympathiek
om daar waar de Republiek
Indonesië haar formele verantwoor–
delijkheid niet is nagekomen, alsnog
te bezien, of Nederland om
billijkheidsredenen een oude claim
zou kunnen inlossen, maar mijn
fractie wil ook komen tot besluitvor–
ming die de toets van bestuurlijke
zorgvuldigheid kan doorstaan Ik kan
op dit moment alleen maar
vaststellen, dat de motie van de
heren Zijlstra en Schutte niet
financieel ingekaderd is. De groep,
waarop de motie zich richt, is ook
een andere groep dan de groep
dienstplichtigen, waarvoor het
onderhavige wetsvoorstel is bedoeld.
Het blijkt maar weer, dat het
honoreren van de ene groep
gevoelens van teleurstelling of
achterstelling oproept bij een andere
groep. Mijn fractie kan daarom niet
overzien, in hoeverre een precedent–
werking optreedt ten aanzien van
andere groepen, te meer daar de
minister reeds aangeeft, dat
Nederland de kosten van verblijf en
levensonderhoud van de betrokken
beroepsmilitairen reeds op zich heeft
genomen. Wij hechten eraan te
komen tot een overwogen besluitvor–
ming. Wij zouden nog graag een
nadere verduidelijking willen op het
punt van de aantallen in relatie tot
de kosten van uitvoering.

D

Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! Ik begin met de getallen.
Het is niet zo, dat de 2300 KNIL–
beroepsmilitairen die ik in de nota
naar aanleiding van het verslag heb
genoemd ergens anders op sloegen
dan op het maximale aantal
Nederlandse KNIL-militairen. Daar
bovenop komen nog 1910 Molukse
KNIL-beroepsmilitairen. Die heb ik
genoemd in mijn brief van 29
oktober. Waarom lijkt het nu verward
te zijn? Het wetsvoorstel is destijds
aan de Landelijke advies– en
overlegstructuur minderheden ter

advisering voorgelegd. Het Inspraak–
orgaan Welzijn Molukkers, dat
daarvan onderdeel uitmaakt, heeft
toen bij brief van 24 februari 1993
een advies uitgebracht. Het IWM
heeft in zijn advies aandacht
gevraagd voor de problemen van de
gewezen Molukse KNIL-militairen
met minder dan 15 dienstjaren. Er
zijn verschillende invalshoeken
geweest, die naar mijn waarneming
nergens verward ten tonele zijn
gevoerd. Ze kunnen wel verwarring
teweeg hebben gebracht in het geval
men die niet zomaar uit het hoofd
kan citeren.

Met betrekking tot de Molukse
militairen heb ik aan het IWM
meegedeeld - nadat het had
geadviseerd - dat ik weliswaar
begrip heb (dat is zo, het is geen
geheim) voor de problematiek van
de Molukse militairen, maar dat de
financiële mogelijkheden beperkt
waren. Ik heb toen meegedeeld dat
een doelgroepuitbreiding met de
Molukse beroepsmilitairen met
minder dan 15 dienstjaren niet tot de
mogelijkheden behoorde. In mijn
nota naar aanleiding van het verslag,
die ik de Kamer bij brief van 16 juli
1993 toezond, heb ik met betrekking
tot de schatting van het aantal
gewezen KNIL-beroepsmilitairen dan
ook de Nederlandse KNIL-militairen
voor ogen gehad. Dat is nu ook
logisch, gelet op het feit dat ik het
advies van het Inspraakorgaan
Welzijn Molukkers noem. Bij de
behandeling in deze Kamer was er in
het kader van het amendement–
Zijlstra sprake van slechts 800
KNIL-beroepsmilitairen. Voorzitter!
Mede gelet op de overige vragen
had ik toen al het gevoel dat een en
ander betrekking had op Molukse
militairen. Bij mij rees het vermoe–
den dat het geschatte aantal van 800
uitsluitend betrekking zou kunnen
hebben op Molukse militairen In
mijn brief van 29 oktober 1993 heb ik
om die reden volledigheidshalve het
aantal Molukse KNIL–
beroepsmilitairen genoemd. Dat
gebeurde dus niet omdat ik dit
aanvankelijk was vergeten of omdat
ik zelf in de war was. Daarvan kon
geen sprake meer zijn na het advies
van het Inspraakorgaan Welzijn
Molukkers. Ik deed dit omdat
gebleken was dat er in de Kamer
verwarring was ontstaan. Voorzitter!
Ik meen dat hiermee is verklaard
waarom het is gelopen zoals het liep.

De heer Zijlstra (PvdA): Ik denk dat
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er mede verwarring is ontstaan
omdat in de nota naar aanleiding
van het verslag in antwoord op een
vraag van de fractie van het GPV
geen onderscheid is gemaakt naar
Molukse of Nederlandse KNIL–
beroepsmilitairen. Zoals ook in de
vraag het geval was, had het
antwoord simpelweg betrekking op
KNIL-militairen.

Minister Daies: Mogelijk is dat een
verkiaring. Ik zal het nog eens
nalezen maar ik heb al uit de doeken
gedaan hoe het echt zat en zit.

Voorzitter! Ik zal trachten, ook op
de motie van de heer Zijlstra een
schriftelijke reactie te geven. Deze
werkwijze lijkt mij wijs omdat ook
hieraan financiële consequenties zijn
verbonden. Ik wil de aanvaarding
van deze motie nu niet "blunt-weg"
ontraden. Dat gaat mij net iets te ver
maar men moet toch rekening
houden met de mogelijkheid dat er
heel weinig inzit. Ik meen dat een
brief aan de Kamer, waarin wordt
ingegaan op de uitvoerbaarheid van
de motie, een hoffelijke en bevredi–
gende werkwijze oplevert.

Voorts constateer ik dat ik eerder
de aanvaarding van het amendement
van de heer Zijlstra, voorkomend op
stuk nr. 9, heb ontraden. Ik heb
verder niets meer over dit amende–
ment vernomen.

De voorzitter: Het is niet ingetrok–

ken, zodat er wat dit betreft ten
opzichte van de laatste discussie
over dit amendement niets is
veranderd.

Minister Dales: Voorzitter, dat zou ik
met een beetje parlementaire
ervaring óók zo denken maar de
bereidwilligheid van de heer Zijlstra
om ook rekening te houden met
mogelijke financiële consequenties
verschaft mij toch de moed om hier
even naar te vragen.

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
De minister heeft eerder meegedeeld
dat het hierbij naar schatting om een
bedrag van slechts 1 mln. gaat, zij
het dat nooit duidelijk is hoeveel
mensen er nu precies van de
regeling gebruik zullen maken. Er is
een bedrag van 20 mln. beschikbaar
op de begroting van Binnenlandse
Zaken en dat is bedoeld voor 1800
mensen. Ik sluit niet uit, dat er hier
wel wat ruimte te vinden is. Vandaar
dat ik niet op dit amendement ben
teruggekomen.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: De minister heeft
toegezegd, de Kamer nog een
schriftelijke reactie te doen toeko–
men. Wanneer kan die reactie
tegemoet worden gezien?

Minister Dales: Nog deze week.

De voorzitter: Vóór vrijdag 12.00
uur?

Minister Dales: Ja.

De voorzitter: Dan stel ik voor,
aanstaande dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

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

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) voor het jaar 1994
(met uitzondering van het deel
NAVO) (23400-X);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (met uitzonde–
ring van het deel NAVO) (23281).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Vier jaar minister Ter Beek
en een gewijzigde internationale
veiligheidssituatie laat een krijgs–
macht na, midden in een proces van
afslanking en herstructurering;
afslanking in verband met de
verdwenen tegenstelling tussen Oost
en West en herstructurering omdat
crisisbeheersing en het afschaffen
van de dienstplicht een ander soort
krijgsmacht vraagt. Ook de VVD is
een voorstander van vergaande
omvorming van de defensie–
organisatie: verkleining, professiona–
lisering, verhoging van de mobiliteit
en decentralisering, zowel qua
financiën als wat de taakstelling
betreft, maar met de aantekening dat
de steeds doorgaande bezuinigingen
meer een leidraad voor het
defensiebeleid lijken te worden dan
de doelstelling en de taken zeif. De
Raad van State heeft zich in zijn
advies over deze begroting van 15
september jl. zelfs afgevraagd, in
hoeverre de Prioriteitennota in
verband met de nieuwe
bezuinigingsmaatregelen aanpassing
behoeft. De hamvraag is dan ook:
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kunnen wij de taakstelling blijven
uitvoeren?

Het gebrek aan financiële
flexibiliteit heeft de VVD keer op keer
onderstreept, maar dit probleem
werd door de minister altijd
weggewuifd. De financiële problema–
tiek die zich in de afgelopen weken
heeft voorgedaan, toont echter aan
dat een en ander veel te optimistisch
is ingezet. Ik noern de extra
bezuinigingen tot een bedrag van
250 mln. als gevolg van de Kader–
brief en de Hangpuntennota,
waaronder het niet toekennen van
prijscompensatie voor 1993, de
hogere uitgaven voor VN-operaties,
de tegenvallende verkoop van
materieel en infrastructuur, die wel
hoog waren mgeboekt, de spanning
tussen exploitatie, investeringen en
financiën, waardoor processen uit
elkaar dreigen te gaan lopen en de
door de bevelhebber van de
Koninklijke landmacht per 1 oktober
jl. afgekondigde integrale oefen– en
uitgavenstop. Dit laatste kun je ook
maar één keer doen. De motivatie
van het personeel loopt zorgwekkend
terug, wat een grote cultuuromslag
nog moeilijker maakt.

De structurele tekorten worden nu
net als de investeringen gewoon
vooruitgeschoven. De inzet van het
debat is dan ook, hoe de kernpunten
van de Prioriteitennota, met de
daarbij voor de WD zo belangrijke
toevoeging dat onder meer de vijfde
mobilisabele brigade en het derde
parate bataljon mariniers overemd
kunnen worden gehouden. Waar
blijft de toegezegde studie? De
WD-fractie blijft een voorstander van
dat derde bataljon mariniers. Aan
verschillende van mijn wensen
inzake de Prioriteitennota is mede
dankzij de partijraad van het CDA al
tegemoet gekomen, maar deze wens
is helaas nog onvervuld gebleven.

Verleden jaar november gaf de
NAVO aan dat de Nederlandse
plannen onvoldoende capaciteit en
voortzettingsvermogen inhielden. Het
is verheugend dat de plannen na
deze kritiek van de NAVO en kritiek
van de Kamer bijgesteld zijn en dat
de vijfde mobilisabele brigade eraan
is toegevoegd Dit jaar is hiervoor
ook waardering uitgesproken binnen
het NAVO-kader. Er werd alleen wel
op aangedrongen dat er voldoende
middelen beschikbaar zouden blijven
om de herstructurering en de
modernisering te ondersteunen. De
eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen
dat dit niet alleen voor Nederland,

maar ook voor de andere NAVO–
partners gold. Waarom moet de
Kamer zo lang wachten op de
toegezegde studie inzake de vijfde
brigade en is deze brigade financieel
al in de plannen verwerkt?

De cultuuromslag binnen Defensie
hangt nauw samen met het verlaten
van de grote bureaucratie en
regelgeving, vooral van de centrale
organisatie met haar matrixstructuur.
Functionele aanwijzingen en
decentralisatie zijn nu de sleutel–
woorden. Alle krijgsmachtdelen zijn
nu ongeveer 20% afgeslankt, de
centrale organisatie echter nog maar
0,8%. Hier zal toch verandering in
dienen te komen. Wat kost dat
allemaal extra? De percentages staan
in de begroting, zeg ik ter informatie
van de minister.

Meer dan in het verleden wordt
om buitenlandspolitieke redenen een
beroep op Defensie gedaan om haar
mensen in risicovolle situaties te
brengen. Het gaat dan niet om de
bescherming van eigen huis en
haard. Daarom moeten wij des te
meer de grote inzet van onze
militairen bij dergelijke operaties
waarderen.

Vredesoperaties vragen naast
hoge kosten ook grote inzet van de
organisatie. Ik stel de minister dan
ook voor, met een aantal gelijkge–
richte landen, zoals Canada en
Engeland, mitiatieven bij de
Verenigde Naties te ontwikkelen om
de bedrijfsvoering van peace–
keeping-operaties beter te laten
verlopen. De coördinatie bij de
Verenigde Naties verloopt stroef. Er
blijven te veel onduidelijkheden
bestaan over het mandaat en de
bevelvoering. De financiële toewij–
zing moet beter. Als de VN zijn
capaciteit voor planning en
informatievoorziening niet verbetert
en centraliseert, zou het hele
systeem van vredesoperaties en
crisisbeheersing kunnen mislukken.
Daarnaast is het goed om de oproep
van de secretaris-generaal in zijn
Agenda for peace door te trekken en
te bezien of er richtlijnen voor
training van personeel en mobiliteit
opgesteld kunnen worden. Neder–
land heeft een reputatie die
suggesties en initiatieven in dezen
positief zal doen overkomen.

Hoe verloopt de samenwerking
met Duitsland bij de vorming van
een legerkorps? Vanaf het begin van
deze plannen heeft de WD aange–
drongen op evenredigheid in de
deelname. Hoewel de minister

geruststellende woorden spreekt in
het antwoord op vraag 34, vind ik
dat de Kamer periodiek op de hoogte
dient te worden gehouden van de
uitwerking van deze plannen. De
Duitse en Nederlandse militaire
cultuur verschillen nogal van elkaar,
niet alleen op sociaal gebied en
personeelsgebied, maar ook op het
terrein van het materieel en qua
structuur. Wil de minister dit de
Kamer toezeggen? Wordt deze
samenwerkmg straks via wet
geregeld of blijft het bij een politieke
samenwerkingsovereenkomst? Van
het laatste is de VVD vooralsnog
voorstander.

Met de aanschaf van de transport–
helikopters is een goede eerste stap
gezet naar de zo hard nodige
mobiliteit. Graag hebben wij nog
vóór het kerstreces een short-list van
de bewapende helikopters naar de
Kamer, zeg ik aan het adres van de
staatssecretaris. Hoe zit het met de
vliegeropleidingen? Worden hiervoor
bestaande piloten opgeleid of
worden er nieuwe mensen aange–
trokken? Wanneer komt het
uiteindelijke voorstel voor het lichte
transportvliegtuig, categorie B?

Volgens de Prioriteitennota zouden
36 overtollige F-16's pas in 1996
beschikbaar zijn voor verkoop. Nu
stelt de minister echter voor, één
squadron per 1994 en één per 1995
op non-actief te stellen. Waarom
wordt ook hierbij weer verder
afgeweken van de Prioriteitennota?
Daarnaast is uitstel van aanschaf van
radargeleide lucht/lucht-wapens van
de F-16 een ernstige zaak. Straks
beschikken wij over een zeer
moderne F-16, met verouderde
bewapening. Waarom?

Over de werving van vrijwilligers
voor bepaalde tijd om de dienstplich–
tigen te vervangen, doen allerlei
indianenverhalen de ronde. 10 mln.
aan wervingskosten voor nog geen
1600 aanstellingen. Klinkt het niet
een beetje van "het zal lukken met
deze werving, ongeacht de kosten"?
Welke extra wervingsmaatregelen
zijn genomen? Hoe wordt het bureau
dienstplichtzaken uit Kerkrade hierbij
ingepast? De Kamer heeft tijdens de
behandeling van de Prioriteitennota
natuurlijk niet voor niets gepleit voor
inzet van deze dienst. Het moet mij
van het hart dat ik er tot op heden
nog niets van gemerkt heb.

Nu de beslissing is genomen om
naar een volledig beroepsleger te
gaan, kan ook de positie van de
reservist niet onbelicht blijven. De
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WD wil graag zo spoedig mogelijk in
dezen de plannen en het wettelijke
kader daaromheen ontvangen van de
minister. Juist de toevoeging van de
vijfde mobilisabele brigade zal extra
eisen stellen aan gericht opgeleide
reservisten; straks ook de ambassa–
deurs van de krijgsmacht naar en in
onze samenleving.

De cultuurverandering die
begonnen is met de beslissing om
de dienstplicht af te schaffen, mag
niet ten koste gaan van de zorg en
de aandacht besteed aan onze
dienstplichtigen. Behuizing en
infrastructuur dienen op een
acceptabel peil te blijven of te
worden gebracht. Verder mag niet de
situatie ontstaan dat dienstplichtigen
alleen nog maar in ondersteunende
functies terechtkomen.

De beslissing om in de komende
periode een aantal lichtingen niet
volledig op te roepen om geld uit te
sparen, is discutabel. Wellicht kan
het nog wel uit een oogpunt van
inzetbaarheid; daar ga ik vooralsnog
van uit. De afschaffing van de
dienstplicht is echter op uitdrukkelijk
verzoek van de minister zelf over vijf
jaar uitgespreid om de overgang in
de organisatie zo goed mogelijk te
laten verlopen. Hiermee zijn wij
akkoord gegaan. Kan het nu, uit
geldgebrek, plotseling wel met
minder dienstplichtigen dan voorzien
was?

Verder lopen de heren dienstplich–
tigen zich nog meer en nog langer te
vervelen dan enkele jaren geleden.

Met dit beleid kan mijn fractie niet
akkoord gaan. Of wij hebben de
dienstplichtigen nodig en dan
regelen wij het goed en verant–
woord. Of wij schaffen de dienst–
plicht, althans de opkomstplicht,
versneld af. Graag krijg ik een
gedetailleerd overzicht van de
personele gevolgen van de
bezuinigingsmaatregelen in dezen
binnen de landmacht.

De personeelsparagraaf van de
begroting is teleurstellend. Naast de
aandacht voor de arbeidsmarkt–
positie van Defensie in verband met
de werving van beroepspersoneel op
kort-contractbasis is er nauwelijks
aandacht voor het zittende perso–
neel, terwijl juist op hen een zware
wissel wordt getrokken. Waarom
komt er zo laat duidelijkheid over het
functiebestand bij de Koninklijke
landmacht? Is er nog wel financiële
reserve voor het personeel of is alles
opgegaan aan de loononderhandelin–
gen?

Over het halen van het streefcijfer
van 8% vrouwen in het bestand van
militair beroepspersoneel deelt de
WD helemaal niet het enthousiasme
van de minister dat deze doelstelling
gehaald wordt. Dit was immers
gebaseerd op het verleden, waarin
vrouwen grotere belangstelling
toonden voor contracten voor een
bepaalde tijd. Defensie gaat er nu
aan voorbij dat in hetzelfde verleden
de krijgsmacht een andere taak en
functie had dan zij nu en in de
toekomst heeft. Deze nieuwe
taakstelling zal een negatieve invloed
hebben op het streven, meer
vrouwen in de krijgsmacht te krijgen.
Ik heb het geteld: het aantal vrouwen
loopt zelfs terug. Welke extra
maatregelen denkt de minister te
nemen? Het wordt werkelijk chercher
la femme bij Defensie.

Medio juni 1993 heeft de minister
symbolisch een aantal veteranen–
passen uitgereikt. Het is nu
november en er zijn nog slechts
sporadisch passen aan veteranen
uitgereikt. Het gevolg hiervan is dat
er irritaties onder veteranen ontstaan
en dat de geloofwaardigheid van het
veteranenbeleid van de minister in
het geding komt. Waardoor is deze
vertraging ontstaan? Het ging zo
goed.

De herstructurering van de
krijgsmacht leidt uiteraard tot
vermindering van het aantal
formatieplaatsen bij de Koninklijke
marechaussee. Echter, door
toeneming van de civiele taken dient
de teruggang in personeel minimaal
te zijn. Hoe denkt de minister erover,
van de hele grensbewaking de
personencontrole in Nederland door
de Koninklijke marechaussee te laten
uitvoeren, gelet op doelmatigheid en
helderheid? Hoe staat de minister
hier tegenover?

Sinds 1980 spreken wij over
nieuwbouw voor de Koninklijke
marechaussee-kazerne in Den Haag.
Hoe staat het nu hiermee?

De samenwerking tussen de
Nederlandse industrie en Defensie
verloopt nog altijd niet optimaal,
maar is de laatste tijd sterk verbe–
terd. Complimenten aan de
staatssecretaris. Hij staat echter in
samenwerking met Economische
Zaken voor een nog sterkere
ondersteuning van de industriële
ontwikkelingen en activiteiten. Hoe
denkt hij dit in te vullen? Welke rol
spelen instituten zoals TNO, NIVR en
NLR hierin? Hoe staat het met de
defensiebedrijven in deze opzet?

Worden deze meegenomen in dit
plan?

De afgelopen jaren waren zwaar
voor de defensie-organisatie, met
forse financiële aanslagen en
herstructureringen die diep in de
structuur en de personele organisatie
ingrepen. Voor de VVD was met de
Prioriteitennota de ondergrens
bereikt. Zelfs de minister verklaarde
destijds dat "het vredesdividend nu
wel geïnd was". Hij verklaarde
vervolgens, dat verdere bezuinigin–
gen het evenwicht tussen doel en
middelen zouden aantasten. Na een
aantal bijstellingen en toezeggingen
hebben wij ons akkoord verklaard
met het gestelde in de Prioriteiten–
nota, maar met dien verstande, dat
de afspraak over investeringen en
taken blijft gelden. Het kan en mag
niet zo zijn, dat afgesproken
doelstellingen niet worden gehaald
doordat opnieuw te fors wordt
ingegrepen in het defensiebudget.
De huidige hoge kwaliteit en
inzetbaarheid dienen gewaarborgd te
worden. Kan de minister de twijfel
van de Raad van State die ook wij
delen, wegnemen en verklaren dat
de Prioriteitennota nog steeds
integraai uitgevoerd kan worden?

Het nieuwste M-fregat, Hr.Ms.
Karel Doorman, is vorige week
uitgevaren voor een verblijf van zes
maanden in de West en voor de
Haïti-blokkade. Het sensorwapen en
commandosysteem, dus het
Sewaco-systeem, werkt nog niet. Het
zal pas volledig beproefd zijn in
1995, dus over twee jaar. Voorzitter!
Wordt dit ons toekomstbeeld, een
schitterend ontworpen en gebouwd
marineschip, dat niet anders kan dan
varen?

D

De heer De Graaf (CDA): Voorzitter!
De begroting voor 1994 is niet een
echt beleidsdocument. Dat is ook
logisch omdat het gaat om de laatste
begroting van een kabinet. Veeleer is
dit een stuk waarin te lezen valt hoe
de regering gestalte geeft aan de
uitvoering van het beleid waarover in
de afgelopen jaren tussen de
regering en het parlement overeen–
stemming is bereikt. Het nieuwe
beleid is begonnen met het opstellen
van de Defensienota en is nader
uiteengezet in de Prïoriteitennota.
Die Prioriteitennota is in de Kamer
besproken en hetgeen bij die
behandeling afgesproken is, zal de
leidraad zijn bij de behandeling van

Tweede Kamer Defensie
23 november 1993
TK28 28-2054



De Graaf

de begroting voor 1994. Immers, de
begroting voor 1994 is de eerste
begroting na het uitkomen van de
Prioriteitennota. De begroting voor
1994 is daarom de eerste begroting
in een reeks van jaren waarin de
uitvoering van hetgeen door regering
en parlement is overeengekomen, is
verwoord. Daarom is deze begroting
niet alleen van belang voor het jaar
1994 zelf. In deze begroting wordt de
toon gezet voor de verdere uitvoe–
ring van de Prioriteitennota. Omdat
er nu een meerjarenprogramma voor
herstructureren en investeren geldt
dat je de komende jaren niet
ongestraft kunt wijzigen, is deze
begroting ook van zeer groot belang
voor de eerste begroting van een
volgend kabinet. De CDA-fractie gaat
ervan uit, dat hetgeen tussen kabinet
en parlement bij de behandeling van
de Prioriteitennota is afgesproken,
voor de minister het uitgangspunt zal
zijn als hij begin december met zijn
NATO-collegae gesprekken voert
over troepenreducties.

De CDA-fractie hecht eraan te
verklaren, dat het herstructurerings–
proces onverkort uitgevoerd moet
worden en dat de daarbij geformu–
leerde speerpunten volledig moeten
blijven gelden. Het kabinet heeft
reeds een forse aanzet gegeven. Een
voorbeeld is de aanschaf van de
transporthelikopters. Daarvan gaat
een signaal voor de krijgsmacht uit.
Hieruit blijkt namelijk, dat het het
kabinet ernst is met die herstructure–
ring. Een even groot, zo niet groter,
signaal zal zijn de aanschaf van de
bewapende helikopters. De CDA–
fractie hoopt de short-list hiervoor
snel te kunnen ontvangen en
behandelen.

Voorzitter! Ik wil de minister het
volgende voorleggen. Bij de
behandeling van de Prioriteitennota
is door het CDA nadrukkelijk het
tweeledige takenpakket van de
krijgsmacht onder de aandacht
gebracht. Dat takenpakket houdt
namelijk in: 1. de verdediging van
het eigen grondgebied in bondge–
nootschappelijk verband en 2. het
bevorderen van de internationale
rechtsorde. Met nadruk zeg ik dat
hierbij deze volgorde geldt. Onze
krijgsmacht is er allereerst voor ons
eigen grondgebied en vervolgens
ook voor de rest van de wereld in
het geval een beroep op Nederland
wordt gedaan door de internationale
gemeenschap.

De nieuwe situatie van de
krijgsmacht is het meest merkbaar

bij de Koninklijke landmacht.
Immers, ook voorheen waren de
Koninklijke marine en de Koninklijke
luchtmacht in staat om beide taken
uit te voeren. Dat houdt ten nauwste
verband met de mobiliteit. Voor de
landmacht is het takenveld met
betrekking tot het handhaven van de
internationale rechtsorde nieuw. Daar
wordt hard aan de nieuwe taken
gewerkt. Maar blijven nu voldoende
aandacht, energie en financiële
middelen beschikbaar voor de eerste
en belangrijkste taak? Is ook de
minister van oordeel, dat verdedi–
ging van het eigen grondgebied in
bondgenootschappeiijk verband taak
nummer één is? Op welke wijze
wordt deze dubbele taakstelling door
de bevelhebber landstrijdkrachten
uitgevoerd? Gaarne een reactie van
de minister.

De CDA-fractie heeft bij de
behandeling van de Prioriteitennota
een motie ingediend die door de
minister enthousiast is omarmd. Hij
heeft zelfs gezegd dat hij graag het
151ste lid van de Kamer zou zijn om
voor de motie te kunnen stemmen.
Wij zijn er eigenlijk een beetje
ontstemd over dat de minister de
motie niet uitvoert zoals wij haar
voor ogen hadden. De motie kent
twee elementen. Eens in de twee jaar
moet in een eerder vastgestelde
cyclus een evaluatie plaatsvinden
van de Defensienota. In deze
evaluatie moet aandacht worden
geschonken aan eventuele wijzigin–
gen in de veiligheidssituatie en dus
in het veiligheidsconcept. Verder
moet jaarlijks in de memorie van
toelichting rapportage plaatsvinden
over de voortgang van de herstructu–
rering. De minister wenste de motie
uit te voeren via twee soorten van
memorie van toelichting. In de
oneven jaren zou de memorie van
toelichting uitgebreider zijn. Dat
gerapporteerd wordt over de
voortgang van de projecten, zoals
dat in de memorie van toelichting bij
deze begroting gebeurt, vinden wij
op zichzelf prima. In het eerste deel
van de motie is echter gevraagd om
eenmaal per twee jaar een evaluatie
van de Defensienota, in die zin dat
aandacht wordt geschonken aan
eventuele wijzigingen in de
veiligheidssituatie en het daaruit
voortvloeiende veiligheidsconcept.
Welnu, de CDA-fractie zou graag zien
dat dat niet in de memorie van
toclichting bij de begroting gebeurt.
Zij hecht aan een apart stuk, los van
de memorie van toelichting.

Sprekend over de krijgsmacht in
herstructurering conform de
Prioriteitennota, kom ik vanzelf op
het personeelsbeleid. De herstructu–
rering, gevoegd bij de diverse
uitzendingen, vraagt nogal wat van
de krijgsmachtonderdelen. De
CDA-fractie spreekt heel nadrukkelijk
waardering uit voor alle personeels–
leden die betrokken zijn bij interna–
tionale operaties, onder vaak
moeilijke omstandigheden. Soms
gaat het om kleine, soms gaat het
om grote aantallen mensen. Ik noem
met opzet geen landen. Wellicht zou
een klein detachement over het
hoofd worden gezien. Dank voor de
inzet aan alle mensen, van welk
krijgsmachtonderdeel dan ook en
waar dan ook ter wereld!

Over de uitzending van mensen en
materieel maak ik nog een opmer–
king. Wij hebben afgesproken dat
Nederland maximaal actief kan zijn
in vier grotere operaties in de
wereld. De CDA-fractie wil dat
maximale benadrukken. Als wij aan
vier grotere operaties deelnemen en
de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties zou om meer
verzoeken, dan kunnen wij dat niet
honoreren.

Wij beseffen dat er veel van de
mensen gevraagd wordt. Politiek en
samenleving doen een zwaar beroep
op militairen met betrekking tot de
inzet voor vredesoperaties. Diezelfde
militairen worden echter geconfron–
teerd met onzekerheid als gevolg van
herstructurering, inkrimping en
bezuinigingen. Als extreem
voorbeeld noem ik het geval, dat
eens voorgekomen is, waarin een
militair bij terugkomst na een
uitzending moest constateren dat zijn
functie was opgeheven. Hij kwam
daardoor in de overtolligheid terecht.
Wij hebben vernomen dat er een
nieuwe, uniforme toelageregeling
voor uitzending voor vredesoperaties
komt. Hoe staat het hiermee? Komt
een dergelijke regeling nu eindelijk
van de grond? De CDA-fractie gaat
ervan uit dat zij snel gerealiseerd zal
worden.

Ook de Kamer zal in dit debat niet
alle gevoelens van onbehagen die
onder het personee! leven, kunnen
wegnemen. Een reorganisatie brengt
altijd onzekerheid en nare personele
gevolgen met zich. Er moeten
beroeps worden geworven voor een
bepaalde tijd, terwijl er ook beroeps
voor onbepaalde tijd moeten
afvloeien. Dit kan bitter zijn, juist als
men beseft dat de beroeps voor
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onbepaalde tijd de constante basis,
de ruggegraat van de krijgsmacht
zijn. Deze categorie mag niet
ondergaan in alle aandacht die wij
voor de werving en dus voor de BBT
hebben. De personele consequenties
van de Prioriteitennota zullen moeten
worden opgevangen binnen het
sociaal beleidskader. Op dit sociaal
beleidskader mag niet worderi
beknibbeld. Het instrumentarium van
dit kader kan, naast omscholing, ook
herplaatsing inhouden, in sommige
gevallen zelfs buiten de regio. Het
laatste zal soms niet te voorkomen
zijn, en dat vinden wij altijd nog te
verkiezen boven ontslag. Gaarne
willen wij van de minister meer
informatie over het gebruik van het
sociaal beleidskader tot dusverre.
Hoe werkt dat in de praktijk,
bijvoorbeeld bij het opheffen van de
42ste gemechaniseerde brigade,
waar voor de helft van de 380
mensen nog geen nieuwe functie
gevonden schijnt te zijn? Betekent de
overtolligheid van 90 tot 150 mensen
in Den Helder, zoals de minister in
het antwoord op schriftelijke vragen
heeft gesteld, dat deze mensen
ontslagen worden? Gedwongen
ontslagen dus.

In het kader van de zorg voor het
personeel willen wij ook nog even de
militaire pensioenen aan de orde
stellen. Er schijnt onrust te bestaan
over het wegvloeien van 77 mln. Wat
is daarvan waar? De organisatie van
de nazorg, geestelijk en lichamelijk,
bij uitzending voor vredesoperaties is
ons niet helemaal duidelijk. Kan de
minister aangeven, wat hieraan
gedaan wordt?

Wat de internationale aspecten
betreft het volgende. De massale
dreiging is weg na de val van de
Muur. Dat bevordert niet de cohesie
tussen de bondgenoten. De
CDA-fractie roept de beide bewinds–
lieden van Defensie op, waar
mogelijk te pleiten voor behoud van
die zo noodzakelijke cohesie. Een van
de mogelijkheden daartoe is
uiteraard de inzet van onze krijgs–
macht in het internationale verband
van vredesoperaties. Maar er is
meer: het Duits-Nederlandse
legerkorps, samenwerking op het
terrein van materieelprojecten,
enzovoorts.

De CDA-fractie heeft bij de
algemene politieke beschouwingen
ingestemd met de financiën 1994
voor Defensie. Defensie heeft bij
deze begroting niet extra hoeven te
bezuinigen, maar bij de 242 mln. aan

bezuinigingen voor 1994 ligt nog een
erfenis van vorig jaar van 180 mln.,
zodat er volgens onze berekening
structureel 422 mln. moet worden
bezuinigd. In de memorie van
toelichting staat dat in deze
kabinetsperiode bijna voor 9 mld. is
bezuinigd, cumulatief gezien. Bij een
dergelijke bezuiniging kan het niet
anders, dan dat er keuzes gemaakt
moeten worden. De Koninklijke
landmacht snijdt nu in het oefen–
programma, kondigt een vacature–
stop voor burgerpersoneel af en
roept een aantal dienstplichtigen
minder op. De bevelhebber vindt
terecht dat de verkoop tijdens de
verbouwing wel door moet gaan, en
hij acht de door hem genomen
maatregelen nog net aanvaardbaar.
Is de minister die mening ook
toegedaan? Wordt er niet te veel
doorgeschoven naar 1995? Is de
investeringsquote, die beduidend
lager ligt dan voorgaande jaren, niet
te laag geworden? Wordt er nog
voldoende geoefend?

Zoëven sprak ik uit dat de
CDA-fractie hecht aan onverkorte
uitvoering van de herstructurering.
Kan de minister die uitvoering bij dit
financiële niveau nog wel garande–
ren? Bij de behandeling van de
Prioriteitennota heeft de CDA-fractie
zich afgevraagd, of de marinelucht–
vaartdienst (MLD) wel in de huidige
vorm moet blijven. Ons is op korte
termijn het A-document toegezegd
over de CUP van de Orions. De
CDA-fractie zou die brief eigenlijk
willen behandelen, nadat er een
structuur bekend is voor een
geïntegreerde kustwacht. Thans
speelt de Orion daarin een kleine,
maar geen onbelangrijke rol. Over de
taken van de MLD in het nieuwe
veiligheidsconcept wil de CDA-fractie
spreken, tegelijkertijd met het
gesprek over die CUP. Willen de
bewindslieden in dat document
ingaan op het aspect van het
taakveld van de MLD in het huidige
veiligheidsconcept?

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Vindt u dat
we de kustwacht over moeten
hevelen naar Defensie, of moet de
huidige toestand worden gehand–
haafd? Als dit onderdeel naar de
marine gcat, kunnen we ook praten
over de taken van de Orion in dat
geheel.

De heer De Graaf (CDA): Die optie
acht ik geen onbespreekbare. Ik acht

die niet de enige, maar zeker geen
onbespreekbare optie.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (WD): Uitstekend,
dan zie ik ook heel graag de
informatie van Defensie in dezen
tegemoet.

De heer Ter Veer (D66): Realiseert
de heer De Graaf zich dat de MLD
ook een grote taak heeft in interna–
tionaal samenwerkingsverband,
doordat deze dienst bijvoorbeeld op
Usland samen met de Amerikanen
optreedt en oefent? Heeft hij dat
aspect voldoende gewogen in zijn
snelle besluitvorming?

De heer De Graaf (CDA): Ik ben
helemaal nog niet tot besluitvorming
gekomen. Ik heb aan de regering
gevraagd of, wanneer wij praten
over de updating van de vliegtuigen,
wij niet tegelijkertijd kunnen praten
over de aspecten, zoals collega Ter
Veer nu aan de orde stelt.

Voorzitter! Andere budgettaire
onzekerheden zijn de open–
einderegelingen met betrekking tot
de financiering van vredesoperaties
en de tegenvallende opbrengsten
van verkoop van materieel en
onroerend goed. Het lijkt erop dat bij
een verwachte uitgave van 310 mln.
voor vredesoperaties, de raming zich
beperkt tot 189 mln. Hoe valt dit te
rijmen? Hoe ziet het kabinet de
financiering van vredesoperaties in
relatie tot de financiële positie van
de Verenigde Naties? Bedragen
komen soms jaren later of niet
volledig binnen. Wij moeten zelf veel
harder inzetten bij de Verenigde
Naties om het geld, waar wij recht
op hebben, los te krijgen. In dit
verband heb ik de vraag welke
kosten de komende jaren verwacht
worden op dit punt en waarop die
verwachtingen zijn gebaseerd. Is het
de minister helder waaruit hij de
kosten van het luchtmobiele bataljon
dat naar Bosnië gaat, zal financieren?
Is het in dit verband niet redelijk
meerkosten voor vredesoperaties uit
het algemene budget te financieren?
De CDA-fractie zou er voorstander
van zijn dat Defensie de beschikking
krijgt over duidelijke fondsen waaruit
de benodigde bedragen bekostigd
kunnen worden.

In antwoorden op schriftelijke
vragen is vermeld dat de Kamer
tijdens dit debat informatie zou
krijgen over de betrokkenheid van de
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Kamer bij uitzending van militairen
voor vredesoperaties.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis Duvekot (VVD): Collega De
Graaf sprak zoëven over duidelijke
fondsen. Bedoelt hij daarmee dat de
minister wat royaler moet begroten
van tevoren of vindt hij dat de
minister hiervoor wat apart moet
zetten zodat er in ieder geval
duidelijkheid is wat betreft het
toeschrijven binnen de eigen
begroting, waardoor het niet meer
nodig is iedere keer ad hoc in te
grijpen in de exploitatie?

De heer De Graaf (CDA): Ik bedoel
duidelijkheid. Collega Van
Heemskerck vraagt of ik voor
royaalheid of voor duidelijkheid ben.
Welnu, ik ben voor duidelijkheid.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis Duvekot (VVD): Wilt u nu een
apart fonds of wilt u dat de minister
wat royaler begroot?

De heer De Graaf (CDA): Nee, dat
zeg ik niet. Ik ben het met u eens dat
de situatie op dit moment onduidelijk
is. Ik praat over speciale fondsen
zodat ook de Kamer vooraf duidelijk
weet welke kosten met een
uitzending gepaard gaan. Ik ben het
met u eens dat de huidige gang van
zaken te ad hoc is. Maar ik praat niet
over royaalheid.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Ik vroeg:
ruimer begroten of een apart fonds.

De heer De Graaf (CDA): Het woord
"ruim" heb ik ook niet genoemd.
Duidelijkheid.

Voorzitter! Over de lijst van het af
te stoten materieel, over zowel het
roerende als het onroerende goed zal
de Kamer zich nog uitspreken in een
mondeling overleg. Maarwij
herinneren op dit punt vandaag al
aan onze inbreng in het debat over
de Prioriteitennota met betrekking tot
het behoud van materieel voor een
eventueel te vormen zesde brigade.
In de schriftelijke antwoorden wijst
het kabinet een diep mobilisabele
zesde brigade af. Maar een diep
mobilisabele brigade was ook niet
onze wens. Wij spreken niet over
diep mobilisabel met het kader dat
daarbij hoort. Wij willen het
materieel voor zo'n brigade opslaan
en gangbaar houden. Niet meer en
niet minder.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (WD): Dat heeft de
heer De Graaf m eigen hand. Na de
begroting hebben wij een mondeling
overleg over de verkoop van
materieel. Dan kunnen wij en u
gewoon zeggen wat wel en wat niet
verkocht mag worden.

De heer De Graaf (CDA): Ik heb al
gezegd dat wij een mondelmg
overleg krijgen over dit punt. Maar ik
wenste daarover nu al duidelijkheid
te geven.

Voorzitter! Niet alleen Nederland
stoot materieel af, ook de Amerika
nen overwegen afstoting van
materieel dat in Nederland is
opgeslagen, bijvoorbeeld in
Vlagtwedde. Is door de Amerikanen
al een officieel besluit genomen?
Heeft Nederland daarin nog inspraak
en, zo ja, op welke wijze? En als dit
materieel weggaat, zou Vlagtwedde
dan geschikt zijn voor opslag van het
materieel van de zesde brigade? De
fractie van het CDA wil dat eigenlijk
wel onderzocht hebben. Misschien
komen echter elders MOB–
complexen beschikbaar. Daarover
hoor ik de staatssecretaris graag.

Het sociaal beleidskader is ook
voor het personeel dat daar moet
afvloeien, beschikbaar. Hier en daar
schijnen er echter hindernissen te
zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de
grens van tien jaar. Dat is echter nog
niet voorgekomen, omdat een en
ander zo kort is. Wij vragen hier
graag aandacht voor.

Een enkel woord over de
Koninklijke marechaussee. Het
uitgangspunt in de begrotings–
stukken is een gelijkblijvend
operationeel personeelsvolume van
de Koninklijke marechaussee tot het
jaar 2000. Dat is in lijn met de
opvatting van het CDA die in de
verschillende debatten, met name
inzake de Schengenproblematiek,
meermalen is vertolkt. Kortheids–
halve wil ik dit uitgangspunt nog
eens benadrukken, omdat in de
begrotingsstukken ook wordt
gesproken van het voornemen om
de personeelsformatie met 100 man
te verminderen. Hoe is de stand van
zaken bij de oprïchting van een
VN-eskadron bij de Koninklijke
marechaussee? Is het mogelijk, dat
de internationale inzet van de
marechaussee structureel in de
organisatie wordt verankerd?

Hoe verloopt de werving van de
BBT'ers? kan de minister de Kamer
inzicht verschaffen in de resultaten

tot nu toe, inclusief de werving voor
de luchtmobiele brigade? Wat leren
ons de huidige ervaringen voor de
toekomst als er BBT'ers geworven
moeten worden voor de gemechani–
seerde brigades? In dit verband
vraag ik of er al inzicht bestaat in de
invulling door het reservepersoneel.

Dan ga ik in op de directie
dienstplichtzaken te Kerkrade. Wat
heeft het beloofde onderzoek van de
begin oktober ingestelde interne
commissie naar vervangende
werkgelegenheid en mogelijkheden
om betrokken te worden bij de
werving, opgeleverd? Welke
alternatieven ziet de minister? Kan
het opzetten van een organisatie die
uitstroom van de BBT'ers centraal
begeleidt, bijvoorbeeld een
alternatief zijn? BBT'ers moeten na
bijvoorbeeld twee jaar weer terug
naar de civiele maatschappij. Hoe
beter die uitstroom naar de civiele
maatschappij verloopt, hoe beter de
werving zai verlopen. Handhaaft de
minister de keuring voor alle
jongens, zoals de Kamer in het debat
over de Prioriteitennota heeft
gevraagd? Kortom: het wil er bij mij
niet in, dat er in de nieuwe structuur
voor deze directie geen andere
zinnige of noodzakelijke taken zijn.
Daarom wachten wij met vertrouwen
het resultaat van het onderzoek af.

De heer Van Traa (PvdA): Het debat
over de Prioriteitennota werd door
collega Van Vlijmen namens de
fractie van het CDA en door mij
namens de fractie van de PvdA
gevoerd. Het staat mij absoluut niet
bij, dat de Kamer er toen op heeft
aangedrongen dat iedereen zou
worden gekeurd. Waarop baseert de
heer De Graaf dat?

De heer De Graaf (CDA): Er is niet
besloten dat iedereen zal worden
gekeurd en daarom vraag ik de
minister of hij de keuring handhaaft.

De heer Van Traa (PvciA): Dan is het
duidelijk.

De heer De Graaf (CDA): De
dienstplichtigen die nog moeten
dienen tot de afschaffing van de
opkomstplicht, kunnen naar onze
mening niet de sluitpost van de
begroting worden. Wij kunnen de
verwarring van betrokkenen
enigszins begrijpen als enerzijds
blijkt dat er als bezuinigings–
maatregel minder dienstplichtigen
worden opgeroepen, terwijl zij
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anderzijds onmisbaar zijn bij
onderdelen die, in afwachting van
opheffing, niet meer operationeel
zijn. Kan de minister het beleid in
dezen eens uiteenzetten? Hoeveel
dienstplichtigen zijn de komende tijd
nog nodig? Waarom kan pas in 1995
worden vastgesteld of kan worden
volstaan met vrijwillige dienstplichti–
gen? Wanneer denkt de minister
gebruik te kunnen maken van deze
groep, zodat niet of nauwelijks
onvrijwillige dienstplichtigen onder
de wapenen hoeven te komen. Wat
ons betreft, volstaan wij zo snel
mogelijk met de vrijwillige dienst–
plichtigen. Ik heb begrepen, dat men
in Kerkrade reeds in staat is, deze
groep uit te selecteren.

Wat het materieel betreft, hoopt
de CDA-fractie dat de Nederlandse
industrie ingeschakeld wordt waar
mogelijk. Wij hebben het idee dat de
laatste tijd op dit punt progressie
wordt geboekt. Dat betekent echter
niet dat overal en altijd de Neder–
landse industrie de defensie-orders
zal kunnen ontvangen. Dat zou
overigens ook slecht zijn voor de
bereidheid van andere landen om in
Nederland te kopen. Het betekent
echter ook niet dat Defensie
resultaten van ontwikkelingsop–
drachten kan gebruiken in onderhan–
delingen met buitenlandse bedrijven.

Wij hopen overigens wel dat DAF
Special Products betrokken blijft bij
het project verkenningsvoertuigen.
Wij hebben nu begrepen dat de
staatssecretaris dit project samen
met Duitsland wil doen. Wij zouden
dat toejuichen, mede gezien de
mogelijkheden tot standaardisatie in
het Nederlands-Duitse legerkorps.

De CDA-fractie vraagt zich af of
200 lucht/lucht-raketten voor de
F-16's niet wat erg weinig is voor
ruim 100 vliegtuigen. Aanvankelijk
zouden er 700 worden aangeschaft.

Voorzitter! Wij willen het kabinet
in ernstige overweging geven om ter
zake van het onderhoud van de twee
C-130 Hercules vliegtuigen perma–
nent met België zaken te blijven
doen en niet alleen tijdelijk voor het
eerste toestel.

Er is bij de Prioriteitennota
terloops een nogal forse wijziging
van de mijnendienst vermeld.
Daarover heeft ons nog steeds geen
informatie bereikt, ondanks eerdere
vragen. De CDA-fractie wil gaarne
inzicht in het hoe en het waarom van
het zogenaamde trojkaproject. Dat
kan, wat ons betreft, schriftelijk.

Ik wil nog een laatste opmerking
over materieel maken. Het antwoord
op de schriftelijke vraag 45 over het
MOU dat met Duitsland en Turkije is
gesloten, vinden wij onthutsend.
Turkije zegt nu: contract is contract.
Daar geef ik Turkije eigenlijk ook nog
gelijk in. Maar welke lering trekken
de bewindslieden uit deze affaire?
Eventuele volgende contracten zullen
op dit punt toch hopelijk wel
dichtgeschroeid zijn.

Voorzitter! De herstructurering
heeft logischerwijs gevolgen voor de
opleidingsstructuur en de ondersteu–
nende diensten als de genie en de
geneeskundige troepen. Zijn deze
ondersteunende troepen nog wel van
voldoende omvang om aan de taken
te voldoen zoals die in de
Prioriteitennota zijn vastgesteld? Kan
nadere informatie worden gegeven
over de vestiging van het Com–
mando opleidingscentrum koninklijke
landmacht? Kloppen de berichten dat
die centrale vestiging in Bussum
komt? Zo ja, waarom daar? Kan in
dit verband ook worden ingegaan op
het Opleidingscentrum militaire
administratie in Zeeland?

De CDA-fractie is verheugd dat de
schop voor het oefenterrein De Haar
nu eindelijk de grond in is. Wij zijn er
wel een voorstander van dat het
heli-instijgpunt op een perifeer deel
van dit oefenterrein gesitueerd wordt
in plaats van op een enkele
kilometers verder gelegen veldje. Je
kunt vanaf zo'n punt op het
oefenterrein naar onze mening net zo
goed eerst een rondje vliegen
alvorens uit te stijgen voor de
oefening te voet. Met zeer veel
belangstelling kijkt de CDA-fractie uit
naar de uitplaatsingsstudie voor een
gecombineerd compagnies–
oefenterrein en een COT voor de
luchtmobiele brigade. Wij zien die
studie nog graag tegemoet voor het
einde van deze kabinetsperiode.

Wat het COT in Havelte betreft, zal
de CDA-fractie nauwkeurig het
resultaat van de MER-procedure
beoordelen alvorens groen licht voor
de verdere inrichting te geven. Als
uit de uitplaatsingsstudie te zijner tijd
het besluit zou voortvloeien, een
2500 ha groot oefenterrein ergens op
landbouwgrond aan te leggen, zou er
dan misschien in Havelte met een
dubbel EOT volstaan kunnen
worden? Overigens zullen wij de
kwestie inzake de oefenterreinen
uitgebreider bespreken bij de
herziening van het SMT.

Voorshands oefent de lucht–
mobiele brigade nabij Ede. Om deze
brigade voldoende geoefend te
krijgen, moeten toch af en toe heli's
gebruikt worden. Kunnen die bij de
bondgenoten geleased of geleend
worden zolang onze eigen transport–
helikopters nog niet ingestroomd
zijn?

De CDA-fractie erkent het belang
van de militaire tehuizen. Wij
waarderen het dan ook dat de
staatssecretaris van mening is dat er
piaats is voor identiteitsgebonden
miiitaire tehuizen, zodat naast de
algemene militaire tehuizen de
protestantse militaire tehuizen
kunnen blijven functioneren. De
CDA-fractie betreurt het verdwijnen
van de KMT's, maar hoopt dat in de
nieuwe samenwerkingsstructuur toch
plaats is voor het gedachtengoed
van de KMT's. Wij steunen de
gedachte om de in het vooruitzicht
gestelde lump-sum-vergoeding door
de koepel te laten verdelen.

Voorzitter! Ik wil tot slot herhalen
waar ik mee begon. De CDA-fractie
houdt onverkort vast aan de
ingezette herstructurering. Binnen
het kabinet zijn de minister en de
staatssecretaris van Defensie als
eersten verantwoordelijk voor het
besluit of Nederlandse militairen
inzetbaar zijn in andere landen, zulks
naar aanleiding van een verzoek van
de internationale gemeenschap. Die
inzet van de krijgsmacht regardeert,
als enige, de minister van Defensie.
De CDA-fractie is van mening dat er
op dat punt maar één minister van
Defensie kan zijn.

D

De heer Ter Veer (D66): Mijnheer de
voorzitter! Dit jaar wil ik beginnen
met woorden van waardering voor
het departement en de krijgsmacht–
delen die bij de verschillende
vredesoperaties in de wereld
betrokken zijn. Vorige week
bespraken wij reeds de uitzending
van het eerste luchtmobiele bataljon
naar Bosnië. Wij vinden het van
groot belang dat Nederland nu ook
met dit bataljon een bijdrage kan
leveren aan de humanitaire
hulpverlening in Joegoslavië.

Het is goed om stil te staan bij de
afgesloten operatie in Cambodja. Bij
alle somberheid die soms doorklinkt
in de discussies over vredesopera–
ties, moet worden vastgesteld dat de
operatie in Cambodja een succes is
geworden. De inspanningen hebben
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bijgedragen aan een zeker herstel
van het burgerlijke bestuur en de
repatriëring van ongeveer 300.000
vluchtelingen. De Nederlandse
militairen hebben zich uitstekend van
hun taak gekweten. Past normaliter
terughoudendheid bij het steken van
de loftrompet, deze keer doen wij dat
zonder reserve.

De herstructurering is in volle
gang en naast de afbraak van het
oude, zien we nu ook de opbouw
van het nieuwe. Zo werd in het
afgelopen jaar besloten tot de
"mid-life update" van de F-16. Ligt
overigens ook de ombouw van de
DC-10-vliegtuigen tot tanker–
vliegtuigen op schema? Hoe vordert
het met de MOU's, de memoranda of
understanding, met de andere
medegebruikers? Hoe staat het met
de Fokker 50 utility? Lopen de kosten
daarvan niet uit de hand? Verder
constateren wij dat bij de landmacht
het tekort aan vervoerscapaciteit
wordt weggewerkt. Het derde
bataljon van de luchtmobiele brigade
zal eind 1994 inzetbaar zijn, een jaar
eerder dan verwacht; de transport–
helikopters zijn besteld en dat zijn
allemaal pluspunten. Juist omdat wij
veel waarde hechten aan de
nationale defensie-inspanningen,
kijken wij echter ook met grote
zorgen naar een onmiskenbaar
minpunt: de financiële situatie van
het ministerie.

Plannen en financiële middelen
staan in toenemende mate met
elkaar op gespannen voet. Zowel bij
de behandeling van de Defensienota
als bij de behandeling van de
Prioriteitennota heb ik namens mijn
fractie aangedrongen op een nadere
prioriteitenstelling. Dat deed ik vanuit
de gedachte dat de plannen, zoals zij
er lagen, fraai oogden maar niet
allemaal uitvoerbaar zouden zijn. En
als er dan toch extra taken of
krijgsmachtonderdelen moeten
worden afgestoten of afgeslankt, dan
moet dat gebeuren op basis van een
uitvoerbaar plan, en niet op
ad-hoc-basis. Wij constateren met
toenemende bezorgdheid dat de
regering nog steeds niet in staat of
bereid is om het defensiebudget op
peil te houden. In het bijzonder het
deel dat voor investeringen bestemd
is, staat permanent onder grote druk.
Het begint er al mee dat het
departement, weliswaar minder dan
proportioneel, blijft meedoen aan de
reguliere bezuinigingsrondes. Is dat
een wet van Meden en Perzen of zijn
er omstandigheden denkbaar waarin

het kabinet zal zeggen: er is al zoveel
gekort op Defensie, nu is dat echt
niet meer mogelijk?

De wereld oogt onveiliger dan
tevoren. Ongrijpbare atoommachten,
etnische tegenstellingen, fundamen–
talistische bewegingen die actief
ingrijpen in het politieke proces en
structurele voedseltekorten vormen
evenzovele potentiële conflict–
oorzaken. Er lopen reeds verschil–
lende vredesoperaties, maar het
aantal brandhaarden is vele malen
groter. Hoewel wij geen moment de
illusie moeten koesteren dat wij alle
burgeroorlogen van buitenaf zullen
kunnen beslechten of voorkomen,
vind ik dat na de drastische reducties
in het recente verleden, de omstan–
digheden zodanig zijn dat het budget
zoveel mogelijk zal moeten worden
ontzien.

Verder is het nog steeds zo dat de
kosten voor vredesoperaties voor
een groot deel ten koste gaan van
het budget van Defensie. Een
tamelijk absurde regelmg, die erop
neerkomt dat als Defensie doet wat
wij van haar verwachten, zij dan
minder in staat zal worden gesteld
om dat werk te blijven doen. Het
declareren van de kosten bij de VN is
wel mogelijk, maar in het gunstigste
geval zal slechts een gedeelte
daarvan, ook met grote vertraging,
worden vergoed. Of gaat de minister
ervan uit dat hij alle kosten kan
verhalen op de VN?

Bovendien zijn de opbrengsten uit
de verkoop van overtollig materieel
te hoog ingeschat, misschien wel
willens en wetens. Verkoop van
overtollig materieel zou de manier bij
uitstek zijn om het vredesdividend te
innen. De opbrengst valt echter
tegen. Veel overcompleet materieel
staat in opslag en wordt niet
verkocht. De nieuwe memorie van
toelichting meldt de tegenvallende
verkopen en de tegenvallende
prijzen. Wat is er veranderd in de
loop van dit jaar? Waarom zijn deze
gegevens nu pas aan de
departementsleiding duidelijk
geworden? Was dit niet te voorzien?

Ten slotte zijn er de welhaast
onvermijdelijke kosten–
overschrijdingen bij grote
investeringsprojecten, alleen al 150
mln. bij de transportheli's.

Al die factoren te zamen leveren
grote financiële problemen op en die
worden op pijnlijke wijze zichtbaar.
Het leidt tot vertraging in de
uitvoering van de plannen, met
uitzondering van die plannen die in

opheffing van eenheden voorzien.
Die laatste plannen worden juist
versneld uitgevoerd. Weliswaar zijn
tot op heden vooral de kleinere
projecten uitgesteld, maar op den
duur kan dat echt niet meer. Sinds
enige tijd is er ook een verplichte
uitgavenstop van kracht. Generaal
Couzy noemt dat, om begrijpelijke
redenen, een ramp. Volgens de
generaal kan er voor 100 mln. aan
rekeningen pas in januari betaald
worden. De voorspelling is dat de
generaal volgend jaar 200 mln. te
kort komt. In zijn woorden is er
sprake van een gigantisch probleem
en ziet hij niet hoe hij dat probleem
kan oplossen. Nu hoeft de generaal
dat probleem niet persoonlijk op te
lossen, maar de minister moet dat
wel. Of laat hij dat aan zijn opvolger
over?

De heer Vos (PvdA): Volgens mij is
hier geen sprake van een tekort,
maar juist van een overschrijding. Ik
vraag mij in dit verband af waarom
generaal Couzy een dergelijk
probleem heeft en zijn collega's van
de luchtmacht en de marine niet.
Zou het zo kunnen zijn dat die
laatsten in een wat eerder stadium
beter hebben opgelet en op grond
daarvan oplossingen hebben kunnen
vinden?

De heer Ter Veer (D66): U stelt een
vraag en u geeft in een toelichting
zelf het antwoord. Ik wil het houden
bij de vraag en die vraag als volgt
specificeren. Is het probleem van de
100 mln. van generaal Couzy niet
een gevolg van het feit dat de aan
hem opgedragen taken en de aan
hem verstrekte middelen niet met
elkaar sporen? Als die vraag met een
"ja" wordt beantwoord, dan hebben
wij generaal Couzy dus met een
onmogelijke opdracht op pad
gestuurd. Daar hebben wij het hier
over. Overschrijding is een kwestie
van definiëring ten opzichte van
tekort.

De heer Vos (PvdA): De begroting is
een wet en iedere Nederlander wordt
geacht zich aan de wet te houden.
Dat betekent dat het moment dat
blijkt dat men met het toegewezen
budget niet uit de voeten kan, het
moment moet zijn waarop een goed
manager zijn vinger opsteekt en
aangeeft dat hij er niet meer uitkomt.
Dat hebben twee anderen waar–
schijnlijk wel gedaan, die hebben
immers hetzelfde probleem en die
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komen niet op die manier klagen. De
verantwoordelijkheid van de minister
is duidelijk. Als blijkt dat er een
probleem ontstaat, dan kan de
generaal het niet in zijn eentje
oplossen. Mijn vraag is nu hoe het
mogelijk is dat wij in één
krijgsmachtdeel pas geconfronteerd
worden met een dergelijk probleem
aan het einde van het boekjaar,
terwijl de andere krijgsmachtdelen
waarschijnlijk op het moment dat
men problemen signaleerde, zijn
gaan kijken hoe die problemen
opgelost moeten worden. Ik kan toch
het schip niet eenvoudig de wal op
laten lopen en dan aan het eind van
het jaar zeggen dat er een probleem
en een tekort is? Daar heb ik het
over. Het is een overschrijding van
hetgeen toegezegd is en niet een
tekort.

De heer Ter Veer (D66): Mij lijkt dat
de heer Vos via mij een vraag aan de
minister stelt, ietwat vooruitlopend
op zijn spreektijd.

De heer Vos (PvdA): De heer Ter
Veer gebruikt het begrip tekort,
terwijl ik het heb over een overschrij–
ding. Dat is principieel iets anders.
Als je meer geld uitgeeft dan je
toegezegd is, moet je toch de vinger
opsteken? Je wacht toch niet totdat
je 100 mln. te kort komt?

De heer Ter Veer (D66): Ook als dat
het geval is, blijft de ministerraad
verantwoordelijk. Wij zeggen niet
tegen de generaal: foei, u hebt te
veel geld uitgegeven. Wij vragen aan
de minister hoe het mogelijk is, dat
de generaal te veel heeft uitgegeven.
Er is ook nog een tussenstap. Er is
nog een directie financieel–
economisch management, die
daarop behoort toe te zien. Zij hoort
van maand tot maand te weten, hoe
het met het huishoudboekje staat.
Het is voor mij volslagen vreemd om
te zeggen: het is generaal Couzy, die
niet waargemaakt heeft wat hem is
opgedragen. Beide andere bevelheb–
bers hebben dat wel perfect gedaan.
Nee, ik wil van de minister weten
hoe dat kan. Is het geen bevestiging
van de constatering die wij keer op
keer hebben gedaan: de taken zijn te
omvangrijk opzichte van de
financiële middelen, die daarvoor
staan?

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Op 1 januari
1993 had Couzy toch al een tekort

van 271 mln.? Er was toch sprake
van een geweldige spanning?
Worden zo langzamerhand de
tekorten niet vooruitgeschoven? Je
komt met de betalingen niet meer
bij. Het argument van collega Vos,
dat ik de drie krijgsmachtdelen over
één kam scheer - je moet uitkomen
met wat is gegeven - gaat niet op.
De problematiek bij de landmacht is
volstrekt van een andere orde dan
die bij de luchtmacht en de marine.

De heer Ter Veer (D66): Wat
mevrouw Van Heemskerck zegt, zit
impliciet in mijn verhaal. Tekorten
worden meegenomen naar een
volgend jaar, waardoor de proble–
men van dat jaar alleen maar groter
worden. De minister moet het
oplossen. Of laat hij het aan zijn
opvolger over?

De omschakeling is in volle gang.
Kan de minister schetsen, hoe de
vele projecten om te komen tot een
nieuwe personele invulling vorde–
ren? Is de uitstroom van beroeps–
militairen in lijn met de verwachtin–
gen? Of ontstaan er her en der
ongewenste en onverwachte tekorten
in de organisatie? Biedt het sociaal
beleidskader voldoende marge om
het hier noodzakelijke maatwerk ook
daadwerkelijk in te vullen? Verloopt
deze personele vermindering van de
beroeps ongeveer gelijk en in
hoeverre levert ook de centrale
organisatie daarin een bijdrage?

Tegelijk met het verlaten van de
organisatie van sommige catego–
rieën personeel moet een nieuwe
categorie worden aangeworven: de
beroeps bepaalde tijd. Hoe verloopt
dit? Is er sprake van flexibele
contracten met variabele contract–
duur? Hoe is het geregeld met de
mobilisabele verplichting na afloop
van de contracttijd en wordt
daarover adequaat voorgelicht? Hoe
staat het met het dienstrecht,
waarover wij tijdens de behandeling
van de Prioriteitennota spraken? Wat
denken de bewindslieden van een
afroep-reservist?

Over het werven wil ik nog de
volgende opmerkingen maken.
Waarom wordt niet gebruik gemaakt
van de expertise die voorhanden is
bij het bureau dienstplichtzaken in
Kerkrade? Werft elk krijgsmachtdeel
op eigen kracht of is sprake van
coördinatie? Ligt het niet in de rede
om het bureau dienstplichtzaken te
betrekken bij een actief benaderen
van toekomstige lichtingen BBT'ers?
Worden deze mensen wel naar

waarde geschat en mede ingescha–
keld bij deze nieuwe taak? Ik
overweeg hierover een motie in te
dienen. Wat stelt de minister zich
voor te doen met de militaire keuring
als de opkomstplicht wordt
afgeschaft?

Mijnheer de voorzitter! Ik vat
samen. Bij alle pluspunten zijn er een
tweetal punten van grote zorg: de
financiële situatie en de uitstroom en
werving van personeel. De combina–
tie van deze twee factoren brengt, op
z'n zachtst gezegd, de uitvoering van
de Prioriteitennota in de risicozone.
Mijn fractie dringt aan op een goede
boedelomschrijving van dit
departement. Bij de Voorjaarsnota
zouden dan eventuele aanpassingen
aangebracht kunnen worden.

D

De heer Vos (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Om te beginnen wil ik
namens mijn fractie graag waarde–
ring uitspreken voor de meer dan
3000 Nederlandse militairen die van
voormalig Joegoslavië tot aan
Mozambique een bijdrage leveren
aan VN-operaties. Onder zeer
moeilijke omstandigheden leveren zij
een uitstekende inzet. Ik kan mij nog
levendig de reis van de defensiecom–
missie naar Cambodja herinneren.
Ook daar zagen wij dat onze mensen
op een voortreffelijke manier hun
werk deden. Als wij kritiek hebben,
staan wij altijd gauw klaar in deze
Kamer maar als er iets is om trots op
te zijn, moet dat ook maar eens
hardop worden gezegd.

Voorzitter! Bij de behandeling van
de eerste defensiebegroting van dit
kabinet in januari 1990 stelden wij
vast dat er voor Defensie een
fascinerende maar tegelijkertijd ook
moeilijke periode aanbrak. De
Berlijnse Muur was zojuist afgebro–
ken; de minister was nog geen zes
dagen in ambt of het was al zover...
Het Warschaupact begon langzamer–
hand uiteen te vallen. In de
Sovjet-Unie was Gorbatsjov druk
bezig om zijn perestrojka en glasnost
te consolideren. Al met al waren er
duidelijke signalen dat de militaire
dreiging vanuit Oost-Europa sterk
afnam. De veranderingen in de
veiligheidssituatie boden nieuwe
vredesperspectieven en maakten
tegelijkertijd harde ingrepen in het
apparaat van Defensie noodzakelijk,
niet alleen in Nederland.

Het is merkwaardig, voorzitter, hoe
snel dergelijke ontwikkelingen
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kunnen gaan. De grootste nationale
beweging van de jaren tachtig was
die tegen de kernwapens. Als wij
nagaan wat zich de afgelopen vier
jaar heeft afgespeeld, moeten wij
concluderen dat de situatie drama–
tisch is veranderd. Bij het begin van
de huidige regeerperiode hadden wij
nog vier kerntaken terwijl er nu wat
dit betreft nog slechts sprake is van
een gedeeltelijke en beperkte
F-16-taak.

In de nieuwe internationale
context die zich ontwikkelde, kwam
een buitengewoon belangrijke rol toe
aan de Verenigde Naties. Visie en
daadkracht waren meer dan ooit
vereist om goed invulling te geven
aan het nieuwe veiligheidsconcept.
Vandaag kunnen wij concluderen dat
de minister en de staatssecretaris
hierin veel energie hebben gestoken.
Tot aan vandaag zijn zij in staat
gebleken om aan deze eisen op een
behoorlijke manier te voldoen. In
minder dan vier jaar tijd is er sprake
geweest van het meest ingrijpende
reorganisatieproces in de krijgsmacht
sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat
geldt zowel voor de taken als voor
de omvang van de krijgsmacht. Dat
is geen gemakkelijk proces,
voorzitter. Thans neemt de crisis–
beheersing in het kader van de VN
een centrale plaats in. Die ontwikke–
ling is te meer van belang nu wij
kunnen zien dat de krijgsmacht
aanzienlijk kleiner maar ook veel
mobieler en flexibeler is geworden.
Wij zijn nog lang niet aan het eind
van dat proces. Nogmaals, op dit
moment neemt Nederland met 3000
mensen deel aan diverse vredesope–
raties. Bovendien is Nederland in
beginsel bereid om een bijdrage te
leveren aan stand-by arrangements
van de VN.

Voorzitter! Het personeelsbestand
is in 1994 18% lager dan in 1989.
Bovendien is ervoor gekozen om in
1998 te komen tot een professioneel
apparaat; met ingang van dit jaar
wordt de opkomstplicht afgeschaft.
Toen dit kabinet aantrad, werd in het
regeerakkoord gesteld dat het in de
rede lag dat de uitgaven ten behoeve
van Defensie een dalende tendens
zouden vertonen. De afspraken die
hierover in het kader van het
regeerakkoord zijn gemaakt, zijn
nagekomen. Het budget voor
Defensie is in 1994 bijna 20% lager
dan in 1989; qua volume gaat het om
een niveau van 9 mld. tot 10 mld. In
structurele zin is het budget ten
opzichte van 1989 met ongeveer 2,5

mld. tot 3 mld. verlaagd. In verband
met de financiële situatie van het Rijk
valt niet uit te sluiten dat Defensie
het ook in de komende jaren met
minder geld zal moeten doen. Zo
zouden de in de Miljoenennota
aangekondigde maatregelen volgens
het Centraal planbureau tegen het
eind van de volgende kabinets–
periode, dus zo ongeveer in 1998,
een nieuwe ombuiging van ongeveer
700 mln. noodzakelijk maken. Het
behoeft geen betoog dat hierover bij
de volgende kabinetsformatie
duidelijke afspraken moeten worden
gemaakt, opdat wij ook in de
komende vier jaar precies weten
waar wij aan toe zijn.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (WD): Maar wordt
daar in het verkiezingsprogramma
van de Partij van de Arbeid eigenlijk
niet al een voorschotje op genomen?
Daarin wordt al een bezuiniging van
900 mln. aangekondigd, dus bijna
een miljard. Is uw partij dus niet al
van mening dat die bezuiniging moet
worden doorgevoerd? Ik vraag dit
maar in het kader van de duidelijk–
heid.

De heer Vos (PvdA): Daar is bij mij
nooit gebrek aan. In het verkiezings–
programma van de PvdA wordt een
bedrag van 900 mln. genoemd, het
CPB noemt een ombuiging van 700
mln. Ik denk dat wij een minder
groot probleem hebben dan de VVD,
want in het VVD-programma is
hierover tot nu toe niets vermeld. Als
u de CPB-cijfers wilt volgen, heeft u
nog wel het een en ander weg te
werken.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Het CPB geeft
niet aan dat er 700 mln. bij Defensie
bezuinigd zou moeten worden, het
planbureau geeft aan dat er als
resultaat van het huidige kabinets–
beleid een probleem is. Verder is het
verkiezingsprogramma van de WD
klip en klaar: geen verdere bezuini–
gingen in het defensiebeleid, eerst
de herstructurering en de ombuiging.

De heer Vos (PvdA): Dan ontstaat er
toch nog een ander probleem, want
als je het huishoudboekje van de
Staat op een redelijke manier op
orde wilt houden - en daar gaat het
om in het stuk van het CPB - dan
ontkom je toch niet aan maatregelen.
En ik denk dat de maatregelen die in
het verkiezingsprogramma van de

Partij van de Arbeid zijn aangekon–
digd, dichter komen bij hetgeen het
CPB wil dan wat sommigen nog in
discussie zouden willen brengen.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (WD): Voorzitter!
Collega Vos gaat toch uit van
verkeerde veronderstellingen. Ik heb
in de afgelopen vier jaar steeds
gezegd dat geld niet de leidraad voor
het herstructureren van de defensie
mag zijn, maar de taken en
doelstellingen, waar je geld naast
moet leggen. Dat je op een gegeven
moment moet schipperen en
middelen, akkoord, dat is de realiteit.
Maar je kunt er niet van uitgaan dat
het tekort van straks, dat het CPB op
dit moment op 700 mln. becijfert,
wel bij Defensie gehaald kan worden.
Dit predikt de PvdA keer op keer,
maar het is de verkeerde volgorde.

De heer Vos (PvdA): Ik denk dat u
dat verkeerd gelezen hebt. Kijk, wij
zullen het er snel over eens zijn dat
wij over een herstructurering moeten
praten die uiteindelijk tot iets
werkbaars leidt. Dat klopt, maar het
is bij de overheid net als bij Albert
Heijn. Je kunt nog zulke leuke
boodschappen halen, maar aan het
eind van de rit moet je langs de
kassa. Als je dan voor ƒ 123 aan
boodschappen bij je hebt, terwijl je
maar ƒ 87 in je zak hebt, dan moet je
bijbetalen en dan is er niets aan de
hand, of je loopt door met je karretje,
maar dan word je gearresteerd
wegens winkeldiefstal. Er komt dus
een moment waarop de centjes een
belangrijke rol spelen. Als je van
tevoren weet dat je tegen zo'n
probleem aan zult lopen, dan kun je
het ontkennen, maar dan komt het
ook als een natuurverschijnsel over
je heen en kun je geen enkel initiatief
meer nemen. Je kunt ook proberen,
er al op dit moment rekening mee te
houden, zodat je weet wat je echt
kunt uitgeven en welke organisatie
daarbij past.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis Duvekot (WD): Het gaat om
beleid, het gaat niet om boodschap–
pen doen bij Albert Heijn. U bent
terecht begonnen met het uitspreken
van waardering, zowel voor de inzet
van de mensen bij VN-operaties als
voor de organisatie zelf. Een
organisatie moet klaar staan, qua
mensen, training en middelen, voor
de taken die wij haar geven. Of het
nu een vredesoperatie of een andere
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operatie \s, de organisatie moet daar
klaar voor staan. Maar er hangt een
prijskaartje aan en het hangt er maar
vanaf, hoe belangrijk je het vindt dat
de organisatie uitgerust is met de
juiste mensen en de juiste spullen.
Je kunt dus geen vergelijking maken
met zomaar even langs de kassa
gaan bij Albert Heijn, want daar gaat
het niet om.

De heer Vos (PvdA): Daar gaat het
wel om, want het moet financierbaar
zijn. Het aardige van dit kabinet is
dat het alweer minder schulden heeft
dan toen uw partij de zaak achterliet,
en dit zouden wij graag zo houden.
Daarom moeten wij zorgvuldig met
geld omgaan, dus ook nu. En het is
beter om dit van tevoren aan te
geven dan anderen achteraf met een
rekening te confronteren. Dat is het
punt. Als je daar niet op in wilt gaan,
kun je wel een visie hebben, maar
dan struikel je voor de deur van de
spaarbank.

Mijnheer de voorzitter! Het
uitgangspunt is steeds geweest het
ongeveer gelijk opgaan van de
verkleining en de herstructurering
van de krijgsmacht. De reductie van
het aantal personeelsleden verloopt
in principe volgens de lijnen die
daarvoor bepaald zijn. Ondanks dat
er inmiddels 400 reorganisatie–
programma's gaande zijn, lijkt de
dreiging van gedwongen ontslagen
kleiner dan oorspronkelijk door de
belangenorganisaties werd veronder–
steld. De door de minister aange–
gane inspanningsverplichting om
gedwongen ontslagen te voorkomen
is tot nu toe gelukt. Dit neemt echter
niet weg dat er meer duidelijkheid
moet ontstaan over de uitwerking
van het sociaal beleidskader en over
de kwaliteit van de reorganisatie.
Wat het sociaal beleidskader betreft
hebben wij met elkaar gezegd dat
het ramingen zijn van datgene wat
wij nodig hebben. Het is niet "einde
bericht" als het bedrag op is. Ik ga
ervan uit dat dit nog steeds het geval
is.

Bij de kwaliteit van de reorganisa–
tie zelf gaat het vooral om de
samenstelling van het personeelsbe–
stand dat achterblijft in de organisa–
tie en om de vraag of het bestand is
toegesneden op de nieuwe taken van
de krijgsmacht. Op het moment dat
je geen duidelijke lijnen hebt en er in
de reorganisatie ook geen duidelijk–
heid voor de mensen is over de
vraag waar zij op langere termijn
terechtkomen, loop je het risico dat

de mensen zeggen dat zij iets beters
kunnen krijgen, dat zij iets anders
kunnen gaan doen en dat zij
weggaan. Dat kan als consequentie
hebben dat de samenstelling van het
personeelsbestand er anders uit gaat
zien dan het uitgangspunt dat je
gekozen hebt.

Ik ga nog even in op de vraag hoe
je in staat bent, je organisatie beter
toe te snijden op de nieuwe taken
van de krijgsmacht. In dat kader is
het goed, ook een paar opmerkingen
te maken over de reorganisatie van
de centrale organisatie. Ik kom min
of meer tot de conclusie dat er
sprake is van een kind met een
waterhoofd. Ik denk dat dit niet
langer acceptabel is. Wel zal de al in
gang gezette verzelfstandiging van
de uitvoerende diensten moeten
worden voortgezet. Tegelijkertijd is er
nog steeds sprake van een
reorganisatieplan waarbij wij met
elkaar afspraken hadden gemaakt
over de drie krijgsmachtdelen, maar
ook over de centrale organisatie zelf.
Het geldt niet alleen voor de centrale
organisatie, maar ook voor de
Haagse staven van de krijgsmacht–
delen. Het mag niet een soort
omgekeerde piramide worden, want
zo'n situatie zou niet bijdragen aan
een beter functioneren van de
organisatie die wij op het oog
hebben. De grotere doelmatigheid
die ik graag nastreef als het gaat om
de samenwerking, moet worden
gerealiseerd. Daaraan zullen wij veel
aandacht moeten besteden. Immers,
door de opheffing van de matrix–
organisatie lijkt bij de Haagse staven
een concentratie van activiteiten te
hebben plaatsgevonden. Juist nu,
wanneer het nodig is om vanuit een
centrale sturing het reorganisatie–
proces te begeleiden, levert dat een
probleem op. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de werving van personeel. Daar
hebben al enkele van mijn collega's
over gesproken. Die werving zou
veel meer centraal moeten plaatsvin–
den. Op dit moment werven de KL,
de KLu en de marine elk voor zich,
terwijl alleen de Koninklijke
landmacht over zogenaamde
aanmeldingswinkels gaat beschikken.
Bovendien, zo heb ik begrepen uit de
beantwoording van de vragen, moet
er een centrale oplossing worden
gevonden voor de keurings– en de
indelingsraden. Dat is toch wat
merkwaardig. Er wordt niet alleen
gesproken over een centrale
oplossing, maar terzelfdertijd wordt
de vraag gesteld of het misschien

klantvriendelijker is als wij het toch
weer decentraal doen. Het betekent
dat je eerst een standpunt hebt,
terwijl je naderhand zegt dat het
misschien toch beter is om het
anders te doen.

Misschien kunnen wij iets leren
van de manier waarop wij na de
opheffing van het Dr. Matthijssen–
hospitaal hebben gesproken over de
nieuwe inrichting van de medische
begeleiding van militairen. Daarbij
hebben wij in het AZU een oplossing
gevonden als wij grote capaciteit
nodig hebben. In de periferie hebben
wij een zestal plekken gevonden die
dicht bij de bron zitten en waar men
snel kan werken. Als je klant–
vriendelijk wilt werken bij de
werving, keuring, indeling e.d., is het
van de gekke dat iemand uit
Groningen die geïnteresseerd is,
alleen maar in Utrecht terecht kan.
Wij hebben nu één centrale
organisatie. Waarom probeer je niet
één centrale organisatie te maken als
paraplu boven een groot aantal
raden in de periferie? Dat kunnen
dan indelingsraden, keuringsraden
enz. zijn. Daar moet het echte werk
dan gebeuren. In coördinatie met
elkaar kun je gezamenlijk best goed
een klus klaren. In het antwoord op
vraag 62 gaat het onder andere over
deze organisatie. Daar wordt gezegd:
als wij kijken naar de manier waarop
geworven moet worden, en naar de
werking van de arbeidsmarkt, dan is
de huidige organisatie - dat is het
bureau in Kerkrade - niet geschikt.
Op de volgende pagina staat dat de
landmacht regionale wervings–
bureaus opzet, die met goed
opgeleide militairen moeten worden
bemand. Dat moeten wij dus nog
doen. Dan denk ik: als wij ertoe in
staat zijn, die militairen dat te leren,
zijn wij er ook toe in staat, het de
mensen te leren die op dit moment
in Kerkrade bezig zijn.

De voorzitter: Ik wijs de aanwezigen
op de tribune erop dat zij geen
blijken van instemming of afkeuring
mogen geven. De sanctie is dat de
tribune wordt ontruimd. Daar voel ik
uiteraard niet veel voor. Dus ik
verzoek u, ieder applaus achterwege
te laten. De heer Vos kan zijn betoog
vervolgen.

De heer Vos (PvdA): Dank u zeer,
voorzitter. Als ik uitgefloten word,
accepteer ik het ook niet.

Er is een brief van 4 oktober van
de staatssecretaris over dit pro–
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bleem. Ik zal niet de hele brief
voorlezen, want de staatssecretaris
kent hem, naar ik aanneem. Het gaat
over de afschaffing van de opkomst–
plicht en de consequenties hiervan
voor de 180 betrokken mensen in
Kerkrade. Vervolgens verzoekt de
staatssecretaris de secretaris–
generaal en de drie bevelhebbers, te
onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn voor een verplaatsing van
werkgelegenheid naar Kerkrade. Daar
wordt dus ingegaan op de vraag wat
wij anders voor Kerkrade kunnen
doen, wanneer biijkt dat het werk dat
men zich voorstelt, daar niet kan
gebeuren.

Staatssecretaris Frinking: Is dit een
brief aan het parlement?

De heer Vos (PvdA): Nee, het is een
brief aan de secretaris-generaal en
de drie beveihebbers, geen brief aan
het parlement. Wij moeten even het
onderscheid zien tussen het
antwoord op de vragen dat ons
toegezonden is, en correspondentie
die elders ioopt. Bij ons staat wel
eens een raam open en tocht het wel
eens. Dan waait er wat naar binnen.
Op het moment dat er wat naar
binnen waait, ben ik nieuwsgierig
genoeg om te kijken wat erop staat.
Het volgende staat erop.

Het gaat om de vraag of kan
worden voldaan aan de vragen die
door mensen in Kerkrade gesteld
zijn. De staatssecretaris vraagt de
drie bevelhebbers en de secretaris–
generaal, toch niet de eersten de
besten, of zij, als de conclusie is dat
het niet kan, willen bekijken of zij
alternatieve werkzaamheden kunnen
vrijmaken die in Kerkrade kunnen
plaatsvinden en voor 1 november
willen vertellen hoe zij gevaren zijn.
De vraag die ik stel, is niet zo
ingewikkeld en die had de staatsse–
cretaris inmiddels ook wel door:
hoever bent u?

In een gesprek dat op 7 april heeft
plaatsgevonden in het kader van het
regionale beleid in Zuid-Limburg,
waar de staatssecretaris van
Economische Zaken bij was, is
hetzeifde probleem aan de orde
geweest. Toen is gezegd dat de
conjuncturele inzinking in de
economie die nu optreedt, tot een
nieuwe terugval in de economie en
de werkgelegenheid in Zuid-Limburg
leidt die proportioneel groter is dan
ergens anders. Tegen deze achter–
grond is overeengekomen dat de
gevolgen van de bezuinigingen op

de njksdiensten, de arbeidsplaatsen–
plannen en de sociale werkplaatsen
in Zuid-Limburg waar mogelijk
moeten worden beperkt. Op de
laatste pagina staat het interessant–
stü, namelijk dat om het verlies van
werkgelegenheid bij defensie–
diensten in Zuid-Limburg te
mitigeren, een aantal maatregelen
zal worden genomen. De andere
vertel ik nog wel eens, maar er is er
één waar ik het nu over heb: als er
een administratief centrum voor de
werving van beroepsmilitairen tot
stand komt, zal het defensiekantoor
in Kerkrade serieus kandidaat zijn
voor de vestiging ervan.

Deze opmerkingen bij elkaar
maken dat ik het vermoeden heb dat
ook de staatssecretaris actief bezig is
met het zoeken van een oplossing.
Deze oplossing is ons en de anderen
nog niet geworden. Niet alleen
moeten wij hier heel serieus praten
over het oplossen van deze zaak,
maar het moet ook op vrij korte
termijn duidelijk worden in welke
richting wij met elkaar willen. Wat ik
zopas in het algemeen zei, geldt
natuurlijk ook voor afzonderlijke
diensten. Zolang er onduidelijkheid
is, zal een aantal mensen de
organisatie verlaten. Hierdoor kan
een onbalans ontstaan in datgene
wat je kwalitatief in de toekomst
nodig hebt.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): Als op dit
moment in Kerkrade een aantal taken
vervalt, doordat de dienstplicht nu
eenmaal verdwijnt, gaan wij daar
ander werk doen of op een andere
manier proberen zoveel mogelijk
mensen van die dienst in te
schakelen. Dat is toch ook uw
uitgangspunt?

De heer Vos (PvdA): Ik heb die
citaten hier gegeven om aan te
geven dat er in gesprekken gezegd
is: wij gaan voor jullie op stap. Bij
mijn moeder hing vroeger een groot
bord aan de muur met de tekst "Ik
doe mijn best, meer kan niet en
minder mag niet". Dit moet het
uitgangspunt zijn, want garanties kun
je in zo'n vroeg stadium niet geven.
Maar het gaat mij er nu om dat bij
twee gelegenheden hierover iets is
gezegd. Zowel via een uitspraak van
de staatssecretaris van Economische
Zaken als via een brief van de
staatssecretaris van Defensie is
aangegeven, dat men op pad wil
gaan en dat men wil bekijken of er

alternatieven zijn. Dan wordt het tijd
dat er duidelijkheid ontstaat over de
richting waarin wordt gezocht, over
het volume waaraan wordt gedacht
en de alternatieven die er in de
praktijk zullen zijn voor het werk dat
nu wordt gedaan.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (WD): Voorzitter! De
minister en de staatssecretaris horen
nu heel duidelijk dat alle woordvoer–
ders vragen om met een positief
resultaat te komen. Het gaat dus niet
alleen om de inspannings–
verplichting. Over Kerkrade heeft de
gehele Kamer een duidelijke
uitspraak gedaan.

De heer Vos (PvdA): Voorzitter!
Zojuist heb ik al aangegeven dat er
plannen zijn om de drie krijgsmacht–
delen te laten werven. Dat vind ik
onzin. Wij moeten proberen de
krijgsmacht als geheel te laten
werven. Op die manier kunnen wij
voorkomen dat onnodige en
contraproduktieve concurrentie
ontstaat tussen landmacht, de
marine en de luchtmacht bij het
werven van vrijwilligers. Ter
verbetering van de werving zullen
niet alleen goede opleidingsmogelijk–
heden moeten worden geboden. Het
gaat hier om het inzetten van
mensen die militairen zijn. Duidelijk
zal dan moeten zijn, dat de aantrek–
kelijkheid van de krijgsmacht groter
is wanneer er mogelijkheden zijn om
ervoor te kunnen zorgen dat de
militairen via hun opleiding een
betere startpositie kunnen verwerven
voor de periode dat zij niet meer in
dienst van de krijgsmacht zijn.
Daarmee heeft de lengte van het
contract te maken. Het is nog maar
de vraag of je met contracten van
twee jaar in staat bent om beide
mogelijkheden tot uiting te laten
komen. Daarom zou het heel goed
zijn als men nadacht over een
contract voor een wat langere
periode en waarmee niet alleen
wordt gezorgd voor goed opgeleide
mensen bij de krijgsmacht, maar ook
voor een behoorlijke positie van de
betrokkenen op de arbeidsmarkt als
zij de krijgsmacht willen verlaten.

Dan wil ik nog iets zeggen over de
manier waarop wij werven. Free
publicity en films als Top Gun zijn
misschien de beste middelen om
jonge mannen te strikken, maar wij
moeten voorkomen dat wij mensen
binnenhalen die wij eigenlijk niet
willen: de Rambo's die een beetje op
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avontuur uit zijn. Ik verwacht wel dat
je bij de keuring een eventueel
ongewenste instroom kunt afrem–
men, maar ik vind dat je een
dergelijke instroom niet moet
uitlokken Bovendien hebben we met
deze manier van werven met een
ander probleem te maken. Als wij dit
soort filmpjes gebruiken zal, vooral
bij de landmacht, men zelf daar op
een gegeven moment met een
probleem te maken krijgen. Je hebt
namelijk ook mensen nodig die niet
uitgezonden zullen worden, omdat
hun functie dat niet met zich brengt.
Als wij ons met onze werving zo
sterk richten op de luchtmobiele
brigade als tot nu toe het geval is
geweest, schept men problemen
voor de krijgsmacht zelf: de mensen
voor die andere functies zullen dan
nog nauwelijks te krijgen zijn.

Voorzitter! De afschaffing van de
opkomstplicht in 1998 dient te
worden voorafgegaan door de
invoering van een systeem op grond
waarvan dienstplichtigen slechts op
vrijwillige basis opgeroepen worden.
Collega De Graaf heeft hierover al
gesproken en daarbij gewezen op de
mogelijkheden die er in dezen zijn.
Bij zijn woorden hierover wil ik mij
aansluiten. Aangezien minder
dienstplichtigen nodig zijn en er in
dit verband sprake is van een
bereidheid - daarover is onlangs
gesproken - zou dit dienstrecht
conform de motie-Valk al in 1995
ingevoerd kunnen worden.

Voorzitter! Bij de aanschaffingen
van materieel moet veel meer dan in
het verleden de standaardisatie een
belangrijke rol spelen. Dat geldt niet
alleen voor de aanschaffingen in
internationaal verband, maar ook
voor de aanschaffingen van de
krijgsmachtdelen. Uit het materieel–
keuzeproces moet gaan blijken, dat
Defensie een centraal uitgangspunt
hanteert. Dat heeft twee voordelen.
Waarschijnlijk kan men op deze
manier met minder geld toe. Als je
namelijk op een goede manier
standaardiseert, ben je ook logistiek
in staat om kortere lijnen te trekken.
Dat heeft weer het voordeel dat je
optreden daardoor wordt versterkt.
Je hoeft hiervoor zeker niet meer
geld uit te trekken. Bovendien is met
deze manier van werken de
veiligheid gediend. Als er namelijk
sprake is van standaardisatie, hoeven
de mensen van de krijgsmacht niet
drie of vier technische talen te leren.
Als je moet optreden op grote
afstand van anderen en je bent in

staat ben om in logistiek opzicht met
de anderen één lijn te trekken, kun je
de vliegtuigen en helikopters op een
betere manier in de lucht houden.
Dat geldt zeker als het om grote
afstanden gaat. Je hoeft dan niet met
computers te communiceren omdat
anders de een de ander niet begrijpt.
Communiceren met hulpmiddelen
kost tijd en bovendien gaat deze
manier van werken ten koste van de
veiligheid.

Daarom vind ik dat de staatssecre–
taris moet worden gecomplimen–
teerd met de Nederlands-Duitse
samenwerking op het gebied van
verkenningsvoertuigen. Hierover
kregen wij deze week bericht. Ik vind
dit buitengewoon positief en ik wil
de staatssecretaris hiermee
feliciteren. Naar mijn mening is dit
een stap in de goede richting.
Bovendien zou het heel goed zijn als
wij probeerden in de toekomst de
programma's op dezelfde wijze tot
stand te brengen. Zekerheid op dit
punt kan men echter niet altijd
hebben.

Van de zijde van de NAVO wordt
erop aangedrongen om bij de
landmacht een vijfde mobilisabele
brigade in te stellen. Die zou er na
1998 moeten zijn. Er was tot voor
kort ook sprake van een zesde
mobilisabele brigade. Aanpassing
van het bestaande materieel van
beide brigades brengt grote kosten
met zich. De keuze in de brief van
vorige week om de vijfde mobilisa–
bele brigade slechts op een
operationeel niveau te houden en de
zesde brigade definitief af te stoten,
kan mijn fractie heel goed volgen.

In het kader van de vijfde brigade
en het materieel moeten wij ons nog
iets anders afvragen. Voor de
Leopard-2 geldt nog steeds een
gevechtswaardeverbeterings–
programma. Dit staat ook in de
DMP-lijst voor volgend jaar, inclusief
het basisonderhoud. Is het niet veel
verstandiger, het basisonderhoud op
deze tank overeind te houden en het
kostbare gevechtswaardeverbe–
teringsprogramma af te blazen. Dit
programma voegt technologisch
nauwelijks iets toe aan de waarde
van de Leopard-2 op dit moment. De
ontwikkeling van nieuwe technolo–
gieën vindt boven de grond en niet
meer op de grond plaats. Dat moet
een heel belangrijke rol spelen bij de
uiteindelijke beslissing of een
dergelijk programma moet worden
uitgevoerd.

Reeds langer wordt gesproken
over verdergaande taakintegratie en
–specialisatie tussen de NAVO-staten.
Tot nu toe moeten wij eerlijk
bekennen dat er weinig vooruitgang
is. Ik vind dat heel jammer. Welis–
waar worden er steeds plannen voor
gezamenlijke oefeningen gemaakt -
dat is heel goed - maar het
daadwerkelijk overnemen van elkaars
taken lukt nog steeds niet. Mijn
fractie stelt een concrete stap in deze
richting voor. Wij moeten uitkienen
of het werkelijk realiteitswaarde
heeft. Als blijkt dat het van de top
naar beneden niet lukt, waarom
proberen wij het dan niet eens vanaf
de andere kant? Waarom gaan wij
niet eens met onze zuiderburen
praten als het gaat om een aantal
marine-activiteiten? Een aantal jaren
geleden hebben wij met elkaar een
tripartiete mijnenjagerprogramma
uitgevoerd. De Fransen, de Belgen
en wij varen met precies hetzelfde
type mijnenjager. leder schroefje en
ieder moertje aan boord is gelijk. Je
hoeft elkaar dus weinig meer te
leren.

De Belgen zullen volgend jaar
waarschijnlijk nog beschikken over
twee fregatten. Zijn twee fregatten
een vloot? Neen. Je moet je afvragen
of het zinnig is als wij op die manier
als buren verder gaan. Waarom komt
er geen discussie op gang tussen de
Belgische en Nederlandse marine?
Daarin zou bijvoorbeeld kunnen
worden bepleit dat de Belgen het
mijnenjagen, waar ze goed in zijn,
voor hun rekening nemen. De
Nederlandse marine zou zich
daarmee veel sterker kunnen
concentreren op oppervlakteschepen.
Dat zou betekenen - daar moet je
eens over prakkizeren - dat wij wat
minder fregatten schrappen dan in
de Defensienota en Prioriteitennota
is aangegeven. Het is een exercitie
die ons op weg kan helpen om tot
verdere taakspecialisatie te komen. Ik
zou graag van de minister en
staatssecretaris horen hoe zij hier
tegenaan kijken.

Over de onderzeebootbestrijdings–
taak zou je heel mteressante
discussies met de Duitsers kunnen
voeren. Waarom proberen wij het
niet eens bottom-up, met mensen
die in de praktijk moeten werken?
Dat lijkt mij beter dan dat wij weer
eens proberen op een heel hoog
abstractieniveau opnieuw een
discussie te voeren over taak–
specialisatie. Zo'n discussie heeft de
garantie dat zij leidt tot datgene waar
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zij altijd toe geleid heeft, namelijk tot
niets.

Er moet ook gestreefd worden
naar verdere integratie van taken
binnen de krijgsmacht. Het zou goed
zijn om daar het voorbeeld bij de kop
te nemen van de problematiek bij het
korps mariniers en bij het korps
commandotroepen. Dit is al eens aan
de orde geweest bij de behandeling
van de Defensienota. Daarna is het
stil geworden. Wij moeten bezien of
bij dit soort posities een soort
interservice-idee kan worden
ontwikkeld. De inzet wordt daarmee
veel produktiever.

Ik wijd enige woorden aan het
derde bataljon mariniers. De Kamer
heeft daarover een breed gedragen
uitspraak gedaan. De argumenten
hoef ik niet op tafel te leggen. Er zou
een onderzoek naar gedaan worden.
Wij hebben geen duidelijkheid. Het
resultaat van het onderzoek moet
aan de Kamer worden gepresenteerd
op een zodanig moment dat zij er bij
de onderhandelingen over een nieuw
regeerakkoord mee aan de slag kan.
Als dat niet gebeurt, schuiven wij dit
van ons af. Dan zal het nagestreefde
doel langzamerhand niet meer tot de
mogelijkheden behoren.

Mevrouw Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD): U weet toch
net zo goed als ik dat het onderzoek
klaar is en dat er vier varianten uit
zijn gekomen. Laat het maar naar de
Kamer komen! Als we besluiten om
een variant te nemen, zijn er als
gevolg van Cambodja nog een
heleboel mariniers in dienst. We
hebben dat extra bataljon in feite
paraat moeten maken, omdat we het
nodig hadden voor de aflossing in
Cambodja. Nogmaals, behandel dit
onderwerp maar met veel spoed in
de Kamer; we zullen dan wel zien
hoe we daarop ingaan en hoe we
beslissen.

De voorzitter: Ik moet u er wel op
wijzen dat de interrupties niet
bedoeld zijn om een termijn–
verlenging te bewerkstelligen.

De heer Vos (PvdA): Ik zou die
opmerking ook gemaakt kunnen
hebben. Dat gaat nu niet van mijn
spreektijd af, en dat scheelt een
hoopl

De voorzitter: Vandaar mijn
opmerking.

De heer Vo» (PvdA): Voorzitter! Op

het gebied van samenwerking met
landen in Midden– en Oost-Europa
loopt Nederland als het ware voorop,
en dat is toe te juichen. Met Polen en
Hongarije wordt getracht, de
samenwerking op het gebied van
opleiding en training voor vredeso–
peraties van de NAVO te intensive–
ren. Nederland is dan ook het
aangewezen land, althans naar mijn
mening, om pleidooien te houden
voor verdere integratie van de
Visegrad-landen in de NAVO. Mijn
collega Van Traa zal daarop
ongetwijfeld bij de behandeling van
de begroting van Buitenlandse Zaken
nog nader ingaan. Volledige
integratie zal mogelijk moeten zijn op
het moment dat die landen - Polen
wellicht op niet al te lange termijn -
in staat zijn, geïntegreerd te worden
in de militaire structuur van het
bondgenootschap. De PvdA
ondersteunt ook heel graag het
driesporenbeleid, zoals dat is
voorgesteld door de minister van
Defensie in Travemünde, enige tijd
geleden, waarin wordt gesproken
over verdere integratie van Visegrad–
staten op basis van artikel 4 van het
NAVO-verdrag, dus consultatie bij
oplopende spanning, verdieping van
de Noordatlantische samenwerkings–
raad en security partnership. Het
laatste is bedoeld om te voorkomen
dat er een soort geïsoleerde positie
van Rusland en de Oekraïne ontstaat.

De participatie van de Nederlandse
krijgsmacht in VN-vredesoperaties
neemt een centrale plaats in. Voor de
komende jaren kan worden
uitgegaan van een verdere stijging
van de kosten die daarmee verbon–
den zijn. Over de financiële dekking
dient meer duidelijkheid te bestaan,
evenals over de voorwaarden,
waaronder inzet van Nederlandse
militairen in "out of area"-operaties
mogelijk moet zijn, en de formele
betrokkenheid van het parlement
daarbij. Ik heb begrepen dat er
binnenkort een brief aan de Kamer
zal worden gezonden; ik denk dat het
goed is, daarvan op heel korte
termijn kennis van te kunnen nemen,
want het is echt onbekend gebied
waar we het over hebben. We
kunnen dan ook een soort evaluatie
maken, die ons helpt bij de stappen
die we verder zouden moeten
maken.

Door de verkleining van de
krijgsmacht, maar ook door
bezuinigingen op andere begrotin–
gen, wordt het steeds aantrekkelijker,
de mogelijkheden te onderzoeken

van inzet van de defensie–
infrastructuur ten behoeve van civiel
medegebruik. Het gaat hier onder
andere om de problematiek van de
kustwacht, zoals die door de heer De
Graaf op tafel is gelegd. Het zou heel
goed zijn, omdat een aantal
departementen te maken heeft met
de kustwacht, uit te maken waar het
zwaartepunt ligt van de activiteiten,
en de zaak daar dan ook te concen–
treren. De andere departementen
mogen dan echter niet worden
ontslagen van de plicht, mee te
betalen aan de activiteit op zichzelf.
Als je het operationeel niet meer
voor je verantwoording hoeft te
nemen, betekent dat niet dat je dan
toch geen verantwoordelijkheid meer
te dragen hebt. Concentreren van dit
soort activiteiten op één plek zou
sterk kostenbesparend kunnen
werken. Aangezien de marine toch al
het grootste deel doet, zou ik mij
kunnen voorstellen dat je eens kijkt
of je het daaronder zou kunnen
brengen.

Hetzelfde geldt overigens voor het
vliegkamp De Kooy. Ik heb begrepen
dat de KLM en Schreiner van plan
zijn, te verplaatsen. Het zou heel
goed zijn om het vliegkamp De Kooy,
dus Airport Den Helder, als civiel
medegebruiker meer de kans te
geven dan tot nu toe om daar
activiteiten te ontwikkelen. Hetzelfde
geldt overigens ook voor de
Vliegbasis Twenthe, waar ook een
aantal civiele activiteiten is onderge–
bracht. Ook daar zou ik graag zien
dat we met elkaar tot oplossingen
komen. Ik hoef in dit verband de
Rijkswerf te Den Helder niet te
noemen, terwijl het NAVO–
opslagcomplex Ter Apel al door
anderen aan de orde is gesteld. Ook
daar zou kunnen worden gekeken
naar een oplossing. Dat zal de
acceptatiegraad van de krijgsmacht
in die regio verhogen, waardoor je
een verbeterde exploitatie kunt
vinden, zowel aan militaire als aan
civiele kant. Die hebben elkaar toch
nodig. De economische uitstraling
naar de regio is naar mijn mening
evident.

Voorzitter! In dit verband wil ik
nog een vraag stellen over de
afstoting van het onroerend goed.
Hoe realistisch is de inschatting van
de prijzen die daarvoor gevraagd
worden in de DMP-catalogus? Wie
maakt die inschattingen? Waarvan
zijn deze afhankelijk? De meest
interessante vraag is, welke
flexibiliteit wij kunnen opbrengen in
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dit verband, als blijkt dat met enige
soepelheid daardoor regionaal en
sociaal-economisch een probleem
kan worden opgelost.

Voorzitter! Met betrekking tot de
personeelsproblematiek heb ik al
gesproken over de lengte van het
contract en de voordelen daarvan.
Dus een langer contract dan
oorspronkelijk wordt voorzien. Ik zou
graag meer duidelijkheid willen
hebben op het punt van de om–, her–
en bijscholingsprogramma's, zowel
voor de militairen als voor het
burgerpersoneel. Want het burger–
personeel mag niet in de verdrukking
komen. Het lijkt er de laatste
maanden wel eens op dat wij ons
uitsluitend gaan richten op de
militaire werknemers binnen
Defensie. Ik denk dat het niet goed is
als dat beeld zou blijven bestaan. Het
is al in 1991 of daaromtrent een keer
naar voren gebracht; heeft de
minister nog eens nagedacht over
het uitgeven van certificaten over
werkervaring, dus expertise van
individuele werknemers in dienst van
Defensie, hetgeen de plaatsbaarheid
op andere departementen groter zou
kunnen maken dan tot nu toe het
geval is? Hoe staat wat dat betreft de
vlag erbij? Wat is er aan gebeurd?
Als er iets aan gebeurd is, waarom
houdt de minister dat dan zo lang
geheim?

Hetzelfde geldt voor de loopbaan–
prognose Ik heb al geduid op het
probleem van het natuurlijk verloop
dat niet altijd in ons voordeel
behoeft te werken. Kan aangegeven
worden binnen welke termijn er een
loopbaanprognose aan individuele
werknemers kan worden meege–
deeld, zodat hun nieuwe plaats in de
organisatie duidelijker omschreven
wordt?

Mijn volgende punt betreft de
problematiek van de geestelijke
verzorging. Er is meer behoefte aan
begeleiding in moeilijke situaties. Ik
wil erop aandringen om op dit punt
minder in te knmpen als normaal in
de organisatie gebeurt. Want wij
hebben een verplichting tegenover
het personeel dat de begeleiding
professioneel plaatsvindt. Dat kan
alleen maar als wij ervoor zorgen dat
gedurende de reorganisatie daarvoor
ruimte genoeg blijft. Dat geldt niet
alleen voor de begeleiding in het
algemeen, maar zeker ook als het
gaat om de mensen die op dit
moment buiten onze grens aan
operaties deelnemen. Er is net een
voorbeeld genoemd waarbij iemand

die terugkwam van een operatie
plotseling geen baan meer had. Dat
kan natuurlijk helemaal niet. Dat kun
je mensen niet aandoen. Maar er
gebeuren ook ernstiger dingen. Die
zijn de bewindslieden niet te
verwijten, maar wij weten wel dat wij
ze als feiten aantreffen. En het is
onze plicht daarop in te schieten.
Nederland heeft een enorme kennis
in huis op het gebied van hulpverle–
ning aan mensen met een traumati–
sche ervaring. Dat soort situaties zal
zich in de krijgsmacht meer gaan
voordoen dan ooit in het verleden
het geval was. Het is dan ook
dringend gewenst dat wij proberen
om hiervoor een structurele
oplossing te vinden. Structurele
psycho-sociale hulp die gegaran–
deerd moet worden aan mensen die
terugkomen van operaties die
vreselijk ingewikkeld zijn en die niet
moeten worden onderschat waar het
gaat om de wijze waarop mensen
daarop individueel reageren. Het zou
ons een lief ding waard zijn wanneer
daarover op korte termijn meer
duidelijkheid werd verschaft.

Informatie aan werknemers bij
Defensie in dit verband is absoluut
noodzakelijk. Daar gebeurt ook veel
aan, maar soms niet genoeg.
Sommige mensen gaan ervan uit dat
via de commandantenlijn de
individuele soldaat hartstikke
duidelijk voor ogen heeft wat wij aan
reorganisaties doen, maar dat is niet
altijd het geval. En dan loop ik tegen
iets merkwaardigs aan. Ik heb hier
voor mij liggen de begroting 1993
van de Koninklijke vereniging van
marine-officieren. Daarin staat over
het Marineblad het volgende: De
Koninklijke marine verstrekt een
subsidie tot een bedrag van
maximaal ƒ 75.000, mits er aan een
aantal voorwaarden is voldaan.
Welnu, hebben deze voorwaarden te
maken met de voorlichtingsfunctie
van dat blad? Zo ja, hoe loopt dat
dan? Zo neen, waar is het geld dan
voor bedoeld? Zijn deze mogelijkhe–
den er overigens ook voor andere
belangenorganisaties?

Voorzitter! Ik sluit af met opnieuw
aandacht te besteden voor de inzet
van onze Nederlandse militairen over
de grens. Wij vragen veel van onze
mensen die onder heel moeilijke
omstandigheden moeten functione–
ren, in situaties die voor iedereen
nieuw zijn. Hier ligt de blijvende
verantwoordelijkheid voor kabinet en
Kamer als het gaat om de inzet van
deze mensen. Niet alleen dat, ook als

het gaat om de recuperatie van deze
mensen. Het kan niet zo zijn dat ze in
de bus en uit de bus moeten
stappen. Wij hebben daar een grote
verantwoordelijkheid voor. Het aantal
operaties dat wij met elkaar
uitvoeren, moet daarvan ook
afhankelijk worden gemaakt. Wat is
het maximaal mogelijke wat je van
mensen kunt vragen? Ik denk dat de
motivatie van deze mensen
maximaal is als ook de aandacht van
de politieke leiding voor deze
mensen maximaal is.

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! De herstructurering van
de krijgsmacht, waar deze mmister
aan begon, gaat naar mijn mening
iets te langzaam, maar zij gaat in
ieder geval langzaam maar zeker
door. De bereidheid om de krijgs–
macht ook in riskante omstandighe–
den in te zetten voor de internatio–
nale rechtsorde en voor humanitaire
hnlp - ik haal de woorden van de
minister aan - wordt door onze
fractie gewaardeerd. Inderdaad
nemen steeds meer Nederlandse
militairen deel aan VN-operaties,
operaties die steeds hogere eisen
stellen en steeds meer risico's met
zich brengen.

Opleiding en motivatie zijn daarbij
van essentieel belang. Een goede
voorlichting is een minimale vereiste.
Dat blijkt nog steeds niet goed te
gaan. Uitgezonden militairen zijn
vooraf onvoldoende op de hoogte
van doel, nut, werk en leef–
omstandigheden. Deze klacht wordt
steeds weer gehoord. Wat gebeurt er
met die klachten? Volgens mij praten
wij hier al tweeënhalf jaar over. Het
gaat mijns inziens niet om inciden–
ten, maar om structurele kritiek.
Zeker nu wij aan acties mee gaan
doen die steeds meer op "peace
enforcing" in plaats van op "peace
keeping" lijken, meen ik dat wij
daaraan toch echte structurele
aandacht moeten besteden.

Onlangs bleek, dat voor 23
militairen na uitzending geen functie
beschikbaar was. Het is geen groot
aantal, maar voor de betrokkenen
betekende het frustratie en onzeker–
heid. Kortom, het is een situatie die
niet meer moet voorkomen. Wat
denkt de minister daaraan te doen?
Weten de militairen eigenlijk waar zij
aan toe zijn als zij terugkeren?
Riskante operaties eisen een zeer
zorgvuldig personeelsbeleid. Ik denk

Tweede Kamer Defensie
23 november 1993
TK28 28-2066



Sipkc

hierbij niet alleen aan de uitzending,
maar ook aan de zaken die zich ter
plaatse voordoen. Daar moeten
mensen ruimte hebben om zelf te
kunnen oordelen en handelen.

De twee onderofficieren die vorig
jaar weigerden naar hun kazerne
terug te keren, zijn hiervoor naar
onze mening buitenproportioneel
hard gestraft. De minister heeft toen
kennelijk een voorbeeld willen
stellen. Is hij nu alsnog bereid de
strakke toepassing van het
"dienstbevel" te nuanceren of heeft
hij inmiddels richtlijnen daartoe
opgesteld? De afgelopen tijd hebben
wij veel kritische geluiden gehoord
over de andere deelnemers aan de
VN-operaties. Wij hoorden die zowel
vanuit Cambodja als vanuit het
voormalige Joegoslavië. Men is
ongeoefend, slecht uitgerust, etc. De
Pakistaanse militair op blote voeten
is daar min of meer het symbool
van. Nu is er in de memorie van
toelichting veel plaats ingeruimd
voor internationale, veelal bilaterale,
samenwerking. Ik kom daar morgen
bij de behandeling van de begroting
voor de NAVO op terug. Nu wil ik
even vermelden dat ik niets
tegenkom over initiatieven om
opleidingen te verzorgen ten
behoeve van VN-operaties, met
name voor militairen die niet
afkomstig zijn uit een van de
westerse landen. Mij lijkt, dat betere
training niet alleen hun, maar de
gehele vredesoperaties ten goede
kan komen. Waarom wordt dit niet
overwogen? Faciliteiten, kennis en
expertise zijn immers aanwezig. Is de
minister bereid hiervoor de boer op
te gaan? Het lijkt mij dat Ossendrecht
het iets beter moet kunnen doen dan
Braks.

Ook inzake het overtollige
materieel ziet mijn fractie graag een
actiever, meer op VN-operaties
gericht beleid. Er wordt een
terughoudend beleid gevoerd ten
aanzien van niet-strategisch
materieel, zoals bijvoorbeeld
vrachtwagens. Uit de schriftelijke
beantwoording heb ik opgemaakt,
dat landen in Midden– en Oost–
Europa hiervoor in beginsel in
aanmerking kunnen komen. Daarbij
wordt elk geval op zijn merites
beoordeeld. Waarom wordt er niet
gedacht over een multilateraal
programma om ten behoeve van
VN-operaties en landen die daaraan
bijdragen, materieel ter beschikking
te stellen? Hierbij denk ik aan zoiets
als het inrichten van een internatio–

naal depot. Dat ging over het oude,
overtollige materieel. Nu het nieuwe
materieel.

De luchtmobiele brigade - niet iets
waarover ik mij ooit positief heb
uitgelaten - blijkt inderdaad te duur
en te licht te zijn. In zekere zin wordt
zij uitgerust met overbodig materieel.
Dat blijkt uit de ervaringen ten
aanzien van het voormalige
Joegoslavië. Het bataljon dat
binnenkort naar Bosnië zal gaan,
krijgt pantserrupsvoertuigen, die
normaliter geen deel zouden
uitmaken van de LMB. De peperdure
gevechtshelikopters blijven wel
prijken op het behoefteplaatje.
Tegelijkertijd zien wij bij Defensie dat
er nog steeds een groot aantal F-16's
is. Dat is volgens ons ook een
overbodige luxe. Met twee derde
minder zou Nederland net zo goed in
staat zijn een substantiëie bijdrage te
leveren aan welke luchtactie dan ook.
Onlangs heeft de minister bijvoor–
beeld besloten om te onderzoeken of
de eigen F-16's uit Villafranca terug
moeten komen. Materieelkeuze -
minder van het ene, meer en beter
van het andere - vormt onzes inziens
een wezenlijk onderdeel van
herstructurering. Daar ziet de fractie
van Groen Links helaas weinig van
terug. Het is ook gewoon een
kwestie van realisme. De minister
kan door een duidelijke keuze te
maken, zakken vol geld besparen.
Dat geld zou hij kunnen investeren in
een nog betere opleiding van
mensen. Ik hoor hierop graag een
reactie.

Voorzitter! Als wij het over
begrotingen hebben, hebben wij het
over rekeningen. Wij zien toch dat
het milieu wederom het kind van de
rekening dreigt te worden. Er treedt
een vertraging op in het bodem–
saneringsprogramma. De regering is
van plan dit in de periode 1997 tot
het jaar 2000 in te halen. Onze fractie
kan, alhoewel met grote bezwaren,
hier enigszins mee leven. Anders ligt
het met de afstoot van niet gesa–
neerde terreinen. Uit de schriftelijke
voorbereiding blijkt dat de omvang
van die verontreiniging en de kosten
van de sanering door Defensie
volledig in kaart zullen worden
gebracht, zodat de aanstaande koper
daar eventueel rekening mee kan
houden. Mijn vraag is: wie neemt de
verplichting op zich om deze
terreinen inderdaad te saneren? Is
dat de koper of is dat Defensie?
Zullen deze terreinen ook voor het
jaar 2000 gesaneerd zijn?

In de inleiding wijst de minister op
het strakke financiële kader, waarin
de herstructurering moet plaatsvin–
den. In de afgelopen periode heeft
hij dat ook bij herhaling gedaan. Hij
heeft er geen enkel geheim van
gemaakt dat verdere bezuinigingen
op zijn begroting niet kunnen. Ik was
verheugd, te lezen dat zijn partij daar
in ieder geval anders over denkt. De
heer Vos heeft zojuist al iets gezegd
over de bezuinigingen die het
FvdA-concept-programma voor–
schrijft. Ik ben eigenlijk heel
benieuwd naar de mening van de
minister. Wat vindt hij van die 900
mln., terwijl hij hier al die tijd zegt
dat bij Defensie niet meer valt te
bezuinigen? Het gaat om 900 mln. De
minister staat op plaats 9 op de
concept-kandidatenlijst. Ik neem aan
dat hij de bezuinigingen zoals die
voorgesteld worden, tijdens de
campagne vurig moet gaan
verdedigen. Ik vind het wel leuk om
vast een voorproefje daarvan te
horen.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! De minister van Defensie
heeft in de afgelopen vier jaar de
uitdaging opgepakt om de Neder–
landse krijgsmacht een ander gezicht
te geven. Financieel gezien, is het
hem daarbij niet voor de wind
gegaan. De reorganisatieplannen
waren voortdurend het onderwerp
van nieuwe bezuinigingsrondes en
zijn steeds meer onder druk komen
te staan. In de Kamer is daar reeds
verschillende malen met bezorgdheid
over gesproken.

Trots opent de begroting met de
opmerking dat de krijgsmacht op
grote schaal deelneemt aan
vredesoperaties. Nederland neemt
daarmee internationaal een
vooraanstaande plaats in, wordt
reeds in de eerste alinea geconsta–
teerd. Aan de andere kant moet
geconstateerd worden dat de
krijgsmacht volledig in beslag wordt
genomen door de herstructurering
en verkleining. Dat heeft verstrek–
kende gevolgen voor het personeels–
beleid en de behoefte aan materieel.
De deelname aan vredesoperaties
betekent een extra belasting voor het
toch al zwaar belaste apparaat. Ik
vraag mij dan ook af of zo langza–
merhand niet een pas op de plaats
moet worden gemaakt.

Onlangs merkte de minister zelf op
dat de praktische grenzen voor
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Van Middelkoop

verdere uitzending zijn bereikt. Welke
consequenties verbindt hij aan deze
opmerking? Ik heb begrepen dat het
moeilijk wordt, de vredesoperaties
voort te zetten. Hoe wordt de
aflossing van de uitgezonden
eenheden veiliggesteld? Is het juist
dat er, onder andere vanwege het
gebrek aan vrijwillig dienstplichtigen,
van her en der beroepsmilitairen
worden weggeplukt om aan de
operaties deel te nemen, met als
gevolg dat er functies onvervuld
blijven in het achterblijvende deel
van de eenheden? Die klacht heeft
mij bereikt. Is dit uitsluitend een
gevolg van de overgangsproblemen
naar een andere krijgsmacht? Ook
mag het niet zo zijn, dat investerings–
projecten worden vertraagd om aan
VN-operaties te kunnen blijven
deelnemen.

Over de toekomstige financiële
basis van de plannen ben ik niet
gerust. Het overtollige materieel is
nauwelijks meer aan de straatstenen
te slijten. De kans is aanwezig dat de
uitgaven voor vredesoperaties hoger
uitvallen dan de geraamde 189 mln.
Het ziet er wel naar uit dat volgend
jaar opnieuw over extra bezuinigin–
gen moet worden gesproken. Maar
het uitstellen en herfaseren kan toch
niet blijven doorgaan! Blijft er binnen
de krijgsmacht voldoende draagvlak
om de reorganisatie op een
geordende manier af te ronden?
Naar mijn gevoel is dit een belangrijk
punt van aandacht voor de minister.

Een ander belangrijk aandachts–
punt voor de komende tijd is de
werfkracht van de krijgsmacht. Is er
een ontwikkeling dat de werving zich
vooral op de groep van 18- tot
20-jangen zal gaan richten, omdat
ouderen er niet voor te porren zijn?
Als dat zo is, dan mag de voorlich–
ting zeker voor de landmacht wel
wat minder stoer en romantisch zijn.
Ook collega Vos zei daar iets over.
De reclamespotjes lijken de zaken
soms wel erg avontuuriijk voor te
stellen met spectaculaire landingen
van helikopters en dergelijke, terwijl
een dergelijke landing toch echt
slechts luttele minuten duurt. Ik
neem aan dat in de krijgsmacht nog
wel meer dingen aan de orde zijn.

Luitenant-generaal Couzy bleek
onlangs ernstige bedenkingen te
hebben over zowel de werfkracht van
de krijgsmacht als de financiële
onderbouwing van het plan. Ik citeer:
"Ik heb een gigantisch probleem en
ik zie niet hoe ik dat kan oplossen".
Kan de minister dat dan wel?

Een klein aantal beroepsmilitairen
heeft bezwaar tegen uitzending in
het kader van crisisbeheersingstaken.
Tijdens de behandeling van de
Prioriteitennota heb ik de regering
gevraagd om hier zoveel mogelijk
rekening mee te houden. Ik begrijp
nu echter dat deze beroepsmilitairen
zelfs niet onder de werking van het
sociaal beleidskader vallen. Men zou
zich eerst overtollig moeten maken
om hiervoor in aanmerking te
komen. Daarnaast zijn er ook
militairen die om andere redenen
vrijwillig weg willen. Waarom vallen
zij niet onder het sociaal beleidska–
der? Welke instrumenten zijn er nog
over om hen te begeleiden? Is het
waar dat nogal wat beroepsmilitairen
van middelbare leeftijd op eigen
houtje aan het solliciteren zijn?

In NRC Handelsblad van 21
oktober jl. werd onder anderen door
een voormalig VN-waarnemer in
Joegoslavië geconstateerd dat de
keuring en medische begeleiding van
onze militairen te kort schiet. Ook de
nazorg voor militairen die terugkeren
van VN-missies zou meer aandacht
verdienen. Het wordt aan de
betrokken persoon overgelaten of hij
een beroep doet op zorgverlening.
Omdat dit echter consequenties kan
hebben voor de rest van de carrière
zou dit te weinig gebeuren. Is de
minister bereid om hier eens
aandacht aan te schenken?

Door de reorganisatie van de
krijgsmacht zal de behoefte aan
oefenterreinen ten opzichte van de
evaluatienota SMT afnemen.
Wanneer zal de ingrijpende
herziening van het structuurschema
gereed zijn en waarom zal er eerst
nog een partiële herziening
plaatsvinden voor de compagnie
oefenterreinen Havelte en Eder en
Ginkelse Heide? Waarom zijn ook
deze projecten geen onderdeel van
de integrale herziening? Zou het zo'n
ramp zijn als ook deze projecten
voorlopig worden uitgesteld?

Uit het antwoord op vraag 18
begreep ik dat de Kamer tijdens dit
debat zal worden ingelicht over de
mij toegezegde notitie over de
formele betrokkenheid van het
parlement bij de uitzending van
VN-eenheden. De zaak is de beide
bewindslieden bekend. Morgen
horen wij dus hoe het ermee staat.
Hetzelfde wil ik vragen ten aanzien
van de studie naar de mogelijkheden
om een derde mariniersbataljon
paraat te stellen.

Regelmatig lees ik berichten dat
de luchtmacht plannen uitwerkt om
laagvliegoefeningen te gaan houden
vanaf Curagao. Is dit een serieus
voornemen? Vindt met de autoritei–
ten aldaar - ook al hebben die de
afgelopen tijd volgens mij ook wel
andere dingen aan het hoofd -
overleg plaats? Zal bijvoorbeeld een
MER van toepassing zijn? Op deze
punten krijg ik graag opheldering.
Tot slot wil ik vragen wat er waar is
van de berichten dat een aantal
boven Joegoslavië opererende F-16's
uit Italië weer naar Nederland zal
worden teruggehaald.

D

De heer Leerling (RPF): Voorziner!
Hoeveel rek zit er nog in de
defensiebegroting? Al menig keer
zijn strepen getrokken, maar ook na
de discussie over de Prioriteitennota
is weer verder bezuinigd. Het
vredesdividend was volgens minister
Ter Beek toch tot de laatste cent
uitgegeven? Noodzakelijke investe–
ringen worden uitgesteld c.q. verder
uitgesteld en eenheden worden
opgeheven. Hoe geloofwaardig en
hoe betrouwbaar is de krijgsmacht
als onverhoopt op korte termijn over
de volle breedte zou moeten worden
opgetreden? Ik vraag dat te meer
omdat de minister een– en ander–
maal heeft gesteld dat een weliswaar
kleinere, maar flexibelere krijgsmacht
haar prijs vergt. Ik waardeer het
overigens dat hij bereid is om de
vijfde mobilisabele brigade ook na
1998 te handhaven.

De minister heeft de afgelopen
vier jaar veel hooi op zijn vork
genomen. Te veel vrees ik soms, al
lijkt de gigantische herstructurering
volgens plan en zonder veel
schokken te verlopen. Het tegelijker–
tijd willen herstructureren en
verkleinen van de krijgsmacht, het
overgaan naar een vrijwilligers–
krijgsmacht, het wijzigen van de
taakstelling èn internationaal gezien
een vooraanstaande plaats willen
innemen bij de inzet van
VN-operaties kunnen veel onzekerhe–
den en wellicht ook spanning
scheppen. In een overgangstijd naar
een andere krijgsmacht moet het
deelnemen aan VN-operaties relatief
beperkt zijn. Onze militairen krijgen
toch al veel te verwerken. Is de
regering bereid om de Nederlandse
bijdrage aan vredesoperaties
tussentijds te evalueren en te bezien
in hoeverre een en ander efficiënt
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Leerling

verloopt? In de schriftelijke voorbe–
reiding heeft de minister aangegeven
dat de Kamer nader geïnformeerd zal
worden over de notitie inzake de
formele betrokkenheid van het
parlement bij de uitzending van
VN-eenheden. Ik ben benieuwd wat
de minister over deze kwestie zal
meedelen. Blijft deelname aan
langlopende vredesoperaties
overigens mogelijk?

Voorzitter! Ondanks pogingen van
de politieke en militaire leiding om
de ongerustheid over de toekomst bij
het militaire personeel en het
burgerpersoneel weg te nemen, heb
ik de indruk dat men daarin niet is
geslaagd. Zo bestaat er nog steeds
grote onzekerheid over verdere
carrièremogelijkheden. Van het
personeelsbeleid, zoals dat destijds
door de toenmalige staatssecretaris
Van Houwelingen is bedoeld, is
weinig terechtgekomen. Het was te
hoog gegrepen. Voor "de juiste man
c.q. vrouw op de juiste plaats en
meer mogelijkheden voor beter
functionerend personeel" is in de
plaats gekomen "wie is toevallig
beschikbaar en minimaal drie jaar op
functie op het moment dat zich een
vacature voordoet". Mijns inziens
kan dit nooit de bedoeling zijn
geweest van confectie naar
maatwerk. Is de minister dat met mij
eens? Is dat plan overigens nog van
toepassing, gelet op de herstructure–
ring?

Bij de behandeling van de
Prioriteitennota werd gevreesd voor
ontslag voor 1500 militairen.
Vakbonden noemden zelfs het getal
van 4000. De minister blijft optimis–
tisch. Hij denkt dat het mee zal
vallen. Maar is er sinds de discussie
over de Prioriteitennota al iets
duidelijker over deze getallen en over
gedwongen ontslagen als zodanig?
Ook is onduidelijk hoeveel gedwon–
gen ontslagen bij het burger–
personeel gaan vallen in economisch
zwak ontwikkelde regio's, zoals in
Den Helder en Ter Apel. Wat het
laatste betreft, kregen we vorige
week een brief van de staatssecreta–
ris. Onze dank daarvoor. In hoeverre
heeft ons land enige zeggenschap
over sluiting van dit NAVO-depot?
Als een depot in Nederland wordt
gesloten, lijkt het me wenselijk dat
de pijn over alle vijf NAVO-depots,
namelijk in Brunsum, Eygelshoven,
Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel
wordt verdeeld. Kan dat?

Voorzitter! Het lijkt er voor onze
krijgsmacht niet eenvoudiger op te

worden als zij onder diverse vlaggen,
VN, binationaal of multinationaal,
moet optreden. Verschil in procedu–
res - denk aan de "rules of
engagement" - en in commando–
structuur kunnen knelpunten bij een
gezamenlijk optreden vormen. Is die
indruk juist? In dit kader een
opmerking over het binationale,
Nederlands-Duitse, legerkorps. Er
wordt veel ophef over dit korps
gemaakt. Hoe staat het echter met de
taakspecialisatie bij de vorming van
dit korps? In hoeverre zijn elemen–
taire zaken geregeld voor het
personeel, dat zich in de omgeving
van Münster moet vestigen? Ik denk
aan de huisvesting en Nederlandse
scholen.

Voorzitter! Over het huidige
tuchtrecht blijkt bij officieren onvrede
te bestaan. Commandanten van
marineschepen willen namelijk meer
mogelijkheden om militairen die zich
misdragen ter plekke te straffen.
Klopt het dat de leiding vaak van
vervolging afziet, omdat de
juridische procedure lang duurt en
kostbaar is, zoals in de Volkskrant
van 16 oktober jl. werd gemeld? Ook
generaal Couzy meent, afgaande op
een artikel in het novembernummer
van het blad Ego, dat wij op het punt
van de uiterlijke discipline ook iets te
ver zijn doorgeslagen, zo van
eigenlijk is het niet zo belangrijk, laat
dus maar waaien. In hoeverre deelt
de minister deze opvattingen? Moet
het huidige tuchtrecht in zijn
opvatting ook enigszins worden
aangepast?

Voorzitter! Ten slotte de mare–
chaussee. Volgens de begroting blijft
in de periode tot het jaar 2000 het
totale operationele personeels–
volume gelijk. Uit de toelichting op
de uitgaven blijkt echter het
voornemen om in de periode
1994-1997 de personeelsformatie met
100 man te verhinderen. Hoe
verhoudt een en ander zich met
elkaar? Naar de opvatting van de
marechausseevereniging dienen
grensbewakingstaken in ons land, als
politietaak bij uitstek, vervuld te
worden door de Koninklijke
marechaussee. Dat betekent naar de
mening van de marechaussee–
vereniging dat grensbewakingstaken
van douane en die van de rivierpoli–
tie Rotterdam, ook om redenen van
efficiency, overgedragen zouden
moeten worden aan de KMAR. Hoe
luidt het standpunt van de regering?
Wordt overwogen een VN-eskadron

bij KMAR op te richten? Zo ja, hoe is
de stand van zaken?

Ik sluit mij aan het eind van mijn
betoog graag aan bij de woorden
van respect die door de collega's
voor mij zijn uitgesproken voor allen
die namens ons land deelnemen aan
risicovolle operaties. Ik denk dan met
name aan het voormalige Joegosla–
vië.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

D

De voorzitter: De minister en de
staatssecretaris zullen morgen
antwoorden. Ik wijs hen erop dat wij
dit jaar proberen strak de hand te
houden aan de informele norm dat
bij de spreektijd voor het antwoord
van de bewindslieden in totaliteit
wordt uitgegaan van de helft van de
spreektijd van de kant van de Kamer.
Ik wijs ook op de mogelijkheid om,
mits enige tijd voor de aanvang van
de vergadering hier aanwezig,
feitelijke vragen schriftelijk te
beantwoorden.

Na de schorsing zal de vergade–
ring worden voortgezet met de
behandeling van wetsvoorstel 23057,
inzake sluiting WUV.

De vergadering wordt van 16.35 uur
tot 17.09 uur geschorst.

De voorzitter: Mij is gebleken, dat
minister d'Ancona nog wel enige tijd
in de Eerste Kamer zal zijn. Zij kan in
ieder geval niet voor half zes hier
aanwezig zijn. Het lijkt mij dan beter
de tijd te benutten door thans een
aanvang te maken met de diner–
pauze.

De vergadering wordt van 17.10 uur
tot 18.45 uur geschorst.

Voorzitter: Castricum

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

van de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-
1945 (sluiten Wuv voor de
na-oorlogse generatie) (23O57).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer
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Wiebenga

de voorzitter! Dit wetsvoorstel
veroorzaakt pijn en verdriet. Het
betreft mensen van wie de wieg,
zoals het hier en daar wordt gezegd
"in de schaduw van de Tweede
Wereldoorlog" stond. Het gaat om
kinderen van oorlogsslachtoffers die
in kampen moesten verblijven. Er
zijn vele voorbeelden te geven. Een
kind werd dagelijks een uur in de
kelder opgesloten en een ander kind
moest dagelijks in de kou staan, "op
appel", omdat dit hun ouders ook
was overkomen. Je zou kunnen
zeggen dat deze naoorlogse
generatie de Tweede Wereldoorlog
niet heeft kunnen ontlopen.

Dit wetsvoorstel stuit bij betrokke–
nen op onbegrip en tegenstand. Ik
noem rabbijn Soetendorp en
begeleidende instellingen zoals
Pelita, het JMW enz. Een adviescom–
missie onder leiding van wijlen prof.
Polak is naar aanleiding van dit punt
uiteengevallen. De Raad van State
aarzelt... Voorzitter! Het parlement zal
naar eer en geweten moeten
afwegen of het uitsluiten van de
naoorlogse generatie van de WUV
moet worden doorgezet nu de
signalen uit de wereld van deskundi–
gen en betrokkenen wijzen op het
leed dat door zo'n maatregel, ook al
wil men dat niet, zal worden
veroorzaakt.

Voorzitter! Er zijn argumenten die
pleiten vóór de voorgestelde
maatregel. De hier bedoelde
generatie bestaat uit mensen die zelf
de Tweede Wereldoorlog niet hebben
meegemaakt. Zo vraagt prof.
Dasberg betrokkenen om naar de
toekomst te kijken en het licht van de
hoop te willen zien, en niet te denken
aan de duisternis van het verleden,
de holocaust.

Bij de algehele herziening van de
wetgeving inzake de oorlogs–
getroffenen is ook het onderdeel van
het sluiten van de wetten voor de
naoorlogse generatie opgevoerd. Wij
weten dat die herziening niet
doorging. Zo liep het onder de
voorganger van de huidige minister,
en de fractie van de WD heeft die
gang van zaken zeer betreurd. Thans
ligt dit wetsvoorstel voor ons, als
een afzonderlijk onderwerp. Dit
noopt ertoe, het wetsvoorstel ook
afzonderlijk tegen het licht te
houden. Nagegaan moet worden of
de opbrengst opweegt tegen het leed
dat wordt veroorzaakt. Het is tegen
die achtergrond dat ik de argumen–
ten van de minister bezie.

Haar eerste stelling is dat het nooit
de bedoeling van de wetgever is
geweest om de WUV uit te strekken
tot de naoorlogse generatie.
Voorzitter! Dat is inderdaad niet met
zoveel woorden in de wet vermeld.
Echter, zo simpel is de zaak niet.
Voor gevallen van bijzondere
hardheid heeft de wetgever immers
indertijd zeer bewust een anti–
hardheidsbepaling opgenomen. Die
bepaling was bij uitstek bedoeld, zo
biijkt uit het gestelde op bladzijde 11
van de memorie van antwoord: "ter
bevordering van de flexibiliteit van
de voorzieningen." De wets–
geschiedenis van de WUV voert ons
naar de kamerdebatten van 1972. De
Handelingen geven aan dat de
naoorlogse generatie met zoveel
woorden in relatie met deze bepaling
werden genoemd, zij het niet als
hoofdpunt. In de memorie van
antwoord werd gesproken over
bepaalde second-generation–
gevallen. Het kamerlid Voogd en de
toenmalige minister spraken toen
ook van de tweede generatie. Onze
fractie leidt hieruit af dat het nooit de
bedoeling is geweest, de hele
naoorlogse generatie categorisch
onder de werking van de wet te
brengen, maar ook dat er bewust
een opening gelaten is voor gevallen
van bijzondere hardheid. Zo heeft de
rechter het later ook uitgelegd. Ik
kom hier straks nog op terug.

De tweede stelling van de minister
is dat een blijvende verbreding van
het begrip "bijzondere solidariteit" -
een van de grondslagen van de Wet
oorlogsgetroffenen - tot degenen die
zelf geen vervolging hebben
ondergaan, afbreuk zou doen aan het
karakter en de diepgang van dit
begrip. Deze stelling van de minister
roept ook vragen op, want wat
betekent dit nu eigenlijk? Bedoelt zij
hiermee dat als wij de WUV niet
sluiten voor de naoorlogse generatie,
dit begrip zal eroderen en dat de
wetten voor oorlogsgetroffenen dan
misschien op langere termijn alle vijf
voor bezuinigingen in aanmerking
komen? Een paar honderd oorlogs–
uitkeringen extra kunnen toch niet
het totale stelsel onder spanning
zetten? Graag enige opheldering op
dit punt.

Er komt overigens nog iets bij.
Naar de mening van mijn fractie is er
helemaal geen sprake van een
blijvende verbreding van het begrip
"bijzondere solidariteit". Ik zei het
eigenlijk al, de wetgever heeft de
naoorlogse generatie helemaal niet

als totale groep onder de werking
van de WUV gebracht. Er is slechts
een opening geboden voor indivi–
duele noodgevallen, en dan nog
alleen op basis van een anti–
hardheidsbepaling, gecombineerd
met jurisprudentie. Het blijkt in de
praktijk ook maar om een klein
aantal gevallen te gaan. De tweede
stelling van de minister vinden wij
dus niet sterk.

Voorzitter! Vervolgens is het de
vraag of de kosten van uitkeringen
aan de naoorlogse generatie zozeer
uit de hand lopen dat een forse
mgreep noodzakelijk is. Bij dit punt
moest mijn fractie toch even met de
ogen knipperen, want deze wetswijzi–
ging zou slechts voor een zeer
beperkt aantal betrokkenen gevolgen
hebben. Er wordt wat heen en weer
geschreven, ook tussen de begelei–
dende instellingen en de regering,
maar uit de stukken blijkt dat het om
enige tientallen personen per jaar
gaat die in aanmerking zouden
komen voor een periodieke uitkering
als gevolg van toepassing van de
anti-hardheidsbepaling, gecombi–
neerd met rechterlijke uitspraken.
Daarmee is een bedrag van
ƒ 150.000 per jaar gemoeid. En uit
mededelingen van de regering blijkt
dat de totale bezuiniging die dit
wetsvoorstel oplevert, in 1997 niet
eens meer dan vier keer dat bedrag,
dus ƒ 600.000 bedragen. Met deze
gegevens komt het wetsvoorstel naar
het gevoelen van mijn fractie in een
merkwaardig daglicht te staan. Er is
waarlijk wel wat meer te doen op het
terrein van de hulpverlening aan
oorlogsslachtoffers. Deze gang van
zaken roept de vraag op of de
regering hoofd– en bijzaken wel goed
onderscheidt.

Het wetsvoorstel roept ook in
juridisch opzicht vragen op, en wel
door de voorgestelde nieuwe
formulering van de anti–
hardheidsbepaling. Het gaat in het
nieuw voorgestelde tweede lid van
artikel 3 over "omstandigheden die
overeenkomst vertonen met
vervolging". Als het de bedoeling is
om de naoorlogse generatie van de
wet uit te sluiten, dan is het een
nogal vage formulering. Uiteraard
ben ik benieuwd naar de reactie van
de minister, maar deze formulering
zal vast en zeker leiden tot nieuwe
rechtsverschillen en dus tot nieuwe
onzekerheid voor een aantal
belanghebbenden uit een toch al zo
kwetsbare groep.
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Bijna bij het einde van mijn
betoog gekomen stel ik vast dat er
inmiddels sprake is van drie
mogelijkheden. De
belanghebbendenorganisaties, onder
leiding van het Joods Maatschappe–
lijk Werk, stellen voor om een
categorische regeling, een groeps–
regeling te treffen voor de naoor–
logse generatie, in een algemene
maatregel van bestuur. Heb ik het
goed doorgrond, dan beoogt het
amendement van mevrouw
Versnel-Schmitz c.s., op stuk nr. 8,
een variant van die gedachte Ik zie
dat mevrouw Versnel mij nu komt
uitleggen dat dit niet het geval is.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Het is geen variant van de AMvB.
Het is iets wezenlijk anders dan in de
AMvB werd gevraagd. In de AMvB
wordt totale toepassing van de WUV
gevraagd. Ik wil sluiting van de WUV,
behalve voor de psychotherapeu–
tische behandeling. Wat dat betreft
moet aanspraak mogelijk blijven. De
redenen daarvoor zal ik straks nog
uiteenzetten. Het is niet hetzelfde als
de crganisaties vragen m de AMvB.

De heer Wiebenga (WD): Ik zou het
willen bestempelen als een
beperkende variant van de gedachte
van het Joods Maatschappelijk Werk
en de andere instellingen die hebben
meegedaan. In het amendement op
stuk nr. 8 lees ik dat er voor dè
groep, dus voor iedereen die behoort
tot de categorie van de naoorlogse
generatie, een voorziening getroffen
kan worden. Dat noem ik een variant
van de gedachte van het Joods
Maatschappelijk Werk, omdat het
daarin ook om een categorische
benadering gaat. Om het helder te
stellen: daar voelt de VVD-fractie niet
voor. Naar onze mening is dat
destijds ook niet de bedoeling
geweest van de wetgever.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Het is toch iets specifieker. Dat staat
ook gewoon in het artikel. Daar staat:
"...en die lijdt aan een ontwikkelings–
stoornis van de persoonlijkheid,
welke in doorslaggevende mate is
veroorzaakt door de gevolgen van de
vervolging van zijn vader of moeder
voor zijn opvoeding,...". Het is dus
wel een zeer specifiek deel ervan.

De heer Wiebenga (WD): Ik leg het
amendement aldus uit dat het toch
een vorm van een categorische
benadering van de naoorlogse

generatie is. Ik heb zojuist gezegd
dat mijn fractie daar niet voor voelt.
Daar voelde de Kamer destijds, in
1972, ook niet voor. Dat is inderdaad
niet de bedoeling van de wetgever
geweest. De toenmalige minister en
bijvoorbeeld ons oud-medelid Voogd
spraken toen over bepaalde
second-generation-gevallen die
onder de anti-hardheidsbepaling
zouden vallen. Een deel van de
naoorlogse generatie categorisch in
aanmerking brengen voor bepaalde
beperkte voorzieningen is dus de
eerste mogelijkheid.

Anderzijds is de regering juist van
mening dat de wet categorisch
gesloten moet worden. Dat is de
tweede mogelijkheid. Dat voorstel
brengt financieel heel weinig op. Het
is juridisch niet overtuigend. Het zal
waarschijnlijk nogal grote emotionele
schade opleveren voor een kwets–
bare groep mensen.

De heer Middel (PvdA): Tot twee
keer toe hoor ik van de heer
Wiebenga dat het financiële
argument voor de regering een
overwegend argument zou zijn om
de WUV te sluiten. Hij heeft echter in
zijn speech ook aangegeven dat het
toch niet de bedoeling is - niet van
hem, maar ook niet van de PvdA–
fractie of de regering - op dit
begrotingsartikel verder te bezuini–
gen. Hij legt nu de suggestie nser
dat financiële overwegingen een
doorslaggevende reden zouden zijn
om de wet te sluiten, terwijl hij weet
dat dit niet het geval is. Waarom legt
hij dan de nadruk op die suggestie?

De heer Wiebenga (VVD): Ik wil die
schoen graag aantrekken. De positie
van de regering is heel helder. De
regering zegt: wij willen de wet
afsluiten voor de tweede generatie.
De minister zegt inderdaad dat de
aantallen gering zijn. Dat is
onomstreden. De aantallen zijn in de
redengeving van de regering
inderdaad niet het punt. Integendeel,
de regering zegt dat er een grens is
en dat zij die grens wil leggen. Ik trek
de schoen aan die de heer Middel
mij bij interruptie voorzet. Voor mijn
fractie geldt een andere afweging.
Wij willen de derde lijn volhouden,
die in 1972 bij het aanvaarden van
de Wet uitkeringen vervolgings–
slachtoffers is ingezet. Die lijn is dat
er geen categorale voorziening wordt
opengesteld voor de naoorlogse
generatie, maar dat er wel een
anti-hardheidsbepaling is voor heel

zware gevallen. Onder die zware
gevallen kunnen blijkens de
wetsgeschiedenis bepaalde
second-generation-gevallen, dus
gevallen van de naoorlogse
generatie, worden gebracht, althans
voor zover de rechter dat in de
jurisprudentie aanvaardbaar heeft
geacht in zijn uitleg van de anti–
hardheidsbepaling. Dat is dus het
huidige stelsel van "nee, tenzij". Het
is "nee", komma, dan een hele tijd
niks en dan "tenzij". Zo kunnen
inderdaad de noodgevallen onder de
naoorlogse generatie worden
geholpen.

Oaarnaast spreekt het ook voor
mijn fractie vanzelf dat de hulpverle–
ning beter moet worden georgani–
seerd.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Het voorstel om de Wet
uitkeringen vervolgingsslachtoffers
voor de naoorlogse generatie te
sluiten, heeft enige commotie
veroorzaakt bij de betrokken
organisaties en instanties. Ik kan mij
daar best iets bij voorstellen, want
het betreft een materie die onze
bijzondere solidariteit met een
specifieke groep oorlogsgetroffenen
tot uitdrukking brengt en dan raakt
men al gauw gevoeligheden. Het
voorstel om de werking van de WUV
te beperken, kan dan worden
uitgeiegd als een verminderde
betrokkenheid van de Nederlandse
overheid met deze groep mensen.
Dit kan en hoeft niet de bedoeling te
zijn van het wetsvoorstel dat wij nu
bespreken. Ook in de schriftelijke
voorbereiding, die inderdaad zeer
uitvoerig was van de zijde van de
regering, bleek dat er heel andere
motieven aan het voorstel ten
grondslag liggen. Het gaat om een
groep mensen die de vervolging in
de Tweede Wereldoorlog niet aan
den lijve hebben ondervonden en in
beginsel dan ook geen aanspraak
kunnen maken op de uitkering die de
wet aan vervolgden kan toekennen.
Dit uitgangspunt is dus prima.

De problematiek van de naoor–
logse generatie moet echter wel als
een vorm van oorlogsproblematiek
worden erkend. Het gaat dan vooral
om een maatschappelijke en morele
erkenning. De minister wees hier in
de stukken terecht op. Bij deze groep
gaat het immers om een
ontwikkelingsstoornis van de
persoonlijkheid in verband met de
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oorlogservaringen van de ouders.
Hiervoor is in de eerste plaats
deskundige hulp, zoals psychothera–
peutische begeleiding, nodig. In
eerste instantie moet de hulp door
de algemene instellingen worden
verleend. Aan de sluiting van de wet
voor de naoorlogse generatie heeft
de Kamer in 1989 echter de
voorwaarde gekoppeld dat de
algemene hulpverlenende voorzie–
ningen over specifieke deskundig–
heid moeten beschikken voor deze
groep van oorlogsslachtoffers. Er is
zeker vooruitgang geboekt, maar
toch lijkt de hulpverlening nog niet
volledig op de rails te staan. Het
aanspreekpunt geniet nog niet het
vertrouwen van andere erkende
hulpverleningsinstanties en de
netwerken zijn nog duidelijk in de
ontwikkelingsfase. Ook bij de
uitvoering door de stichting ICODO
kunnen vragen worden gesteld. Voor
een evenwichtige beoordeling van
dit wetsvoorstel is het van groot
belang dat zekerheid wordt gegeven
over een goede kwaliteit van de
hulpverlening door specifieke en
algemene instellingen. Ik ben er niet
geheel zeker van dat de minister
deze zekerheid kan geven.

Aan de andere kant speelt een
vorm van materiële erkenning een
duidelijke rol. Dit blijkt wel uit het feit
dat wij een wijziging van de WUV
bespreken die louter financiële
verstrekkingen omvat. Na de
schriftelijke voorbereiding kan ik mij
niet aan de indruk onttrekken dat er
een kleine groep overblijft die wel
aanspraak op een uitkering op grond
van de wet zou moeten maken. Hoe
zal het bijvoorbeeld gaan met de
personen die een tijdelijke uitkering
hebben gekregen. Zullen zij na de
inwerkingtreding van dit wetsvoor–
stel geen vervolguitkering meer
krijgen?

Een probleem blijft dat de echt
schrijnende gevallen geen materiële
erkenning meer zullen krijgen, terwijl
de oorzaak van de veelal psychische
problemen duidelijk in het oorlogs–
verleden van de ouders is terug te
vinden. Op basis van de jurispruden–
tie is er een uitvoeringspraktijk
gegroeid waar niet zomaar overheen
kan worden gestapt. Er is ook zoiets
als een rechtsgelijkheid in de tijd. Is
het dan een verkeerd signaal als
deze kleine groep zeer schrijnende
gevallen in de toekomst geen
materiële erkenning krijgt?

Nu hanteert de minister als
argument dat het merendeel van de

aanvragen zal worden afgewezen en
dat dit door de aanvrager als
miskenning van zijn of haar
problemen zal worden beschouwd.
Dit moet worden voorkomen, aldus
de minister. Deze opvatting
onderschrijf ik volledig. Na de vaak
traumatische ervaring van het
doorlopen van de aanvraagproce–
dure mag de betrokkene niet extra
mentale schade worden berokkend
door het afwijzen van de aanvraag,
hoe gerechtvaardigd de afwijzing ook
kan zijn. Is het dan echter niet beter,
een andere richting te kiezen dan nu
door de minister wordt voorgesteld?
Het geschetste probleem wordt wel
voorkomen, maar de groep die
waarschijnlijk een uitkering had
kunnen krijgen, valt buiten de boot.
Zullen juist de mensen met de
grootste problemen niet nog een
morele klap te verwerken krijgen,
omdat men vanwege de psychische
problemen die duidelijk het gevolg
zijn van het oorlogsverleden van de
ouders in aanmerking dacht te
komen voor een uitkering? Het zou
daarom niet zozeer moeten gaan om
een sluiting van de wet zonder meer,
maar eerder om aanscherping van
het toelatingsbeleid, zodat elke
aanvrager van tevoren weet waar hij
aan toe is. Dat is ook de strekking
van het amendement van mevrouw
Versnei, dat ook de heer Lankhorst
en ik ondertekend hebben. Daarin
worden immers vrij strikte criteria
gehanteerd en daarin wordt
aangegeven wanneer de naoorlogse
generatie in aanmerking kan komen
voor een uitkering op basis van de
WUV. De strekking van het amende–
ment is heel duidelijk en de gevolgen
ervan zijn ook zeer goed te overzien.

In de praktijk zal er dan ook niet
zoveel veranderen. Dat is ook de
conclusie van de regering. Toch zie ik
bij de keuze voor dit alternatief wel
een belangrijk voordeel, namelijk dat
voor de naoorlogse generatie zelf het
duidelijke signaal kan uitgaan dat
slechts onder strikte voorwaarden
een aanvraag kan worden ingediend.
Het aantal afwijzingen kan dan ook
drastisch worden beperkt. Morele of
psychische erkenning kan verder via
de immateriële hulpverlening
plaatsvinden en gelden voor zowel
degenen die geen aanspraak maken
op een uitkering als voor degenen
die dat wel doen.

Voorzitter! Ik kan mij de argumen–
ten van de minister om de WUV voor
de naoorlogse generatie te sluiten,
wel voorstellen, maar heb er.

vanwege de voorgeschiedenis die wij
allen kennen, moeite mee om de
zaak helemaal dicht te timmeren.
Met de heer Wiebenga ben ik van
mening dat het om een zeer klein
aantal mensen gaat en om zeer
geringe financiële consequenties.
Alles tegen elkaar afwegende, is dat
voor mij aanleiding geweest, mijn
handtekening te zetten onder het
amendement waartoe mevrouw
Versnel het initiatief heeft genomen.

D

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Voorzitter! Het komt niet vaak voor
dat een wijziging van een wet met
één artikel vergezeld gaat van een
memorie van toelichting van maar
liefst 21 pagina's. Waar is dat nu
voor nodig? De discussies in het
verleden hadden toch al duidelijk
gemaakt, dat de meerderheid van de
Kamer van mening was, dat de
anti-hardheidsbepaling niet langer
van toepassing moest zijn op de
naoorlogse generatie vervolgings–
slachtoffers.

Ook de Raad van State was van
mening dat de toelichting wel erg
uitgebreid was en deze raad
adviseerde nog eens, te bezien of
deze niet kon worden ingekort.
Voorzitter! De regering heeft dit
advies niet overgenomen en dat was
terecht. De discussie over de sluiting
van de WUV voor de naoorlogse
generatie is al in 1980 begonnen en
dat gebeurde niet zomaar. Het
belangrijkste punt was en is, dat
door het sluiten van de WUV de
naoorlogse generatie vervolgings–
slachtoffers niet meer de maatschap–
pelijke erkenning zou krijgen waarop
zij recht had. Die maatschappelijke
erkenning is van vitaal belang voor
het genezingsproces.

Voorzitter! Over de noodzaak van
deze maatschappelijke erkenning
bestaat geen verschil van mening.
De minister is ook van mening dat
deze maatschappelijke erkenning
noodzakelijk is en zij is daarom
terecht zeer uitvoering op dit aspect
ingegaan. De naoorlogse generatie
heeft recht op een verantwoording
voor het nemen van dit besluit.
Daarom zijn wij blij met de uitge–
breide memorie van toelichting. Wij
menen dat de minister op basis van
goede argumenten heeft aange–
toond, dat maatschappelijke
erkenning ook anders gestalte kan
krijgen en zelfs beter dan door de
anti-hardheidsbepaling van de WUV.
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En die erkenning zou dan niet alleen
moeten gelden voor de naoorlogse
generatie vervolgingsslachtoffers,
maar ook voor de naoorlogse
generatie van deelnemers aan het
verzet en voor burger–
oorlogsgetroffenen. Die hebben
evenveel recht op die erkenning,
voorzitter.

Men kan hierover natuurlijk van
mening verschillen, maar het doet
mij, alle mooie woorden ten spijt,
wel pijn, dat gesuggereerd wordt dat
het alleen maar om een ordinaire
bezuiniging gaat. Gelukkig heeft de
heer Wiebenga zijn woorden
gecorrigeerd, maar eerst leek het er
ook op dat hij zich in die richting
uitliet. Collega Middel heeft bij
interruptie al voor een rechtzetting
gezorgd. Ook mijn fractie is verweten
dat zij slechts aan de bezumigmg
dacht. Daarom heb ik er behoefte
aan, hier publiekelijk afstand te
nemen van de in ieder geval aan
mijn adres gemaakte opmerkingen
hierover. Men heeft bijvoorbeeld
gezegd: als het CDA geweten had,
dat het om zo'n klein aantal ging,
had het al die eüende niet over zich
heen gehaald. En: het CDA zegt nu
wel dat het daar niet om ging, maar
wij denken van wel. ledereen mag
denken wat hij wil, maar het
gesproken woord en de feiten tellen.
Een feit is dat de Kamer, inclusief de
CDA-fractie, akkoord is gegaan met
het overhevelen van de vrij te komen
gelden naar het ICODO in verband
met de te verwachten hulpvraag. Een
feit is dat reeds nu, vooruitlopend op
de wetswijziging, ƒ 600.000 extra is
opgenomen voor onder andere
aanvulling op de AWBZ-vergoeding
voor de kosten van psychotherapeu–
tische behandeling.

Uit het voorgaande zal duidelijk
zijn waarom de CDA-fractie niet
geïnteresseerd was en is in de
aantallen en eventuele kosten–
besparing bij sluiting van de WUV.
Het gaat de CDA-fractie om de
maatschappelijke erkenning van
velen die in meer of mindere mate
slachtoffer zijn van de traumatische
ervaringen van hun ouders. Het is
voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat
de zes organisaties die het alterna–
tieve plan hebben mgediend, in
reactie op de nota naar aanleiding
van het eindverslag het volgende
schrijven: "De minister meent een
keuze te moeten maken tussen de
noodzakelijke materiële hulpverle–
ning aan de kleine groep zeer
schrijnende gevallen en de immate–

riële hulpverlening aan een relatief
grote groep binnen de naoorlogse
generatie met lichte psycho-sociale
problemen. Daarbij offert zij de
eerste groep op aan de laatste."

Voorzitter! Ik begrijp hier echt
niets van. Al die jaren is het terecht
gegaan om de maatschappelijke
erkenning van de problematiek van
de naoorlogse generatie. Terecht is
aangegeven dat erkenning van de
relatie van de problematiek van de
naoorlogse generatie van vitaal
belang is voor het genezingsproces.
Dit geldt dus ook voor de relatief
grote groep binnen de naoorlogse
generatie met lichte psycho-sociale
problemen. Trouwens, wat is in dit
verband "licht"? Met 70 consulten bij
een psychotherapeut kun je mijns
inziens niet van lichte psycho-sociale
problematiek spreken.

Ik zou bijna geneigd zijn om te
zeggen: de minister offert geen
groep op, maar... Ik doe dit niet,
omdat ik denk dat een en ander op
een misverstand berust, een
misverstand dat ik ook bij andere
sprekers heb beluisterd. In de reactie
van de zes instellingen wordt over de
psychotherapie gezegd dat de
minister spreekt over maximaal 90
sessies psychotherapie. Ik lees echter
dat de financiële regeling onder
meer de vergoeding omvat van de
kosten van ambulante psychothera–
pie die thans nog niet op grond van
de AWBZ worden vergoed, met
name de kosten van eventuele
meerhulp boven de standaard van
maximaal 90 vergoede behandelin–
gen door een vrij gevestigd
psychiater. Kan de minister
bevestigen dat ik een en ander goed
gelezen c.q. begrepen heb?

Waarom hamer ik zo op de
maatschappelijke erkenning van de
relatief grote groep die gelukkig geen
aanspraak hoeft te maken op meer
dan 90 sessies? In de eerste plaats
omdat wij dit al jaren bepleit hebben
en omdat wij al die jaren van mening
waren dat het veld het hierover met
ons eens was. In de tweede plaats
omdat bestuursleden van de
vereniging van de naoorlogse
generatie mij duidelijk hebben
gemaakt hoe belangrijk de maat–
schappelijke erkenning voor deze
generatie is. Het is jarenlang een
taboe geweest om over de proble–
men van de naoorlogse generatie te
spreken. Hun ouders waren immers
de slachtoffers. Als er dan proble–
men waren, lag het aan iedereen
behalve aan de ouders. Pas in de

laatste jaren heeft de naoorlogse
generatie een emancipatie doorge–
maakt, een emancipatie die tot
gevolg heeft dat deze mensen nu zelf
hun mond opendoen en zich
georganiseerd hebben. Ik vind dit
een goede ontwikkeling. Het is nodig
dat zij hun ervaringen bespreekbaar
kunnen maken. Ik kan niet genoeg
benadrukken dat zij ook maatschap–
pelijke erkenning moeten krijgen
voor de relatie van hun problemen
met de traumatische ervaringen van
hun ouders in de oorlog, ongeacht
de zwaarte van de psycho-sociale
problemen van de ouders. Deze
bestuursleden vertelden mij ook dat
zij tot voor een halfjaar geleden nog
nooit van het ICODO hadden
gehoord, laat staan van het
aanspreekpunt. Kennelijk bereikt de
voorlichting van het ICODO, om
welke reden dan ook, de doelgroep
dus niet. Hier zal iets aan gedaan
moeten worden.

Verder vertelden deze bestuursle–
den mij dat zij een duidelijke
koppeling zagen tussen het sluiten
van de WUV en de voorgestelde
immateriële hulpverlening. Zij
begrepen niet dat je een wet sluit,
terwijl de regeling nog niet van
kracht is. In het voorlopig verslag
heb ik al gesteld dat mijn fractie
nooit een directe koppeling heeft
gelegd tussen sluiting van de WUV
en de immateriële hulpverlening.
Doordat de regering wel een
paragraaf over het laatste in de
memorie van toelichting heeft
opgenomen, is wellicht onbedoeld
toch de indruk gewekt van een
koppeling. Wij blijven van mening,
hierin gesterkt door het nader
rapport dienaangaande van de
regering aan de Raad van State, dat
de regeling van de immateriële
hulpverlening doorging en doorgaat,
ongeacht wat er met dit wetsvoorstel
gebeurt.

Nu we zijn aanbeland bij de
immateriële hulpverlening, wil ik het
volgende zeggen. Gezien de
onbekendheid bij de naoorlogse
generatie van het aanspreekpunt,
maar ook gezien de maatschappelijke
erkenning, die toch mede het doel
was van de instelling van het
aanspreekpunt, verdient het wellicht
aanbeveling, weer terug te komen op
de oorspronkelijke bedoeling,
namelijk alle hulpvragen van de
naoorlogse generatie via het
aanspreekpunt te laten lopen.
Hierdoor zou wellicht ook de
betrokkenheid van de begeleidende
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instellingen automatisch worden
vergroot. Bovendien krijgen de
mensen die een beroep willen doen
op de extra financiële vergoeding,
niet met twee instanties te maken.
Graag een reactie van de minister
hierop.

Mijn fractie meende in 1990 dat
ten aanzien van het aanspreekpunt
een en ander goed geregeld was. Nu
blijkt echter dat er toch nogal wat
problemen zijn. De minister denkt
deze te kunnen oplossen door de
financiële maatregel tot vergoeding
van behandeling door een zelfstan–
dig gevestigd psychotherapeut van
een deugdelijke juridische grondslag
te voorzien. Zij wil een en ander per
1 januari 1994 in laten gaan. Het zal
volstrekt duidelijk zijn dat wij graag
kennis nemen van deze regeling.
Kennis nemen betekent dan uiteraard
er nog over kunnen spreken en
eventueel nog een en ander kunnen
bijstellen. Niet omdat wij ons overal
mee willen bemoeien, wel omdat wij
ons mede verantwoordelijk voelen
voor een goede uitvoering van de
immateriële hulpverlening en de
financiële consequenties, en dan niet
in de zin van bezuinigen. Wij willen
nu al stellen dat de termijn van vijf
jaar van het aanspreekpunt voor
deze vergoeding natuurlijk niet
opgaat. Deze voorlopige termijn was
en is bedoeld voor de overgang van
de specifieke hulpverlening naar de
algemene hulpverlening. Zoals het er
nu naar uitziet, zal zelfs daarvoor die
termijn te kort zijn. Maar voor de
financiële regeling kan onzes inziens
geen termijn gesteld worden. Zolang
objectief vastgesteld wordt dat
mensen meer hulp nodig hebben
dan de 90 sessies in verband met het
oorlogsverleden van hun ouders, zal
deze hulp gegeven en betaald
moeten worden.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): U
zei dat meer dan 90 sessies betaald
zullen moeten worden. Wij vroegen
ons toen meteen af, door wie dat
dan moet gebeuren.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Dat staat nu al in de meerjaren–
begroting, en het wordt al vanaf 90
betaald.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Ik
bedoel: in uw opvatting. Door de
welzijnspoot of de volksgezondheids–
poot?

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):

Dat interesseert me niets. Als het
maar betaald wordt.

Voorzitter! Het is voor mijn fractie
geen halszaak of deze regeling wordt
uitgevoerd door de PUR of het
ICODO. Wat wij wel belangrijk
vinden, is dat het gaat over de
problematiek van de naoorlogse
generatie. Deze problematiek mag
naar onze mening niet afgemeten
worden aan de zwaarte van de
oorlogservaringen van de ouders.
Deze ouders hebben immers allen op
hun manier een en ander wel of niet
verwerkt. Het gaat dus alleen om het
vaststellen van het causaal verband
tussen de problemen van de
kinderen van oorlogsgetroffenen en
de problemen van hun ouders.
Daarom is onzes inziens het dossier
van de ouders minder relevant. Bij
bestudering van de maatregel zullen
wij daarom vooral letten op de
objectieve criteria op basis waarvan
iemand in beroep kan gaan tegen
een negatieve beslissing. Deze
criteria zullen, zoals inmiddels wel
duidelijk is geworden, vooral
betrekking moeten hebben op de
problemen van de betrokkenen zelf.

D

De heer Middel (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! De voorgestelde sluiting
van de Wet uitkeringen vervolgings–
slachtoffers 1940-1945 voor de
naoorlogse generatie heeft ontzet–
tend veel losgemaakt. En dan druk ik
mij nog eufemistisch uit. Sluiten van
de WUV, al dan niet volledig, al dan
niet op termijn, doe je niet zomaar.
Daar is een gedegen voorbereiding
voor nodig. Het regeerakkoord van
dit kabinet kan nog zo sober
opmerken dat de wetten voor
oorlogsgetroffenen bedoeld zijn voor
degenen die de oorlog aan den lijve
ondervonden hebben, maar dat
betekent niet dat daarmee de
politieke discussie is afgedaan.
Sterker nog, dan begint het pas. Niet
alleen de politieke discussie, maar
vooral ook de discussie tussen
politiek en samenleving. De fractie
van de PvdA wil dan ook benadruk–
ken dat zij het waardeert dat de
minister niet over één nacht ijs is
gegaan. Er zijn commissies ingesteld,
conferenties belegd en gesprekken
gevoerd die allemaal ten doel
hadden, duidelijkheid te verschaffen
over het al dan niet sluiten van de
WUV voor de naoorlogse generatie
en, zo ja, op welke termijn. Argu–
menten zijn gewisseld en emoties

kwamen naar boven. Begrijpelijk. Te
meer daar de uitkomsten van de
meeste commissies, conferenties en
gesprekken pleiten voor het
openhouden, althans gedeeltelijk en
onder voorwaarden, van de WUV.
Het initiatiefvoorstel van het Joods
Maatschappelijk Werk en een vijftal
andere organisaties is daarvan een
goed en naar ons inzicht zeker
doordacht voorbeeld.

Over mijn persoonlijke ervaring
met de behandeling van het
voorliggende voorstel moet ik
zeggen dat het mij niet in de koude
kleren is gaan zitten. Zelden heb ik
de afgelopen vier jaar rond een
wetsvoorstel zoveel gesprekken
gevoerd met betrokkenen, belangen–
organisaties en met wie er dan ook
verder iets over te zeggen had. Tot
op de dag van vandaag word ik
benaderd door oorlogsgetroffenen of
hun kinderen die mij iedere keer
weer doen beseffen dat het
weliswaar bijna 50 jaar geleden is
dat de Tweede Wereldoorlog werd
beëindigd, maar dat die oorlog voor
veel mensen niet over is en dat die
verschrikkelijke oorlog voor veel
mensen ook nooit overgaat. Met dat
in het achterhoofd besef ik dat, hoe
moeiüjk het ook is voor hen die het
aangaat, er nu duidelijkheid moet
komen over het al of niet sluiten van
de WUV.

Via de zogeheten anti–
hardheidsbepaling en door tussen–
komst van de rechter is de naoor–
logse generatie met volle rechten
terechtgekomen in of toegelaten tot
de WUV. Terugkijkend over een reeks
van jaren, zien wij dat het aantal
aanvragen vanuit de naoorlogse
generatie toeneemt. Circa 40% van
de aanvragers krijgt een toekenning
en daarmee immateriële hulp en zo
nodig een uitkering of voorzieningen.
De vraag is of en, zo ja, hoe lang dit
nog door moet gaan. In dit debat zal
de fractie van de Partij van de Arbeid
geen uitvoerige beschouwing geven
over de tweede–
generatieproblematiek. De schrifte–
lijke voorbereiding is uitgebreid
geweest. Pagina's tekst zijn ook door
de PvdA-fractie ingebracht in het
voorlopig verslag en het eindverslag
van de Kamer. Met alle respect voor
de betrokkenen, en misschien moet
ik wel zeggen, juist uit respect voor
de betrokkenen, willen wij dat hier
niet nog eens overdoen, ook al
omdat erkend moet worden dat de
minister in zowel de memorie van
antwoord als de nota naar aanleiding
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van het eind verslag zich er niet van
afgemaakt heeft. De beantwoording
is zorgvuldig en op bijna alle punten
helder, zij het nu en dan wat
afstandelijk. Dit staat overigens los
van de vraag of wij het al dan niet
op alle punten met die beantwoor–
ding eens zijn. Maar goed, het is nu
dus tijd om de conclusie te trekken.

Voorzitter! Een eerste punt dat in
dit debat de nadruk verdient, is de
roep om maatschappelijke ofwel
morele erkenning door de naoor–
logse generatie oorlogsgetroffenen.
Als je in de kreukels bent komen te
liggen als gevolg van de opvoedmg
door ouders die kapot of soms
knettergek uit de oorlog kwamen, en
daardoor maatschappelijk niet goed
meer kunt functioneren, ben je
oorlogsgetroffene en heb je recht op
hulp. Wat dat betreft, geldt ook hier
de bijzondere solidariteit van de
Nederlandse samenleving met
slachtoffers van nazi-Duitsland en het
Japanse keizerrijk.

Deze feitelijke erkenning is op dit
moment gekoppeld aan een formele
erkenning volgens de criteria van de
WUV. Dit betekent, dat deze
erkenning in de praktijk - ik meen
dat in de voorbereidmg daarop veel
te weinig nadruk heeft gelegen -
voor circa 60% van de aanvragers in
het water valt. Immers, na het
doorlopen van een alles oprakelende
en daarmee uiterst pijnlijke
procedure, krijgt deze 60% te horen
dat zij niet aan de criteria van de
WUV voldoen en dus geen recht
hebben op specifieke hulpverlening
en, in het verlengde daarvan, een
eventuele uitkering. In de praktijk
heeft dat te maken met de ouders,
niet met degene die de hulp vraagt.
Dat zijn de criteria van de huidige
wet. Zo krijgt deze 60% een tweede
klap.

De fractie van de Partij van de
Arbeid staat op het standpunt dat de
maatschappelijke erkenning van de
naoorlogse generatie tot uitdrukking
moet worden gebracht in de toegang
tot de immateriële hulpverlening, in
het bijzonder psycho-sociale hulp
boven de AWBZ-norm van 90
sessies. Deze toegang moet
gemakkelijker worden gemaakt voor
meer mensen, zodat iedereen die
hulp nodig heeft, deze ook krijgt.
Deze hulp dient overigens ook
beschikbaar te zijn - dat zeg ik met
nadruk - voor kinderen van
verzetsdeelnemers en burger–
oorlogsgetroffenen met een
soortgelijk probleem. De toegang tot

de hulpverlenmg, waardoor een
feitelijke of, beter gezegd, morele
erkenning als oorlogsgetroffene tot
uitdrukking wordt gebracht, moet
optimaal zijn. Dat betekent heel
concreet dat deze toegang moet
worden verbeterd.

Voor de fractie van de Partij van
de Arbeid is dit een absolute
voorwaarde om akkoord te kunnen
gaan met de sluiting van de WUV,
voor zover deze betrekking heeft op
periodieke uitkeringen. Aanvragers
voor een periodieke uitkering kunnen
verwezen worden naar ons reguliere
stelsel van sociale zekerheid. In dat
stelsel zitten nu ook mensen die
maatschappelijk buiten de boot zijn
gevallen of zijn getraumatiseerd als
gevolg van gebeurtenissen waaraan
zij part noch deel hadden en hebben.

Ik weet heel goed dat het moeilijk
of misschien wel onmogelijk is om
de problematiek van oorlogs–
getroffenen te vergelijken met
andere ellende of met ellende van
anderen, maar toch meen ik dat het
in dit verband onvermijdelijk is. Dat
neemt echter niet weg, dat de
morele erkenning als oorlogs–
getroffene - en dat is mij steeds
weer gebleken - voor de naoorlogse
generatie essentieel is. Wat dat
betreft is hun positie in al haar
triestheid uniek en dus onvergelijk–
baar met wat dan ook.

Een volgend punt van aandacht is
de wijze waarop de immateriële hulp
nu is geregeld en in de toekomst
geregeld zal moeten worden. De
fractie van de PvdA zet grote
vraagtekens bij de positionering van
het aanspreekpunt naoorlogse
generatie. Ook de betrokken
belangenorganisaties zijn uitermate
kritisch over het functioneren van dit
aanspreekpunt binnen het ICODO. Ik
heb overwogen of het verstandig zou
zijn de taken van dit aanspreekpunt
naar de Pensioen– en uitkeringsraad
te schuiven. Immers, de Pensioen– en
uitkeringsraad kent expertise en
deskundigheid. Het nadeel van mijn
gedachtengang is echter, dat de PUR
zich juist bezighoudt met het
verstrekken van uitkeringen en het
treffen van voorzieningen. Tegelijker–
tijd heeft de Kamer zich nog niet zo
lang geleden uitgesproken over en
voor een geleidelijke overgang van
specifieke hulpverlening naar
algemene instellingen. Uit de
berichten die ik volg en uit de
literatuur hierover, die ik probeer bij
te houden, krijg ik niet de indruk dat
deze operatie succesvol verloopt.

Desalniettemin blijft het een feit, dat
het aanspreekpunt naoorlogse
generatie nauwelijks, of misschien
wel helemaal niet, over een
draagvlak beschikt binnen de kring
van personen waarover wij vandaag
praten en waarvoor het aanspreek–
punt bedoeld is. Er moeten dus
betere waarborgen komen voor de
immateriële zorg voor de naoorlogse
generatie.

In de nota naar aanleiding van het
eindverslag stelt de minister, dat het
niet verstandig is om het aanspreek–
punt onder de vleugels van de PUR
te brengen. De fractie van de Partij
van de Arbeid is nog niet zover. Ik
kan pas een stellig oordee! vellen als
de toegezegde evaluatie over de
immateriële hulpverlening beschik–
baar is. Ik verwacht dan ook dat de
minister ervoor zorgt dat die
evaluatie er zo snel mogelijk komt en
dat wij daarover met haar van
gedachten kunnen wisselen.

Voordat het sluiten van de WUV
definitief plaatsvindt, moet wat ons
betreft volledige duidelijkheid
bestaan over de optimale toeganke–
lijkheid van de immateriële hulpver–
lening. Als de minister dat nu niet
kan toezeggen, waarbij het ons dus
gaat om zowel de evaluatie als de
discussie erover met de minister, kan
de PvdA-fractie op dit moment niet
akkoord gaan met het siuiten van de
WUV. Afhankelijk van de reactie van
de minister overweeg ik hierover in
tweede termijn een kameruitspraak
te vragen. Ik zeg dit gewoon alvast
voor de beleefdheid.

Voorzitter! Ik hoop voldoende
benadrukt te hebben hoe hard de
voorwaarden van een toegankelijke
immateriële hulpverlening voor de
naoorlogse generatie, en daarmee
dus een morele erkenning als
oorlogsgetroffene, voor de Partij van
de Arbeid is. Zonder acceptatie van
deze voorwaarden pleiten wij voor
het openhouden van de WUV.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Ik wil graag duidelijkheid.
Als de minister geen duidelijke
toezegging geeft, wil de heer Middel
deze wet niet goedkeuren.

De heer Middel (PvdA): Op dit
moment niet.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Hij zegt: wij houden de wet een tijdje
op totdat de minister daarover
duidelijkheid heeft gegeven en
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bijvoorbeeld dat ene besluit heeft
genomen.

De voorzitter: Maar dat heeft de
heer Middel allemaal al gezegd. Of ik
moet hem verkeerd begrepen
hebben.

De heer Middel (PvdA): U kunt mij
doorgaans veel verwijten, maar u
kunt mij niet verwijten dat ik niet
helder zou zijn.

Ik heb gesproken over de
mogelijkheid dat de minister niet
akkoord gaat met de optimale
toegankelijkheid van de immateriële
hulpverlening voor iedereen van de
tweede generatie die het nodig heeft.
Dat moet duidelijk worden en wij
moeten daar ook met de minister
over kunnen praten voordat de wet
een feit wordt, dus voordat de wet in
het Staatsblad verschijnt. Als die
toezegging niet komt, zeggen wij:
laat het dan maar zoals het nu is. Dat
betekent dus in de praktijk dat nog
steeds 60% van de aanvragers afvalt
- dat is heel jammer - maar dat die
40% die wel binnen de termen van
de huidige wet valt, in ieder geval
wel geholpen is. Dat is dan absoluut
geen ideale situatie, maar het is
beter dan een situatie waarin die
immateriële hulpverlening niet
optimaal geregeld is. Dat is de
stellingname.

De heer Wiebenga (WD): Voorzitter!
Ik denk toch dat er tweeërlei uitleg
mogelijk is. De woorden van de
spreker zouden als volgt kunnen
worden uitgelegd: als de hulpverle–
ning niet verbetert, moet de
stemming over het wetsvoorstel
worden aangehouden. Er is ook een
andere uitleg mogelijk en die heb ik
uit de woorden van de heer Middel
begrepen: als de regering hier niet
komt met toezeggingen over de
hulpverlening, zal de PvdA bij de
stemming volgende week tegen
stemmen.

De heer Middel (PvdA): Die laatste
conclusie is volstrekt juist.

De heer Wiebenga (WD): Dat
verheldert de zaak inderdaad.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Is
de heer Middel niet van mening dat
mijn amendement zijn probleem
oplost?

De heer Middel (PvdA): Nee, die
mening heb ik niet. Daarbij spelen

voor mij twee overwegingen. In de
eerste plaats vraag ik mij af of deze
zaak, die ons ook ter harte gaat, via
een amendement geregeld moet
worden. Misschien kan dat ook op
een andere manier geregeld worden,
gekoppeld aan de evaluatie over de
immateriele hulpverlening die nog
rnoet plaatsvinden. Die vraag leg ik
aan de minister voor. Ik ben
uiteraard benieuwd naar haar reactie
op het amendement van mevrouw
Versnel.

In de tweede plaats heb ik een
inhoudelijk argument. Ik heb moeite
met het amendement van mevrouw
Versnel. Die moeite had ik ook voor
een deel met het voorstel van het
Joods Maatschappelijk Werk,
hoeveel bewondering ik ook heb
voor de zes organisaties dat zij het
konden opbrengen om met een
compromisvoorstel te komen, terwijl
de zaken toch tamelijk hard
tegenover elkaar lagen in de hele
discussie op dat moment. Ook in dat
voorstel is het grote nadeel dat in
wezen over een exclusieve bevol–
kingsgroep wordt gesproken en dat
bijvoorbeeld de kinderen van
verzetsdeelnemers en van burger–
oorlogsgetroffenen buiten de boot
blijven vallen. Dat is mijn inhoude–
lijke bezwaar tegen het amendement.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Ik wil de minister sowieso
vragen, desnoods via een motie, om
dezelfde regeling in die andere
oorlogswetten navenant mee te
nemen. Dat is natuurlijk volstrekt
logisch. Dat hoeft dus niet in het
amendement te staan. Ik kan bij
voorbaat stellen dat het logisch is
dat het z'n parallel daarin vindt.

De heer Middel (PvdA): Ik ben blij
dat mevrouw Versnel zich bij mij
aansluit. Dan blijft de eerste
overweging dus over. Wat dat
betreft, wil ik het antwoord van de
minister afwachten. Ik blijf mij
afvragen of een amendement de
meest geëigende weg is. Nogmaals:
ik begrijp de strekking van het
amendement van mevrouw Versnel.
Daar kan ik voor een deel in
meegaan, maar daarmee heb ik niet
gezegd dat ik het amendement
steun, althans niet op dit moment.

Duidelijk is dus dat wij, als de
minister de door de PvdA geformu–
leerde voorwaarde ten aanzien van
de immateriële hulpverlening niet
accepteert, zullen pleiten voor het
openhouden van de WUV. Ik zeg

nogmaals tegen de heer Wiebenga
dat wij ons in dat geval dondersgoed
realiseren dat in dat geval meer dan
de helft van de aanvragers buiten de
boot valt, maar de rest is dan in
ieder geval wel gehoipen. Dat is een
bestendiging van de huidige situatie.

Voorzitter! Met betrekking tot
hulpverlening en met name tot de
extra psycho-sociale hulp is het van
belang dat in het hulpaanbod geen
breuken ontstaan. Daarmee bedoelen
wij de personen uit de tweede
generatie, die beschikking rnoeten
kunnen blijven houden over dezelfde
hulpverlener die ook in de AWBZ–
periode beschikbaar was. Op grond
van hetgeen onderzoeken en
rapportages van belangenorganisa–
ties ons hebben geleerd, zijn wij niet
positief gestemd over de aanwezig–
heid en beschikbaarheid binnen de
algemene instellingen van hulpverle–
ners met kennis van de oorlogs–
problematiek. De organisatie van de
hulp moet volgens ons onderge–
schikt worden gemaakt aan de
inhoud van deze hulp.

Voorzitter! Mijn laatste opmerking
betreft de budgettaire kant van dit
voorstel. In mijn interruptie van de
heer Wiebenga heb ik daar al iets
over opgemerkt. Met verbazing en
eerlijk gezegd ook met irritatie heb ik
hier en daar - niet alleen van de heer
Wiebenga, maar die heb ik misschien
een beetje verkeerd begrepen -
vernomen dat er een bezuinigings–
doelstellmg aan dit voorstel zou zijn
gekoppeld. Ik vind dat om twee
redenen een bizarre voorstelling van
zaken. In de eerste plaats kan de
politiek misschien veel worden
verweten, maar vrijwel kamerbreed
heeft zij toch altijd de nadruk gelegd
op bijzondere solidariteit ten aanzien
van oorlogsgetroffenen. Onvermin–
derd, ook bijna 50 jaar na dato, en
ondanks de roep om de noodzaak tot
bezuinigen. De begrotingspost
oorlogsgetroffenen wordt bij
bezuinigingen goeddeels ontzien en
blijft in wezen het kenmerk houden
van een open-eindefinanciering. Als
het aan de PvdA ligt, blijft dat zo.

In de tweede plaats gaat het in de
praktijk letterlijk om een handvol
mensen die binnen de huidige
wetgeving jaarlijks met succes een
beroep zou doen op een periodieke
uitkering op basis van de WUV. Gelet
op het feit dat zo'n uitkering in geld
uitgedrukt maar weinig meer is dan
een uitkering volgens ons reguliere
stelsel van sociale zekerheid, ziet
men meteen dat het ook daarin niet
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zit. De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat dit budgettaire beeld bij
ongewijzigd beleid op termijn
misschien wel kan veranderen,
namelijk als kinderen van de
duizenden kampkinderen - ik heb
begrepen dat er ongeveer 48.000
kinderen uit de kampen in het
voormjlige Nederlands-lndië zijn
gekomen - als tweede generatie
mogelijkerwijs een beroep doen op
de WUV. Misschien kan de minister
daar toch nog even op ingaan.
Desalniettemin is sluiting van de
WUV voor de tweede generatie niet
om financiële, maar om bestuurlijke
en bovenal psychologische redenen
noodzakelijk. Deze sluiting kan alleen
plaatsvinden als de psycho-sociale
hulp gewaarborgd is voor degenen
van de tweede generatie die de hulp
nodig hebben. Mijnheer Wiebenga,
zonder deze waarborg komt er wat
ons betreft geen sluiting.

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! In de
schriftelijke voorbereiding van het
wetsvoorstel zijn nagenoeg alle
argumenten voor en tegen uitgewis–
seld. In het bijzonder is daarbij
aandacht geschonken aan een
alternatief dat door de begeleidende
instellingen voor oorlogs– en
vervolgingsslachtoffers is aangedra–
gen. Het discussiepunt voor deze
plenaire behandeling komt in de kern
neer op het beantwoorden van de
volgende vraag: moet de Wet
uitkeringen vervolgingsslachtoffers
voor de naoorlogse generatie
worden gesloten of moeten de
aanspraken van de naoorlogse
generatie slechts worden beperkt?
De regering kiest voor het eerste, de
indieners van het amendement voor
het laatste.

Voor de SGP-fractie staat het
overeind houden van een bijzondere
solidariteit met hen die persoonlijk
door vervolging in de Tweede
Wereldoorlog allerlei vormen van
schade hebben opgelopen, buiten
kijf. Wij willen daarover geen enkel
misverstand laten bestaan. Tegen–
over hen hebben wij een bijzondere
zorgverplichting, zowel in de
inhoudelijke als in de financiële sfeer.
Daarnaast is in de afgelopen jaren
duidelijk geworden dat een deel van
de kinderen van vervolgings–
slachtoffers geconfronteerd is met
een specifieke sociaal–
psychologische problematiek.

Aangenomen wordt dan dat
ondervonden ontwikkelings–
stoornissen aan de persoonlijkheid in
doorslaggevende mate het gevolg
zijn van in de oorlog opgelopen
persoonlijke schade van hun ouders.
Deze specifieke problematiek vraagt
om een speciaie behandeling. In een
aantal gevallen kan worden volstaan
met te verwijzen naar algemene
hulpverleningsinstellingen. Daarmee
hangt samen dat voor een beperkt
aantal specifieke voorzieningen ook
een adequate financiering ontbreekt.
Hoe wordt overigens vastgesteld
wanneer sprake is van "in doorslag–
gevende mate"?

Voorzitter! Laat ik meteen zeggen
dat onze fractie zich uiteindelijk, alle
voor– en tegenargumenten nogmaals
wegende, in principe zou kunnen
vinden in het voorstel van de
regering om de naoorlogse generatie
niet meer voor vaste, maandelijkse
uitkeringen in aanmerking te laten
komen, aangezien deze mensen,
tegenover wie wij een bijzondere
morele en politieke verplichting
hebben in verband met de relatie die
er is of die er wordt verondersteld te
zijn met de oorlogsomstandigheden,
ook van voor iedereen openstaande
algemene regelingen gebruik kunnen
maken. Wel vinden wij dat binnen de
algemene hulpverlenende instanties
dan voldoende specifieke kennis
aanwezig moet zijn om de doelgroep
waarover wij spreken op te kunnen
vangen. Indien daar de gewenste
opvang niet kan plaatsvinden, dan
moet in elk geval worden gezorgd
voor een goede verwijzing naar een
bijzondere instelling die erin is
gespecificeerd. Het spreekt voor ons
vanzelf dat er tussen algemene en
bijzondere instellingen een goede
afstemming moet plaatsvinden.

De collega's zeiden al dat in deze
"range" van vooronderstellingen en
uitgangspunten nogal wat knelpun–
ten zitten. De vraag aan de minister
is dus of zij nogmaals - zij deed het
immers al eerder - kan bevestigen
dat alles dat ik daarnet opsomde
gewaarborgd is. Zo niet - en dat
heeft er hier en daar tenminste de
schijn van - dan vraag ik de minister
of zij een en ander alsnog krachtig
zal bevorderen.

Voorzitter! Ik keer terug naar het
kernpunt van de discussie voor
vandaag. In dit kader kan de vraag
worden gesteld in welke mate er
behoefte bestaat aan een vergoeding
van de noodzakelijke kosten van
psychiatrische of psychologische

hulp die buiten het normale
verzekeringspakket vallen. Praktisch
gesproken gaat het hier om een
aanvulling op de AWBZ. Is het
werkelijk zo dat het reguliere kader
hiervoor niet toereikend is?
Misschien kan de minister daarover
informatie verschaffen.

Ik voeg er direct aan toe dat voor
onze fractie het beslag op de
financiële middelen van volstrekt
secundair belang is. Van meer
principiële aard is de vraag welke
rechtvaardiging er bestaat om
wanneer de lijn van het amendement
zou worden gevolgd - de SGP-fractie
neigt daartoe - een onderscheid te
blijven maken tussen nakomelingen
van vervolgingsslachtoffers en van
verzetsdeelnemers en andere
oorlogsgetroffenen. Er zou toch
gehecht moeten worden aan een
juridisch zuivere benadering die
uitgaat van gelijkwaardige behande–
ling in gelijkwaardige gevallen,
overigens zonder de menselijke kant
daarbij uit het oog te verliezen. Het
zijn niet alleen dossiers, het gaat om
mensen.

Voorzitter! Ik heb eerder uitgespro–
ken dat de SGP-fractie buitengewoon
veel waarde hecht aan kwalitatief
goede hulpverlening. Ik vertrouw
erop dat deze ook voor de naoor–
logse generatie in voldoende mate
bereikbaar zal zijn en blijven in
inhoudelijke en financiële zin. Kan de
minister dit nadrukkelijk bevestigen?
Hier ligt uiteindelijk het cruciale punt,
zowel bij sluiting als bij beperking
van de toegang tot de WUV voor de
naoorlogse generatie.

Voorzitter! Ik rond af. Het zal
duidelijk zijn dat de SGP-fractie nog
geen definitieve eindafweging heeft
gemaakt ten aanzien van de vraag
over sluiting dan wel beperking van
de WUV-aanspraken voor de
naoorlogse generatie. Bij die
eindafweging is uitermate belangrijk
- ik zeg het nogmaals - of voldoende
betrouwbare toezeggingen en
waarborgen door de minister kunnen
worden aangereikt op de punten die
ik daarstraks noemde. Zo niet, dan
ontstaat er ook voor de SGP-fractie
een probleem. Daarom zie ik de
beantwoording van de minister met
belangstelling tegemoet.

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Mijnheer de voorzitter! De heer
Lankhorst van Groen Links heeft mij
gevraagd mede namens hem te
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spreken, omdat hij een vergadering
moet voorzitten, waarbij ook ik
aanwezig had moeten zijn.

Voorzitter! Het onderhavige
wetsvoorstel voorziet in de volledige
sluiting van de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-1945
voor de naoorlogse generatie.
Alvorens in de inhoud van dat
wetsvoorstel in te gaan, wil ik nog
enkele opmerkingen maken over
zaken, die in de schriftelijke
voorbereiding aan de orde zijn
geweest. In de nota naar aanleiding
van het eindverslag geeft de minister
getallen van het aantal aanvragen in
het kader van de WUV en de
beslissingen van de PUR daarover.
Daarover is enige strijd. Anderen
willen er niet over praten, maar het
lijkt mij best zinnig op dat op tafel te
hebberi. Er is intussen weer een
nieuwe brief van de stichting Joods
Maatschappelijk Werk, waarin
commentaar wordt gegeven op de
aantallen die door de regering
worden genoemd. Kennelijk is het
ontzettend moeilijk om de exacte
gegevens te vinden. Dus komen er
verschillende interpretaties van die
gegevens. De vraag of de WUV niet
een zeer beperkte groep betreft, kan
in feite niet afdoende worden
beantwoord. Uit de cijfers hebben
wij geconstateerd, dat er meer
mensen met aanspraken zijn dan wij
aanvankelijk dachten. De regering
spreekt over 80 personen bij
handhaving van de bestaande
situatie in de periode 1994-1997.

Voorzitter! Mijn fractie is van
mening, dat toelating van personen
van de naoorlogse generatie tot
specifieke psychotherapeutische hulp
op zichzelf al een erkenning inhoud
van een oorlogsproblematiek. Het
kan een heilzame start voor verdere
behandeling zijn. Wij zien dit als een
kernpunt van het wetsvoorstel. De
gedachtengang die aan de WUV ten
grondslag ligt, hebben wij in twee
delen gesplitst. Het ene deel betreft
de uitkering en het andere deel de
immateriële hulpverlening. Het
eerste deel ligt voor de naoorlogse
generatie op een ander vlak dan voor
degenen die de oorlog hebben
meegemaakt. Wij willen de mogelijk–
heid openhouden om het in het
kader van de psychotherapie te
bekijken.

Voorzitter! Ik heb op dat punt een
amendement ingediend, waarover al
opmerkingen zijn gemaakt. Er is
gezegd, dat het niet in de andere
oorlogswetten wordt geregeld. Dat is

juist, want die liggen helaas niet
voor. Mocht het amendement
worden aangenomen, dan zou ik de
minister vriendelijk willen vragen om
navenante voorzieningen te treffen in
de wetten voor de verzetsdeelnemers
en burger-oorlogsgetroffenen.
Parallelliteit lijkt mij hier volstrekt
logisch. Ik ga ervan uit, dat dit niet
per motie behoeft. Ik zou dat niet erg
prettig vinden.

Een van de opvallende punten in
het amendement is, dat sprake is van
een ontwikkelingsstoornis van de
persoonlijkheid, welke in doorslagge–
vende mate is veroorzaakt door de
gevolgen van de vervolging van zijn
vader of moeder voor zijn opvoe–
ding. Het gaat om de woorden "in
doorslaggevende mate". Het gaat er
niet om of de mate van vervolging
van de ouders zwaar, half zwaar of
minder zwaar is. Het gaat om de
doorwerking naar het kind. Naar mijn
mening is het terecht op die manier
in het amendement verwoord.
Wanneer de behandeling van
aanvragen door de PUR plaatsvindt,
kunnen dergelijke zaken ook duidelijk
worden vastgesteld. Ik blijf het
logisch vinden dat de PUR hiervoor
wordt ingeschakeld gelet op het feit
dat de dossiers van de ouders,
wanneer die ook zelf problemen
hebben gehad, daar aanwezig zijn.
Daarmee wordt de toegang tot die
dossiers eenvoudiger dan wanneer
men van buitenaf zou komen.

Al met al meen ik dat het
amendement goed past, enerzijds bij
de doelstelling om met betrekking tot
de WUV een zekere sluiting door te
voeren, en anderzijds bij het
handhaven van een opening voor
degenen die in doorslaggevende
mate te maken hebben met een
psychologische doorwerking van
gevolgen van de oorlog. Wij vinden
deze opzet ook beter dan het besluit
dat de minister ten aanzien van het
ICODO zou willen nemen. Immers,
daarvoor zouden weer de statuten
van het ICODO moeten worden
gewijzigd, er zou een aparte
commissie voor moeten worden
neergezet enz. Ik vraag mij af of het
wel zo praktisch is om het zo te
doen. Is het niet beter om een en
ander, met erkenning en al, in de wet
zelf te regelen? Voorzitter! Ik denk
dat dit praktischer èn heilzamer is.
Het gaat er uiteindelijk om dat
mensen weer op een redelijke
manier in de maatschappij kunnen
functioneren.

Wanneer mijn amendement wordt
aangenomen en de aanvragen door
de PUR worden behandeld, maar ook
wanneer het amendement niet wordt
aanvaard en de opzet van de
minister wordt gevolgd, is het van
groot belang dat er iets wordt
gedaan aan de ongelijkheid waarmee
de behandelden te maken krijgen bij
de verschillende hulpverleners. Men
heeft ons erop gewezen dat, als men
in behandeling is bij het Centrum
'45, die behandeling niet behoeft te
worden betaald en een reiskosten–
vergoeding wordt gegeven. Wordt
men behandeld door een vrij
gevestigde therapeut, dan moet men
het zelf betalen als men dat kan; ook
de reiskosten moet men zelf betalen.
Wordt de behandeling verzorgd door
het Centrum Sinaï, dan moet een
eigen bijdrage worden betaald voor
zover dat wettelijk is geregeld. Die
bijdrage varieert van ƒ 20 tot
ƒ 900. Voor de reiskosten geldt een
bepaalde drempel. Voorzitter! Het is
bijzonder onpraktisch dat die
verschillende regelingen bestaan.
Hoe ook de uiteindelijke uitslag met
betrekking tot dit wetsvoorstel is, ik
vraag de minister om dit op de een
of andere manier recht te trekken.
Hoe ze dat precies zou moeten doen,
kan ik haar nu niet vertellen.

Voorzitter! Wij verwachten dat met
de afhandeling van dit wetsvoorstel
een langdurige discussie kan worden
afgesloten. Ik wil ècht dat die
discussie van meer dan twaalf jaar
tussen regering en Kamer wordt
beëindigd. Ik geloof dat daarmee de
belangen van de naoorlogse
generatie beter worden gediend dan
wanneer deze zaak maar blijft
doorsudderen.

D

Minister d'Ancona: Voorzitter! Wij
delen een zorg. Wij delen de zorg
van de Kamer omtrent de oorlogs–
getroffenen. Dat is onbetwist, maar
wij delen ook de zorg in verband met
de kinderen van oorlogsgetroffenen.
Dit was al gebleken uit de schrifte–
lijke voorbereiding van de behande–
ling van dit wetsvoorstel. Het is een
lange voorbereiding geweest en het
voorstel is uitvoerig becommenta–
rieerd, maar dat was ook noodzake–
lijk, want deze kwestie is natuurlijk al
eerder aan de orde geweest.

Ik heb vanavond zeer veel
gehoord. Voor een heel groot deel -
ik bedoel dit natuurlijk absoluut niet
onaardig - waren het voor mij
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bekende geluiden, omdat ik mij in de
afgelopen jaren uitvoerig heb laten
voorlichten door de betrokkenen zelf.
Ik heb talloze gesprekken met de
mensen zelf gehad, maar natuurlijk
ook met de instellingen. Wij hebben
conferenties gehouden, wij zijn niet
over één nacht ijs gegaan. En toch
ben ik op een gegeven ogenblik tot
de conclusie gekomen dat ik dit
wetsvoorstel kon en eigenlijk ook
moest indienen. Waarom? Ómdat ik
het ook kan verdedigen. Hoe
verschillend er in deze Kamer over
het voorstel wordt gedacht, ik geloof
niet dat Kamer en regering verschil–
lende intenties hebben bij deze
discussie over dit toch heel moeilijke,
gevoelige onderwerp. Wij erkennen
allemaal dat de problematiek van na
de oorlog geboren mensen te maken
kan hebben met hetgeen hun ouders
in de oorlog hebben doorstaan. Daar
willen wij ook allemaal een zo goed
mogelijk antwoord op geven.

Voorzitter! Ondanks dat er over
deze hele materie al jaren en jaren
wordt gesproken, heeft het niet veel
tijd gekost om dit wetsvoorstel op de
agenda van de Kamer te krijgen. Ik
ben de Kamer daar dankbaar voor,
want ik denk net als mevrouw
Versnel dat dit onderwerp in verband
met de onzekerheid voor de
betrokkenen die daarvan het gevolg
zou zijn, geen jarenlange parlemen–
taire behandeling verdraagt. En
hoewel bijna alle leden gezegd
hebben dat de toelichting bij het
wetsvoorstei erg lang is, kan en wil
ik hier vanavond toch niet weggaan
voordat ik die argumenten nog eens
heb genoemd. Ik vind de zaak zo
belangrijk dat ik toch nog een poging
wil doen, de Kamer duidelijk te
maken wat hier achter zit.

Wij praten nu over de WUV, een
van de vijf wetten voor oorlogs–
getroffenen. Het complex van deze
wetten heeft als belangrijkste doel
het tot uitdrukking brengen van de
bijzondere solidariteit van de
Nederlandse gemeenschap met haar
oorlogsgetroffenen. Bij de WUV gaat
het vanzelfsprekend om joodse
mensen, maar in de afgelopen jaren
hebben ook de oorlogsgetroffenen
uit het voormalige Nederlands-lndië
zich gemeld. De toepassing van de
wet biedt erkenning van het
doorstane leed en van het heel
bijzondere karakter van de problema–
tiek die daardoor is ontstaan. Die
erkenning is het fundament. Naast
die erkenning bieden de wetten het
recht op hogere pensioenen en

uitkeringen dan op grond van de
sociale zekerheid realiseerbaar is en
op relatief goede materiële voorzie–
ningen. Het is specifieke wetgeving,
gericht op een heel specifieke groep.
Zij is namelijk gericht op hen die de
verschrikkingen van de oorlog aan
den lijve hebben ondervonden.

De heer Wiebenga wees op een
formulering ten tijde van de
behandeling van het wetsvoorstel.
Dat kan hij doen. Hij zal ongetwijfeld
ook de hele kamerbehandeling van
het wetsvoorstel hebben nagelezen.
Toen hij dat deed, heeft hij kunnen
zien dat er met name gedacht werd
aan de opvoedingsproblematiek als
er gesproken werd over bepaalde
second-generation-gevallen. Men
dacht toen aan kinderen met
opvoedingsproblemen. Dat is dus
iets anders dan volwassenen die een
beroep doen op de periodieke
uitkering omdat zij niet in staat zijn
om te werken. Als de heer Wiebenga
zegt dat er toen sprake van geweest
is, heeft hij gelijk. Ik moet er echter
op wijzen dat het wetsvoorstel en de
wijze waarop het toen vaak heel
aangrijpend is behandeld in de
Kamer, toch in de eerste plaats
gericht waren op een antwoord op
de noden van degenen die de
verschrikkingen aan den lijve hadden
ondervonden. Dat was het funda–
mentele van het wetsvoorstel.

De heer Middel heeft gezegd dat
er wel eens met scheve ogen - het
zijn zijn woorden - wordt gekeken
naar de wetten voor oorlogs–
getroffenen. Het zijn relatief hoge
uitkeringen en relatief goede
materiële voorzieningen. In de
afgelopen jaren, toen iedereen moest
inleveren en toen er bezuinigd werd
op de sociale zekerheid, lijken de
stormen van bezuinigingen eigenlijk
voorbij gewaaid te zijn aan deze
wetten. Er was geen stelsel–
herziening, zoals bij de sociale
zekerheid. Laten wij echter wel
wezen, er is wel eens naar gekeken,
maar het kon ook door mij vrij
moeiteloos verdedigd worden door
te zeggen dat het hierbij gaat om iets
wat van een zo bijzondere orde is dat
daarnaar niet mag worden gekeken,
zelfs niet in deze tijd. Degenen die in
het bezit zijn van dit type uitkeringen,
hebben daar recht op - meer dan dat
- en zij moeten tot en met hun
laatste jaren kunnen genieten van
dat pensioen of die uitkering. Ik moet
toegeven dat ik daarmee steeds heb
verwezen naar het bijzondere
karakter van de wetten voor de

groep die de oorlog aan den lijve
had ondervonden. Dat zeg ik ook nog
eens tegen de heer Wiebenga. Het is
nu en ook in de nabije toekomst iets
waar wij op terug kunnen komen. Als
men in moeilijke tijden vraagt
waarom daar niet naar gekeken
wordt, moet je dit argument zwaar
laten wegen Misschien storen
sommigen zich eraan - ik kan mij dat
wel voorstellen - maar in zekere zin
noem ik het een zo zuiver mogelijk
houden van het stelsel van de wetten
voor oorlogsgetroffenen. Ik denk echt
dat je het ook in de komende jaren
ongeschonden intact kunt laten, als
je de groep waarop de wetten
betrekkmg hebben, onverkort kan
aanduiden als de groep van
oorlogsslachtoffers in de directe
betekenis van het woord, in
rechtstreekse zin, de oorspronkelijke
doelgroep.

De instroom van de naoorlogse
generatie kun je niet afdoen als
enkele personen die door een
moeizame opvoedingssituatie in
verband met het oorlogsverleden
van hun ouders in vergelijkbare
omstandigheden verkeren als
oorlogsslachtoffers. Het gaat naar
verhouding en in aantallen niet om
een te verwaarlozen verschijnsel.
Ook mevrouw Vriens heeft erop
gewezen dat dit alleen al niet het
geval is vanwege de druk van de
organisaties van kinderen van
verzetsdeelnemers en vanwege de
vragen van kinderen van burger–
oorlogsslachtoffers. Wat dient zich
aan als wij de WUV niet strikter
clausuleren? Overwegingen van
rechtsgelijkheid maken het dan
noodzakelijk, ook de andere wetten
voor oorlogsgetroffenen open te
stellen voor de naoorlogse generatie.
En als wij ervan uitgaan dat kinderen
van vervolgden door hun opvoeding
inderdaad ernstig beschadigd
kunnen zijn, moeten wij beseffen dat
de kans niet gering is dat ook hun
kinderen een moeilijke opvoedings–
situatie doormaken. Wat dit betreft
wordt er makkelijk vererfd. Dan heb
je het over een derde generatie, met
een gelijksoortig probleem als de
mensen over wie wij het nu hebben.

Laten wij het hier nog eens eerlijk
zeggen: het sluiten van de WUV voor
de naoorlogse generatie is niet door
deze minister bedacht. Het is al
eerder aan de orde geweest; wij
hebben het ook vanavond kunnen
horen. Het is ook in de Kamer eerder
aan de orde geweest en het is
vastgelegd in het regeerakkoord. In
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die zin ben ik ermee geconfronteerd,
maar ik ben ook innerlijk overtuigd
geraakt van de argumenten die ik
hier nog eens op een rijtje zet;
daarom heb ik er vrij lang over
gedaan. Het is mijns inziens een
verantwoorde beslissing, die op
goede gronden rust.

Hiermee ontken ik niet dat er
sprake is van een probleem voor de
naoorlogse generatie. Er is een
groep kinderen die na de oorlog zijn
geboren en nu dus volwassen en
meer dan volwassen zijn, op wie het
oorlogsverleden van de ouders een
zwaar stempel heeft gedrukt en nog
drukt. Het betreft kinderen van
vervolgden, Europees en uit Indië, en
in elk geval ook kinderen van
verzetsdeelnemers. Ik zei het al: er is
geen reden om aan te nemen dat het
niet voorkomt bij kinderen van
burger-oorlogsgetroffenen. Deze
groep mag de overheid niet loslaten.
Voor hen, allen die ik noemde, dient
voldoende en vooral goede en
toegankelijke hulp voorhanden te
zijn. Ik heb mij voorgenomen om
deze te realiseren.

Natuurlijk is het mogelijk dat een
kind van een vervolgde nog nooit
behoorlijk maatschappelijk heeft
kunnen functioneren. De organisaties
hebben mij dit duidelijk gemaakt. Ik
ken ze ook. Maar we zijn nu bijna 50
jaar verder en ik mag toch aannemen
dat die groep zich inmiddels heeft
gemeld voor een uitkering op basis
van de WUV, vooral omdat over deze
materie al zo lang is gesproken. Een
aantal mensen kwam voor een
uitkering op basis van deze wet in
aanmerking en zij hebben die
inmiddels. Die uitkering of de
toegezegde voorziening behouden zij
natuurlijk na het sluiten van de WUV.
Vanzelfsprekend worden verworven
rechten niet aangetast. De anderen
vallen niet in een gat, want naast het
bieden van immateriële hulp - die
valt natuurlijk ook in geld uit te
drukken - kennen wij hier het stelsel
van sociale zekerheid. Daar heeft de
heer Middel op gewezen. Op dat
stelsel kan een beroep gedaan
worden en er is dus meer dan de
WUV. Dat dient hier ook gezegd te
worden.

Maar nu dan iets over die
immateriële hulp! Voorzitter!
Opvallend is dat het erkennen van de
probiematiek het begin lijkt te zijn
van alle hulpverlening. Dat heb ik
heel vaak gehoord. Ook vernam ik
dat op de studieconferentie die we in
het voorjaar van 1992 hebben

georganiseerd. Tijdens die conferen–
tie is gezegd: in de erkenning van het
probleem, ligt de mogelijkheid van
genezing besloten. Alle betrokkenen
vinden dat. Het is voor degene die
het aangaat een ontzettend groot
probleem als anderen zijn moeilijkhe–
den niet herkennen en niet erkennen.
De vraag doet zich dan voor: hoe kun
je die erkenning het beste realiseren?
Daarvoor is het openhouden van de
WUV nauwelijks een geschikte
manier. We weten namelijk allemaal,
dat de toelatingscriteria van dien
aard zijn, dat de grote meerderheid
van de na de oorlog geboren
kinderen die een aanvraag op basis
van deze wet hebben gedaan, een
afwijzing heeft gekregen. In feite is
een aanvraagprocedure die tot een
afwijzing leidt in termen van
hulpverlening contraproduktief. De
objectieve vaststelling door de PUR
dat men niet voldoet aan de
wettelijke criteria voor een uitkering
op basis van de WUV, leidt gevoels–
matig tot een ontkenning van de
problematiek. Dat kan iedereen
begrijpen. De afwijzing heeft in de
beleving van de aanvragers een
dergelijke uitwerking. De criteria van
de WUV zijn streng en om verschil–
lende redenen moeten die dat ook
zijn. Zij zijn echter te streng om de
erkenning van de problematiek in
gevallen waarin dat nodig is gestalte
te geven. Twee derde van de mensen
die een aanvraag doet op basis van
de WUV, krijgt "neen" te horen.
Kinderen van verzetsdeelnemers
komen niet eens in aanmerking voor
een uitkering.

Ik wil in dit verband nog speciaal
aandacht vragen voor het volgende
aspect. Op grond van mijn persoon–
lijke ervaringen weet ik dat er lang
niet altijd een direct verband is
tussen de zwaarte van het leed dat
ouders hebben ondergaan en de
ernst van de problematiek bij de
kinderen. Ik zeg dit nadrukkelijk aan
het adres van mevrouw Versnel. Er is
namelijk niet altijd een causaal
verband met het dossier van de
ouders. Het is gebleken dat mensen
die de meest verschrikkelijk dingen
hadden meegemaakt, in staat waren
om hun kinderen vrij probleemloos
op te voeden of kinderen groot te
brengen die niet meer problemen
hadden dan normaal het geval is.
Daarentegen zijn er mensen met een
wat lichter oorlogsverleden die
kinderen hadden die daar zwaar
onder gebukt gingen. Het causale
verband is dus niet aanwezig.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Die causale relatie behoeft niet
aanwezig te zijn. Ik heb daarnet twee
punten duidelijk onderscheiden. In
het amendement wordt niet
verwezen naar de zwaarte van de
vervolging van de ouders, de
zwaarte van datgene wat de ouders
hebben meegemaakt. Het gaat om
de ontwikkelingsstoornis van de
persoonlijkheid die in doorslagge–
vende mate te wijten is aan de
opvoeding. Verder heb ik nog
gevraagd om het bij de PUR te
houden, omdat die dossiers daar
liggen. Ik heb beide elementen
afzonderlijk naar voren gebracht. Ze
zijn namelijk van een andere aard.

Minister d'Ancona Wij zitten hier
niet om te kijken hoe groot de
verschillen zijn, wij zitten hier om te
kijken waar wij het over eens zijn. De
hulpvraag van de mensen die na de
oorlog geboren zijn, staat bij mij
centraal. Daarvoor hoef ik het dossier
van de ouders niet te kennen.
Daarvoor hoef ik alleen maar te
weten dat een van de ouders erkend
is volgens een van de wetten voor
oorlogsgetroffenen. Het dossier als
zodanig hoef ik niet te kennen. De
hulpvraag staat centraal. De beleving
van de cliënt staat centraal. Als
psychotherapeut of als vrij gevestigd
zenuwarts of psychiater hoef ik dat
dossier niet in te zien. Het gaat mij
dan om de cliënt zelf, om de
beleving van de cliënt.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Ik
kan mij voorstellen dat het niet altijd
nodig is om het dossier in te zien. Ik
ben ook geen psychotherapeut en ik
weet ook niet hoe zij werken.
Goddank ben ik nooit in behandeling
geweest. Niettemin kan ik het mij
voorstellen dat het, wanneer iemand
van de naoorlogse generatie met
grote problemen rondloopt die terug
te brengen zijn op de oorlogservarin–
gen van de ouders, zeer nuttig kan
zijn om de historie daarbij te
betrekken, ook al gaat het primair
om de problemen van de cliënt.

Minister d'Ancona: Het lijkt mij niet.
Een behandelend psychotherapeut of
psycho-analyticus heeft niets anders
nodig dan de subjectieve ervaring
van de patiënt. De objectieve
gegevens waarop die subjectieve
ervaring berust, zijn voor de
behandeling niet van belang. Zo zit
de psycho analyse in elkaar.
Sprekend over deze problematiek
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heb ik van deskundigen niets anders
gehoord. Er wordt uitgegaan van de
hulpvraag. Die staat centraal. Wij
hebben het hier over een heel
bijzonder soort cliënten. Er is niet
meer nodig dan het simpele feit dat
een van beide ouders erkend is. Als
je iemand beter wilt maken, moet je
hem of haar afhelpen van zijn of
haar subjectieve ervaringen. Het
helpt meestal niet om te zeggen dat
het in werkelijkheid anders lag dan
het is ervaren.

Welke instantie moet de hulp
verlenen? In Nederland beschikken
we over een vrij dicht netwerk van
goed toegankelijke voorzieningen.
Heel veel instanties, vooral in de
tweede lijn, blijken ervaring te
hebben met oorlogsproblematiek en
kinderen van oorlogsgetroffenen. In
termen van ontvankelijkheid is de
laatste jaren binnen de algemene
hulpverlening veel verbeterd. En dan
hebben we nog de specifieke
hulpinstellingen, het Joods Maat–
schappelijk Werk en Pelita. Vanuit
deze organisaties wordt de naoor–
logse generatie zeker niet vergeten.

We zijn er overigens absoluut nog
niet. Wij streven ernaar om steeds
meer kennis te verspreiden en
deskundigheid over te brengen en te
vergroten binnen de instellingen.
Maar dat streven maakt niet dat we
daardoor zeggen dat kinderen van
oorlogsgetroffenen of de na de
oorlog geboren generatie alleen nog
maar gebruik zou moeten maken van
de algemene voorzieningen. We
hebben daarnaast het netwerk van
vrij gevestigde psychotherapeuten,
die zich hebben gespecialiseerd in de
hulpvragen van dat type cliënten.
Voor zover nodig kunnen aan de na
de oorlog geborenen aanvullende
vergoedingen worden toegekend,
bovenop dat wat de AWBZ al biedt.
Tegen mevrouw Vriens zeg ik dat het
daarbij inderdaad gaat om de
90-plus. Binnen de AWBZ 90 sessies,
en wij hebben het nu over het aantal
wat je nog meer nodig hebt. Daaruit
bestaat de immateriële hulpverle–
ning.

De heer Middel (PvdA): Dat is nu
juist het probleem. U bent nu heel
helder, maar u kunt nog helderder
zijn door te zeggen dat het voor
iedereen geldt, los van de criteria
van de huidige WUV. ledereen die in
aanmerking komt voor immateriële
hulpverlening, met afzonderlijke
WUV-toestanden daaromheen, kan
een beroep doen op de 90-plus.

Minister d'Ancona: Ja, zolang dat
nodig is.

Ik kom toe aan het ICODO. Op dit
moment vindt de doorverwijzing
plaats via het aanspreekpunt van het
ICODO. Van daaruit wordt desge–
wenst doorverwezen naar gespeciali–
seerde en ter zake deskundige
hulpverleners. Toch zijn daarover een
aantal indringende vragen gesteld en
opmerkingen gemaakt. De essentie
van het amendement van mevrouw
Versnel en anderen is om dat niet via
het ICODO te doen, dus om op
voorhand te zeggen: niet bij het
ICODO, maar bij de PUR. Op dat
punt is een belangrijke vraag gesteld
door de heer Middel en mevrouw
Vriens. De laatste heeft hierbij
kritische kanttekeningen geplaatst. Ik
heb daar een aantal maanden over
gedaan. Naar mijn gevoel zat er iets
aantrekkelijks in om dit bij de PUR
onder te brengen. Waarom? Omdat
ik dacht: het zal voor de mensen op
wie het betrekking heeft misschien
wel wat uitmaken dat hun aanvrage
terechtkomt bij een orgaan, dat
officieel erkenning geniet als hèt
orgaan voor de oorlogsgetroffenen.
Er straalt iets van uit, dat voor hen
van belang zou kunnen zijn in hun
subjectieve beleving. Uit indringende
gesprekken met de helaas inmiddels
overleden Ben Polak en uit het
rapport en het regeringsstandpunt
inzake PBOG blijkt dat het er eigenlijk
om gaat, dat het aanspreekpunt
functioneert als een soort kern van
een netwerk van waaruit doorverwij–
zing plaatsvindt naar allerlei vormen
van hulp. Dat kan bijvoorbeeld
preventieve hulp zijn. Denk maar aan
het Joodse café of aan gespreksgroe–
pen. Het behoeft niet altijd te gaan
om professionele hulpverlening. Het
kan natuurlijk best zijn dat men via
een gespreksgroep merkt dat men
meer hulp nodig heeft. Dan komt
men weer terug bij de kern van dat
netwerk dat beschikt over de meest
volledige informatie, ook in de regio.
Als mensen meer professionele hulp
nodig hebben, kunnen ze er daar
achter komen waar ze het beste
terecht kunnen. Dat is gedachte die
erachter zit. Dat is een soort van
werk waarop de PUR niet is
toegerust. Mijns inziens moet het
aanspreekpunt bij het ICODO liggen,
omdat ik die consultatie– en
verwijsfunctie naar atlerlei soorten
hulpverlening zo belangrijk vind.
Ovengens ben ik niet ongevoelig
voor de kritiek die ik vanavond op dit
punt gehoord heb. Mevrouw Vriens

heeft gezegd dat mensen de weg
niet kennen. ledereen die bij een
gespecialiseerde instelling terecht–
komt, kan via die instelling verwezen
worden.

De heer Middel (PvdA): Ik wil de
minister vragen waarom ze nu al zo
nadrukkelijk kiest voor het
aanspreekpunt bij het ICODO, terwijl
zij toch ook geconstateerd moet
hebben dat de uitstraling van het
aanspreekpunt bij het ICODO naar de
desbetreffende doelgroepen nul
komma nul is en dat het evaluatie–
rapport waarin nadere informatie
wordt verschaft over de immateriële
hulpverlening, nog niet eens
verschenen is. Waarom dan nu al
zo'n hartstochtelijk pleidooi voor het
aanspreekpunt bij het ICODO?

Minister d'Ancona Het is geen
hartstochtelijk pleidooi, ik probeer u
inzicht te geven in mijn afwegingen.
En dat is niet de eerste keer
natuurlijk. Wij zijn hierover natuurlijk
ook in gesprek geweest met de
Kamer bij de bespreking van het
regeringsstandpunt inzake PBOG.
Toen hebben wij het ICODO die
functie al toebedacht. Het is hier niet
vanavond als een verrassing naar
voren gekomen. Ik spreek overigens
tegen wat de heer Middel zegt,
namelijk dat de uitstraling van het
ICODO als aanspreekpunt naar de
doelgroepen nul komma nul is. Veel
mensen weten dat aanspreekpunt
wel degelijk te vinden. ik ken mensen
die het wel hebben weten te vinden
en dat zijn er toch een aantal. Zoals
bekend, komt de evaluatie niet van
het aanspreekpunt alleen maar van
het ICODO in het algemeen. Ik heb
gehoord dat die evaluatie in ieder
geval in de tweede helft van
december gereed kan zijn. Ik meen
ook - ik richt mij tot de heer Middel -
dat wij er dan met elkaar serieus
over moeten discussiëren. Ik mag nu
en ik moet nu tegen de Kamer
zeggen waarom ik het ICODO en het
aanspreekpunt vanuit een bepaalde
optiek benader. De mensen die net
als mevrouw Versnel menen dat de
PUR als uitvoeringsorganisatie de
voorkeur verdient, hebben er recht
op te weten waarom ik een andere
voorkeur had en op welke overwe–
gingen die is gebaseerd. Nogmaals,
een aantal dingen kan sowieso
worden verbeterd. Zo belangrijk is
het wel. Het is niet zo ingewikkeld
om de bekendheid en de informatie–
verstrekking te verbeteren. Hoe een
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aantal zaken functioneert, kunnen wij
bespreken aan de hand van de
feitelijke evaluatie.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Dat laatste lijkt mij zonder meer
noodzakelijk en wel voor alle drie de
functies: de verwijsfunctie, de
consultatiefunctie en het financiële
gedeelte.

Mevrouw Versnel stelt voor, het
maar onder te brengen bij de PUR.
Haar amendement gaat echter alleen
maar over het ter beschikking stellen
van geld als er meer dan 90 sessies
nodig zijn. Mijn zorg over het
aanspreekpunt heeft met name
betrekking op de verwijsfunctie en de
consultatiefunctie, die niet goed
zouden worden uitgeoefend. Dat
probleem lost mevrouw Versnel met
haar amendement niet op. Integen–
deel, als je de financiële regelmg bij
het ICODO eruit haalt, wordt de
bekendheid van het aanspreekpunt
wellicht nog minder. Ik heb daarom
gezegd dat je de verwijsfunctie van
een begeleidende instelling
misschien wel naar het ICODO moet
overhevelen. Daar hoor ik dadelijk
nog wel iets over. Je haalt dus een
essentieel stuk van het aanspreek
punt bij het ICODO weg en laat de
rest kennelijk zitten.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Ik
heb mij daarover niet uitgelaten.
Mevrouw Vriens heeft echter wel
gezegd dat het aanspreekpunt bij het
ICODO niet werkte. Dat heeft zij mij
zelf in eerste termijn verteld.
Misschien komt dat wel goed uit,
maar ik heb het daarover niet gehad.
Dat is voor mij ook niet de hoofd–
reden. Voor mij zijn de hoofd–
redenen: het regelen in de wet, de
sluiting formeel maken voor het
onderdeel periodieke uitkering en de
handhaving voor de therapeutische
begeleiding. Voor die erkenning - de
minister heeft daar andere redenen
voor - zet je alvast de eerste stap.
Door de WUV komt dat vanzelf bij de
PUR terecht. Over het ICODO heb ik
niks slechts gezegd, mevrouw Vriens
wel.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA).
Ik heb gezegd dat de naoorlogse
generatie mij heeft doen geworden,
dat zij tot een halfjaar geleden nog
niet van het aanspreekpunt had
gehoord. En dan vraag ik net als de
heer Middel aan de minister om eens
na te gaan hoe dat komt. Zonder
meer zeggen dat het niet bekend is

bij de generatie en dat het
aanspreekpunt dus niet werkt, is
voor mij toch te kort door de bocht.
Heel andere zaken die buiten het
ICODO om gaan - ik heb daar
voorzichtigheidshalve iets van
gezegd - kunnen daar wel eens de
oorzaak van zijn. Wij hebben hier
echter met z'n allen afgesproken, dat
een aanspreekpunt bij het ICODO
een hele hoop belangrijke dingen
kon doen. Dat hebben wij met z'n
allen onderschreven. Bij een
evaluatie kun je een en ander
vaststellen. Heeft het gewerkt? Zijn
de signalen uit het veld correct of
niet? En als die signalen correct zijn,
kunnen wij er dan iets aan doen of
hebben wij in 1990 inderdaad een
verkeerde beslissing genomen? Dat
kun je niet nu vaststellen. Ik zou het
erg jammer vinden als je vooruitlo–
pend daarop een van de taken van
het ICODO eruit haalt.

De voorzitter: Wilt u uw interruptie
nu afronden!

Mevrouw Vriens– Auerbach (CDA):
Bij de bespreking van de evaluatie
kun je veel beter bepalen of het
wellicht in z'n totaliteit of dat een
onderdeel ervan naar de PUR gaat.

Minister d'Ancona: Ik sluit mij
daarbij aan. Wij hebben inderdaad
de beslissing genomen. Het ICODO
biedt een zeer gevarieerde hulp aan.
Die loopt van preventief naar eerste,
tweede en derde lijn. Het is een
breed pakket. Ik kan zeggen dat het
geen mislukking is. Ik ben het ermee
eens dat het op onderdelen beter kan
en dat aanpassingen moeten
plaatsvinden. Ik ben daar in het
eindverslag ook al op ingegaan. Ik
heb dat niet weggemoffeld maar in
het eindverslag ook gezegd dat ik het
van belang vind.

Eigenlijk roept ledereen hier dat
wij het zo goed mogelijk moeten
maken. Ik ben het daarmee eens. Ik
vind het echter zonde om het kind
met het badwater weg te gooien,
want er zijn een aantai voordelen.
Dat is het gevarieerde pakket
waarover men gaat. In het PBOG–
standpunt wordt er meer dan ooit de
nadruk op gelegd dat je iets nodig
hebt voor die netwerken en die
overdracht van kennis. Dat gebeurt
dus. Dat laat natuurlijk onverlet dat
wij er met elkaar over zullen spreken
aan de hand van die evaluatie. Ik
vind het toch nog steeds de meest
ideale vorm om die hulpverlening

consultatief en informatief uit te
voeren.

Mevrouw Vriens heeft ook
gevraagd of niet alle hulp via het
aanspreekpunt zou kunnen verlopen.
Dat is best een interessante
gedachte, maar ik betwijfel of iets
wat nu goed gaat via de begelei–
dende instellingen, daar weggehaald
moet worden. Er gaat natuurlijk via
de begeleidende instellingen ook een
heleboel goed. Wij zouden dat punt
serieus kunnen meenemen bij de
bespreking van die evaluatie. Ik ben
natuurlijk met mevrouw Vriens van
mening dat wij dan nog eens goed
over die zaak moeten praten.

De heer Middel (PvdA): Voorzitter!
Dat is prachtig, maar de vraag was
ook: wanneer? Dat moet gebeuren
voordat de wet in het Staatsblad
staat.

Minister d'Ancona: Wij kunnen er
niet eerder over spreken dan
wanneer ik over de evaluatie beschik.
Ik heb gezegd dat die binnen is in de
tweede helft van december. Ik zal die
evaluatie, vergezeld van mijn
standpunt, de Kamer zo snel
mogelijk doen toekomen. Het is dan
aan de Kamer om het op haar
agenda te zetten.

De heer Middel (PvdA): Ik stel de
vraag anders. Is de minister bereid,
met de Kamer van gedachten te
wisselen over deze evaluatie voordat
de sluiting van de WUV voor de
naoorlogse generatie in het
Staatsblad verschijnt?

Minister d'Ancona: Daar heeft de
heer Middel een standpunt over.
Mijn standpunt daarover is: het een
heeft niet met het ander te maken.
Dat zegt mevrouw Versnel ook. Wij
hebben het aan de ene kant over de
sluiting van de WUV en over een
aantal argumenten die ik daarvoor
vanavond op tafel heb gelegd. Aan
de andere kant hebben wij het over
de immateriële hulpverlening, die
uitgevoerd kan worden ofwel via het
ICODO ofwel via de PUR, zoals
mevrouw Versnel en een aantal
anderen willen. Daarover hebben wij
het vanavond dus. Afgezien van het
feit of wij de WUV openhouden of
sluiten, blijft dat een punt van
afweging. Wat is de beste plek voor
die immateriële hulpverlening? Wij
zullen daarover nog serieus spreken
aan de hand van die evaluatie.
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Voorzitter! De heer Wiebenga
vond de formulering van de
anti-hardheidsbepaling te vaag. Ik
kan hem zeggen dat dat criterium
volledig in overeenstemming is met
de bestaande toepassingspraktijk en
de bestaande jurisprudentie. De
vanavond door de heer Wiebenga
geuite vrees voor nieuwe rechtsge–
schillen lijkt mij ongegrond.

Ik wil nog iets zeggen over de
vergoedingsregeling van het ICODO
en de juridische basis. Ik dacht
eigenlijk dat ik ook tegen mevrouw
Vriens al duidelijk had gezegd dat wij
vergoeden boven die 90 sessies. Wij
vergoeden ook behandelingen bij
niet-psychiaters, die dus niet zijn
erkend door de AWBZ, als zij heel
speciale deskundigen op dit terrein
zijn - dat kunnen psychologen zijn -
en een keuze van de cliënt.

De juridische basis voor deze
bekostiging zal worden verschaft
door een AMvB, een tijdelijke
bekostigings-AMvB voor oorlogs–
getroffenen. De inwerkingtreding
daarvan wordt voorzien voor 1
januari 1994. De inhoud van die
regeling betreft de aanvraag en de
toekenning, de hoogte en duur van
de vergoeding, de administratieve
bepalingen en de bezwaar–
mogelijkheid.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Ik ga er zonder meer van uit dat wij
die regeling te zien krijgen.

Minister d'Ancona Ja.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Kan een AMvB echter worden
gemaakt zonder dat die gestoeld is
op een wet?

Minister d'Ancona: Ja, dat kan. Daar
heb ik mij over laten informeren.
Door de deskundige juristen is mij
gezegd dat dit kan.

De heer Wiebenga (VVD): Nou, nou.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA)-
Hier komt een andere deskundige.

Minister d'Ancona: Het is mij
gezegd en als de heer Wiebenga
daaraan twijfelt, moet ik hem net als
mevrouw Vriens zeggen dat ik mij
daarover heb laten informeren,
omdat het ook mij wat vreemd leek.
Het schijnt echter te kunnen, los van
een desbetreffende wet. In die AMvB
kun je, zoals de heer Middel wil.

inderdaad regelen dat het voor alle
naoorlogse-generatiegevallen geldt.

De heer Wiebenga (WD): Er zijn bij
mijn weten in dit verband twee
soorten AMvB's: AMvB's met een
strafbepaling, die nooit zeKstandige
AMvB's mogen zijn, en AMvB's waar
geen strafbepaling in staat. Daar gaat
het volgens mij in dit geval om.
Vroeger was het toegelaten om die
AMvB's als zelfstandige AMvB's het
licht te doen zien. Dat is nu in strijd
met het wetgevend beleid, zij het
niet in strijd met de letter van de
Grondwet. Het is dus een onge–
wenste figuur.

Minister d'Ancona: Dan weet ik
zeker dat wij dat nog eens zullen
nagaan en er een goede oplossing
voor vinden. Het punt is dat er in
ieder geval een juridische basis komt
voor de door mij voorgestelde
regeling. Dat lijkt mij het belangrijk–
ste.

Mevrouw Versnel vroeg om de
kerncijfers. Tot 1 augustus 1993 gaat
het om 452 WUV-uitkeringen of
–voorzieningen aan de naoorlogse
generatie. Dat is maar te uwer
informatie.

Ik kan nog wel iets over het
amendement zeggen, ook al heb ik
dat al in de loop van mijn betoog
gedaan. Mijn bezwaar tegen het
amendement is in de eerste plaats
dat de WUV niet wordt gesloten voor
de naoorlogse generatie. Dat is, zoals
bekend, in strijd met de oorspronke–
lijke bedoeling. In de tweede plaats
vereist het amendement identieke
aanvulling in de WUBO en de WBP.
Dat is ook de intentie van mevrouw
Versnel, maar als wij in het in die
wetten veranderen, is dat eveneens
tegen de oorspronkelijke bedoeling
van de wetgever. Wij hebben
dezelfde intentie, namelijk om ook
degene te helpen die na de oorlog
geboren zijn en wiens ouders in het
verzet zaten. Als wij het in de wetten
zelf gaan veranderen, dan neemt dat
mijn bezwaar echter niet weg.

De criteria vormen eigenlijk geen
verschil van betekenis met de
huidige situatie. Zij komen neer op
de huidige anti-hardheidscriteria van
de PUR en de jurisprudentie voor de
naoorlogse generatie. Ook deze
criteria zullen leiden tot een afwijzing
van twee derde van de aanvragen.

De erkenning van de problematiek
als oorlogsproblematiek is toch weer
gekoppeld aan materiële voorzienin–
gen voor weinigen in plaats van

immateriële voorzieningen voor
velen. Ik wil het niet uitgebreid
herhalen, maar een en ander leidt tot
onnodige frustratie onder veel
mensen en zal voorkomen dat er een
begin van genezing ontstaat.

Ik heb al gezegd dat in een
vergelijking tussen PUR en
aarispreekpunt, mijn voorkeur uitgaat
naar het aanspreekpunt. Ik wijs
daarbij op de verwijsmogelijkheden
en de samenhang. De verwijzing bij
het aanspreekpunt is afgestemd op
de individuele behoefte en volgt
zorginhoudelijke criteria in plaats van
de in het amendement opgenomen
strakke doelgroepencriteria. Voor de
toetsingscriteria bij het aanspreek–
punt is het dossier van de ouders
niet nodig. Volgens het verslag van
de PUR, "Goed op koers", kan
behandeling van deze categorie
bovendien niet binnen de gestelde
behandelingstermijnen plaatsvinden.

Welnu, dit alles is de reden dat ik
aanneming van het amendement
ontraad.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Waarom zou de anti–
hardheidsbepaling hierin rechtstreeks
doorwerken? In het amendement
worden slechts drie criteria gesteld.
Ik noem ze op. Belanghebbende is in
het bezit van de Nederlandse
nationaliteit. Belanghebbende is
geboren na de oorlogsjaren
1940-1945 dan wel na 15 augustus
1945. Belanghebbende leidt aan
ontwikkelingsstoornis van de
persoonlijkheid, die in doorslagge–
vende mate is te wijten aan zijn
opvoeding, in verband met gevolgen
voor die opvoeding van de vervol–
ging van een van beide ouders. Dat
zijn de gestelde criteria.

Minister d'Ancona: Wat wilt u
daarmee zeggen?

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Mijn vraag is in hoeverre men met
deze criteria gebonden is aan de zeer
zware anti-hardheidsbepalingen van
de huidige WUV.

Minister d'Ancona: In de huidige
PUR worden dit soort van anti–
hardheidscriteria gehanteerd. Dat is
ook in de jurisprudentie het geval.
Wat dat betreft bestaat er dus geen
verschil met wat er op dit moment
gebruikelijk is. Dat zal dus weer
leiden tot een groot aantal afwijzin–
gen van mensen waarvan men de
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immateriële hulp niet zou willen
afnemen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Ik
wil u wijzen op het punt dat het
amendement ook de considerans van
de wet wijzigt. De considerans komt
te luiden: alzo wi] in overweging
genomen hebben, dat het wenselijk
is de aanspraken op toepassing van
de Wet uitkeringen vervolgings–
slachtoffers 1940-1945 te beperken
ten aanzien van personen die na de
beëindiging van de Tweede
Wereldoorlog zijn geboren en die de
vervolging niet aan de iijve hebben
ondervonden. Dat wil dus zeggen dat
de WUV daarmee zelfs een zekere
formele uitbreiding zal krijgen. Eerst
was er alleen de anti–
hardheidsbepaling. Ik geef nu een
uitbreiding. Dan krijg je toch een
volstrekt andere toepassing dan tot
op heden met de anti–
hardheidstoepassing het geval is
geweest? Die uitbreiding is ertoch
niet voor niets? De criteria zijn toch
ook ruimer?

Minister d'Ancona: U sluit de WUV
niet, maar het type criteria dat
gehanteerd wordt, verschilt niet veel
van de criteria die momenteel
gehanteerd worden. Als ik uw
amendement goed lees, dan is het
enige dat ik overhoud of de
toekenning van de immateriële hulp
beter thuis is bij de PUR dan elders.
Dat kan ook elders zijn, bijvoorbeeld
bij het ICODO. Laten wij ons daar
niet op toeleggen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Ik
wil het in de wet regelen in plaats
van met een losse AMvB of via de
minister die toch weer de wet moet
gaan wijzigen met de AMvB's. Dat
zal immers toch het gevolg zijn. Of u
moet een nieuwe wet maken om de
AMvB te kunnen maken.

Minister d'Ancona: Als mevrouw
Versnel het bij de PUR onderbrengt,
dan zal de Wet op de PUR moeten
worden gewijzigd. Wij moeten
sowieso een wetswijziging doorvoe–
ren.

Mevrouw Varsnel-Schmitz (D66):
Volgens mij - wellicht kan de
minister dat navragen - is de
uitvoering van de WUV opgedragen
aan de PUR.

Minister d'Ancona Mevrouw
Versnel wil niet alleen in de WUV,

maar ook in andere oorlogswetten
een dergelijke mogelijkheid openen.
Dat moet dan allemaal door de PUR
worden uitgevoerd. Qua intentie ben
ik het eens met mevrouw Versnel. Ik
vind, dat wij de WUV moeten sluiten.
De argumenten daarvoor heb ik
genoemd. In feite wil mevrouw
Versnel die WUV ook sluiten. Nu wil
zij die WUV weer openen en andere
oorlogswetten veranderen om de
immateriële hulpverlening te regelen.
Wat een ingewikkelde omweg is dat.
Waarom zouden wij niet, uitgaande
van hetgeen wij beiden willen, kijken
wat de beste plek is, waar die
immateriële hulpverlening kan
worden geregeld? Wij geven er een
juridische basis aan. Ik vrees, dat de
weg van mevrouw Versnel ingewik–
kelder is, niet erg principieel, omdat
hiervoor de WUV opengemaakt
wordt. Het wordt hier en daar
onnodig moeilijk gemaakt, omdat er
geoordeeld moet worden aan de
hand van de criteria. Bij mij is het
gemakkelijker om die immateriële
hulp en dus de erkenning te
verkrijgen. Wanneer de wijze die ik
heb voorgesteld, kritiek krijgt, dan zal
ik die kritische punten goed
onderzoeken, de evaluatie met de
Kamer bespreken en op basis
daarvan bezien, waar de immateriële
hulpverlening het beste kan worden
uitgevoerd. Dat is een zakelijk en
bespreekbaar punt. Dat laat onverlet
dat wij daarvoor de WUV niet
behoeven te handhaven.

Voorzitter! Ik wil ten slotte nog een
opmerking aan het adres van de heer
Middel maken. Ik heb gezegd, dat in
de tweede helft van december de
evaluatie er komt. Als ik nu heel erg
mijn best doe - omdat ik het
belangrijk vind - kan ik proberen om
kort na het nieuwjaar, dus nog
voordat de wet in het Staatsblad zal
komen, die evaluatie naar de Kamer
te zenden, met mijn standpunt,
waarover dan kan worden gediscus–
sieerd. Misschien is dit voor de heer
Middel datgene, wat hij nodig heeft
om tot een oordeel te komen.

De voorzitter: Ik wijs er voor alle
zekerheid op, dat de invloed van de
Kamer met betrekking tot de
publikatie van de wet in het
Staatsblad zich beperkt tot eventuele
opneming in de wet van een nadere
ingangsdatum dan wel het ophouden
van de stemming. Overigens kan de
Kamer afkondiging in het Staatsblad
niet beïnvloeden. Het lijkt mij gepast,
dit even naar voren te brengen.

D

De heer Wiebenga (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de minister
voor haar antwoorden en richt mij
allereerst op het amendement van
mevrouw Versnel c.s. Wat is de
situatie op dit moment? De regering
wil de WUV uitdrukkelijk sluiten voor
de naoorlogse generatie. Het
amendement geeft aan dat voor een
gedeelte van die generatie aanspra–
ken moeten worden toegekend.
Vandaar dat de beweegreden van het
wetsvoorstel moet worden gewijzigd.
Voorzitter! Ik zal niet de stelling
betrekken dat het amendement
contrair is aan de wet maar het is
wel duidelijk dat het amendement
een heel andere strekking heeft. Ik
onderstreep dat het nooit de
bedoeling van de wetgever is
geweest om categorisch toekennin–
gen toe te staan. Dat zou uitsluitend
mogelijk zijn via de hardheids–
bepalmg en daarbij gaat het alleen
om individuele gevallen. Het is tegen
die achtergrond dat in onze ogen het
argument van de minister opgaat,
dat een blijvende verbreding van het
begrip "bijzondere solidariteit" op
den duur wel eens het draagvlak
voor deze wetgeving zou kunnen
ondergraven. Ik zou dat niet juist
vinden maar het is wel begrijpelijk
omdat hiermee nieuwe categorieën
worden toegevoegd. Zo is het,
afgezien van de techniek. Voorzitter!
Wij vinden niet dat nu, zoveei jaren
na 1972, dit alsnog zou moeten
worden ingevoerd. Ik kom overigens
nog nader op het standpunt van mijn
fractie terug.

Een volgend punt betreft de
niet-geldelijke hulpverlening. De
woordvoerder van de fractie van de
PvdA heeft bepleit, die hulpverlening
te verbeteren. Dat pleidooi wil ik
graag ondersteunen. Ik geloof niet
dat er hierbij sprake is van een
politiek strijdpunt. Ik denk dat alle
fracties van oordeel zijn dat die
hulpverlening op het moment niet
goed loopt. Ik zeg het overigens met
respect voor de inspanningen van de
vele hulpverleners en voor de vele
goede elementen in de hulpverle–
ning. Als de fractie van de PvdA in
verband hiermee een motie indient,
staat mijn fractie daar in beginsel
sympathiek tegenover.

Als vervolgens de woordvoerder
van de fractie van de PvdA stelt dat
het verbeteren van de hulpverlening
een voorwaarde is om voor dit
wetsvoorstel te kunnen stemmen.
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moet mijns inziens de conclusie zijn
dat op dit moment aan die voor–
waarde niet is voldaan. Ik verwijs
hierbij naar het antwoord van de
minister. De hulpverlening is op dit
moment niet in alle opzichten goed.
Er volgt nog een onderzoek en er
komt nog een mening van de
regering. Oe minister zegt uiteraard
toe dat die zaken er zo snel mogelijk
komen. Als die hulpverlening beter
moet, dan moet die verbetering ook
zo snel mogelijk worden doorge–
voerd. Echter, het wetsvoorstel is nü
aan de orde en nü is de hulpverle–
ning niet op het niveau dat door
velen in dit huis als gewenst wordt
beschouwd.

Voorzitter! Het verschil tussen de
fractie van de PvdA en mijn fractie is
dat wij van oordeel zijn dat die
verbetering van de hulpverlening
geen politiek discussiepunt hoeft te
zijn. Er is hulpverlening en die moet
verbeterd worden, maar de vraag of
de wet toch nog gesloten zou
moeten voor de naoorlogse
generatie staat daar los van, waarbij
het dan inderdaad om enkele
tientallen mensen per jaar gaat.

Natuurlijk heeft de sluiting die de
minister voorstelt, zinnebeeldige
betekenis. Begeleidende instellingen,
de werkgroep van prof. Polak en
mensen als prof. De Levita en rabbijn
Soetendorp hebben een reactie
gegeven. Het is niet zo maar dat men
hier nu al pijn aan heeft, alleen al
door het feit dat wij er nu over
praten. Het openlaten van de WUV
wordt immers ook gezien als een
erkenning van de groep als geheel,
ook al weet men dat het alleen in de
ergste gevallen tot een daadwerke–
lijke tijdelijke periodieke uitkering
komt.

Minister d'Ancona: Voorzitter!
Wellicht zou de heer Wiebenga
meteen ook zijn oordeel kunnen
geven over gelijkberechtiging van de
na de oorlog geborenen die ouders
hebben die in het verzet waren of die
burger-oorlogsgetroffenen waren.

De heer Wiebenga (WD): Op dat
punt is er nu geen wetsvoorstel aan
ons voorgelegd, maar als de minister
hierin een parallel ziet, dan erken ik
die gaarne. Het gaat mij erom dat
het sluiten van de WUV een
zinnebeeldige betekenis heeft, omdat
de huidige wet als een erkenning van
de groep gezien wordt, ondanks dat
men weet - ik herhaal het - dat het
alleen in de ergste gevallen via een

anti-hardheidsbepaling tot een
uitkering komt.

Voorzitter! Omdat de minister
heeft gesproken over de uitleg van
de wet, zou ik de tijd in herinnering
willen roepen waarin de motie die
ten grondslag lag aan de Wet
uitkerïngen vervolgingsslachtoffers,
werd ingediend, een motie van ons
oud-medelid Baruch uit 1972. Hij
heeft in het Nieuw Israelietisch
Weekblad van 8 oktober 1993, dus
heel recent, zijn opinie over dit debat
gegeven: "Maar met de problematiek
van de tweede generatie had men
nauwelijks ervaring. De mensen om
wie het ging, waren immers vaak
nog schoolgaande kinderen. Het
waren zelden zelfstandig functione–
rende volwassenen. Daardoor
hadden we nog geen flauw benul
hoe groot het was. Om problemen
met deze groep te ondervangen
maakte de toenmalige staatssecreta–
ris het daarom wettelijk mogelijk om
de tweede-generatiegevallen gelijk te
stellen aan de eerste generatie. Er
werd niet gezegd dat de tweede
generatie per definitie dezelfde
rechten had als de eerste generatie,
wel dat de mogelijkheid bestond om
ze in bepaalde gevallen - als het
nodig mocht zijn - dezelfde rechten
te geven als mensen van de eerste
generatie."

En vervolgens zegt de heer
Baruch: "Je moet niet een wet
maken voor tien mensen. Maar je
moet een wet ook niet gaan
veranderen omdat je bang bent dat
tien of twintig mensen ervan gaan
profiteren."

Voorzitter! Laten wij niet over de
aantallen gaan discussiëren. Mijn
fractie vindt dat de indiener van de
motie van destijds, de heer Baruch,
de goede toon heeft gevonden. Ook
na het antwoord van de minister,
waar wij met veel respect naar
geluisterd hebben, kunnen wij dan
ook geen steun aan het wetsvoorstel
geven.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Nu collega Wiebenga de
argumenten nog eens noemt, ook bij
monde van een oud-collega die de
discussie van weleer heeft meege–
maakt, kan ik mij niet voorstellen dat
de heer Wiebenga geen opvatting
zou hebben over de in dit licht te
bevorderen rechtsgelijkheid voor de
andere categorieën oorlogs–
getroffenen, waarbij ook sprake zou
kunnen zijn van een problematiek
voor de tweede generatie, in even

beperkte of in minder beperkte zin;
daarover laat ik mij nu niet uit. Hij
kan toch niet volstaan met het
argument dat er nu geen wetsvoor–
stel ter zake aan ons is voorgelegd,
hij moet er een politieke opvatting
over geven.

De heer Wiebenga (VVD): Zeker,
voorzitter. Ik heb in eerste termijn
gezegd dat de maatregel van het
sluiten van de WUV voor de
naoorlogse generatie voor mijn
fractie op zichzelf geen heel rare
gedachte is. Dit zou een onderdeel
geweest kunnen zijn van een
operatie tot vereenvoudiging van
onze vijf wetten voor oorlogs–
getroffenen. Er is ook een rapport
van die strekking geweest, waarbij
het niet om één maatregel ging,
maar om twintig maatregelen, om
een "herstructurering" van al die
wetten. Dan zou ongetwijfeld het
verband tussen die verschillende
wetten groter geworden zijn. Dan
zou deze vraag ook aan de orde
geweest zijn. Dan hadden wij daar
als Staten-Generaal ook op kunnen
antwoorden. Helaas heeft de vorige
minister - het gaat dus niet om de
persoon die er nu zit - dat wil
zeggen minister Brinkman, gezegd:
wij volgen dat rapport niet op om
ons moverende redenen. Dat soort
vragen zou dan aan de orde zijn
geweest, inclusief de sluiting. Nu ligt
dit wetsvoorstel voor als een
incidenteel wetsvoorstel. Ik heb
daarover mijn oordeel gegeven.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Ik vind dit toch wel een beetje
gemakkelijk. Wij praten in de Kamer
al vanaf 1980 over het sluiten van de
wet. Als de heer Wiebenga het zo
belangrijk had gevonden dat het ook
aan de kinderen van de verzets–
deelnemers en de burger–
oorlogsgetroffenen had moeten
toekomen, dan weet ik dat de VVD
echt niet altijd op de regering zit te
wachten. Dan had de VVD ook met
een initiatiefwetsvoorstel kunnen
komen.

De heer Wiebenga (VVD): Ik neem
daar kennis van. Als de fractie van
mevrouw Vriens beter meent te
weten of zelf goed meent te weten
wat goed is voor de oorlogs–
getroffenen en met name voor de
naoorlogse generatie, dan is dat haar
zaak. Ik denk dat wij hier met een
incidentele bureaucratische
maatregel te maken hebben die maar
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voor een zeer klein aantal mensen
gevolgen heeft. Ik herhaal de
woorden van de heer Baruch: dat is
dus een maatregel die je nu dus niet
moet treffen.

D

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Voorzitter! Ik kan in tweede termijn
heel kort zijn. Dat zal ook duidelijk
zijn geworden na mijn inbreng in
eerste termijn, want de minister en
de CDA-fractie zijn het in heel veel
opzichten met elkaar eens.

Ik zal mijn woorden uit de eerste
termijn niet herhalen. Het belangrijk–
ste punt blijf ik vinden de maat–
schappelijke erkenning voor de hele
groep. Daar offer ik die twintig niet
voor op, maar ik offer de grote groep
ook niet op voor de twintig.

Ook uit mijn interruptie op het
betoog van mevrouw Versnel zal
duidelijk zijn geworden dat wij tegen
het amendement zijn, maar dat wij
bij de evaluatie best nog eens willen
praten over het aanspreekpunt in
totaliteit. Wij willen dan ook praten
over de vraag of het bij het ICODO
op de beste plaats is. Dan zal ik
echter eerst de evaluatie moeten
hebben. Als ik die niet heb, praat ik
voor mijn beurt.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Maar dan bent u wel vergeten, het in
de wet te regelen. Dat is mijn
probleem.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Ik dacht dat wij op dit moment ook
over een wetswijziging aan het
praten zijn. Dat kan dus altijd nog,
als wij dat te zijner tijd vinden.

Ik kan heel ver meegaan met de
gedachtengang van de heer Middel
over het belang van de evaluatie. Ik
heb in eerste termijn ook gezegd dat
wij inspraak willen hebben over de
regeling. Ik was al bijna helemaal blij
toen de minister zei: die discussie
moet kunnen voordat het wetsvoor–
stel in het Staatsblad verschijnt. Ik
dacht: dan hebben wij niet voor niks
zo snel gewerkt, want dan kan een
en ander gewoon in stemming
gebracht worden, dan kan de Eerste
Kamer haar werk doen en dan
kunnen wij direct na het kerstreces
praten over de evaluatie. Dan kan
een en ander in het Staatsblad
komen, dacht ik. De voorzitter heeft
mij echter enorm aan het twijfelen
gebracht. De voorzitter zei namelijk
dat de minister en de Kamer dat wel

willen, maar dat zij daar helemaal
geen invloed op hebben, omdat daar
procedures voor gelden. Ik zit nu een
beetje in dubio.

De voorzitter: Daar heeft de Kamer
geen invloed op, op het moment dat
er over de wet is gestemd en op het
moment dat er in de wet geen
duidelijke voorziening is getroffen
voor de ingangsdatum. Ik heb er
alleen op geattendeerd dat deze
Kamer vanaf dat moment de
beïnvloeding uit handen geeft.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
De minister moet het dus nu
toezeggen. Punt! Dat is helder. Als
de minister dat dadelijk toezegt, is
het opgelost.

Minister d'Ancona: Kunt u zeggen
wat u precies bedoelt?

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Als ik het van de voorzitter goed heb
begrepen, moet u toezeggen dat u
ervoor zult zorgen dat de wet niet in
het Staatsblad komt voordat wij in
de Kamer hebben gesproken over de
evaluatie. Dat schijnt ü of de minister
van Justitie in de hand te hebben en
wij niet.

De voorzitter: Het is de minister van
Justitie, kortom: de regering.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Wat win je met de wet niet in het
Staatsblad plaatsen, als je er niets
meer aan kunt wijzigen, omdat zij de
Tweede en de Eerste Kamer is
gepasseerd? Ik zie het nut daarvan
niet.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Dat moet u aan de heer Middel
vragen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): U
zegt het. U maakt er een punt van.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Nee. Ik hoor twee meningen en wil
daar duidelijkheid over hebben. Dat
mag toch?

Omdat wij hier allemaal gezegd
hebben dat het onderhand eens
afgelopen moet zijn met de discussie
over de WUV. Ik vind het heel
belangrijk dat dit wetsvoorstel nog
voor het kerstreces in de Eerste
Kamer afgehandeld is. Uitstel van de
stemming lijkt mij heel slecht, want
dan laat je het idee ontstaan dat er

nog iets te regelen is over de sluiting
van de WUV.

Het zal uit de inbreng van de
fractie van het CDA in eerste termijn
volstrekt duidelijk zijn dat wij, mocht
de motie ingediend worden, ertegen
moeten stemmen, omdat wij die
koppeling nooit gezien hebben, nooit
gewild hebben en nog niet willen.

D

De heer Middel (PvdA): Voorzitter! Ik
weet niet of het aan mij, aan de
minister of aan ons allebei ligt, maar
wij komen elkaar in de Kamer nogal
eens tegen op verschillende
beleidsterreinen. Hoewel wij beiden
buitengewoon overtuigd aanhanger
van de sociaal-democratische
beweging zijn, hebben wij wel eens
wat botsingen, althans kleine
irritaties over en weer, bijvoorbeeld
over de media of de asielzoekers. Als
het om oorlogsgetroffenen gaat, valt
het mij altijd op dat wij op dezelfde
lijn zitten. Dit gold ook vanavond
voor een heel groot gedeelte van het
betoog van de minister in eerste
instantie.

Ik heb altijd bewondering voor de
wijze waarop de minister dit
onderwerp in debatten met de
Kamer benadert. Zij weet precies
waar zij het over heeft, maar dat is
niet het belangrijkste, want zoiets
moet je natuurlijk van een minister
verwachten. Zij heeft er ook gevoel
voor. Ik heb wel eens de indruk dat
het begrip gevoel in de politiek niet
al te vaak gebruikt mag worden.
Juist als het om dit beleidsterrein
gaat, merk ik, wat door collega's
wordt beaamd, dat deze minister
gevoel voor de zaak heeft. Ik stel
voorop dat ik dit vanavond weer heb
gemerkt en dat dit mij gewoon goed
doet, zeker nadat in de schriftelijke
voorbereiding de toon af en toe wat
afstandelijk was. Dit moet de
minister niet als verwijt opvatten,
maar meer als een constatering. De
stukken waren bijvoorbeeld wat
afstandelijk tegenover het voorstel
van de zes organisaties onder
aanvoering van het JMW voor de
algemene maatregel van bestuur.

De minister heeft erop gewezen
dat de categorie mensen die
oorlogsslachtoffer zijn in die zin dat
zij zelf of hun ouders in Japanse
kampen in het voormalige
Nederlands-lndië hebben gezeten, in
toenemende mate een beroep op de
WUV kan doen. De minister heeft het
niet gezegd, maar ik heb begrepen
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dat nu al de meerderheid van de
aanvragers uit de Indische doelgroep
komt. Ik weet niet of dit ook voor de
tweede generatie geldt, want
hierover zijn geen exacte gegevens
bekend, maar voor de eerste
generatie is dit duidelijk het geval. Er
is dus een verschuiving aanwezig.

Ik heb met interesse kennis
genomen van de beschouwing van
de minister over psychotherapie, de
objectieve gegevens van de ouders
en de subjectieve ervaringen van de
naoorlogse generatie. Ik heb er
absoluut geen verstand van, maar ik
heb van psychotherapie begrepen
dat de ouders altijd de schuld
hebben. Ik ben vader van vier
kinderen, dus er kan voor mij nog
wat komen. Het werd voor mij een
beetje moeilijk, toen de minister
begon over het ICODO, de PUR en
de manier waarop de immateriële
hulpverlening geregeld moet
worden. Ik heb inderdaad gezegd dat
de uitstraling - dat is trouwens het
woord dat de minister gebruikte -
van het ICODO als aanspreekpunt
voor de doelgroep van de naoor–
logse generatie nul komma nul is.
Natuurlijk is dit een spreekwoorde–
lijke aanduiding. In werkelijkheid zal
het cijfer wel iets hoger zijn, maar op
giond van de informatie die ik heb ik
gekregen naar aanleiding van de
objectieve en subjectieve ervaringen
van de betrokken organisaties, kan ik
zeggen dat die uitstraling beneden
het niveau is dat wij wenselijk
achten.

Voor alle duidelijkheid wijs ik er
nog op, dat ik enige jaren geleden bij
de bespreking van de immateriële
hulpverlening voor de naoorlogse
generatie namens de fractie van de
Partij van de Arbeid vraagtekens heb
geplaatst als het ging om het
aanspreekpunt ICODO. Wij hebben
ons toen afgevraagd of een halve
psychiater en één verpleegkundige in
staat zijn om de belangrijke taak te
vervullen die gelegen is het
verzorgen van het aanspreekpunt
ICODO. Ik heb destijds gesproken
van een halve man en een paarde–
kop. De minister was op dit punt
destijds veel positiever en optimisti–
scher dan de Kamer. Wij hebben
haar het voordeel van de twijfel
gegeven en gezegd: er moet een
evaluatie uitgevoerd worden.
Natuurlijk, zei de minister, die
evaluatie moet uitgevoerd worden.
Wat moet ik nu constateren? Voordat
het rapport van de evaluatie is
verschenen en voordat de minister

met de betrokken organisaties, met
name de toegelaten instellingen,
heeft kunnen spreken over die
evaluatie, neemt zij feitelijk al een
standpunt in, althans in die zin dat zij
het opneemt voor het ICODO. Aan de
ene kant siert haar dat, maar aan de
andere kant vmd ik dat merkwaardig.
Ik zie namelijk niet op grond waarvan
zij dit kan doen.

Bij de hulpverlening zijn er
verschillende spelers in het spel. De
minister heeft zelf de vrij gevestigde
psychiaters genoemd. We hebben
natuurlijk ook de RIAGG's en die
willen wij steeds meer belasten met
hulpverlening. Verder zijn er de
toegelaten instellmgen, Pelita, JMW
en als het gaat om de kinderen van
verzetsdeelnemers en de verzets–
deelnemers zelf de Stichting
1940-1945. Verder kennen wij het
Centrum Sinaï en het Centrum '45. Er
is dus een netwerk van deskundig–
heid, maar de vraag is hoe de
coördinatie eruit moet zien en hoe
het inschakelen van deze organisa–
ties geregeld moet worden.

Maar dan kom ik toe aan het
belangrijkste punt. De minister zegt:
de toegankelijkheid voor iedereen die
hulp nodig heeft, garandeer ik. Deze
toezegging staat dus los van de
criteria van de huidige WUV en los
van alles wat er verder mee te
maken heeft. Verder zegt de minister:
het rapport van de evaluatie die
uitgevoerd zal worden, wil ik serieus
met de Kamer bespreken. Ik
verwachtte dat de minister voorts
zou zeggen, dat zij dit tijdig zou
doen, maar tot mijn stomme
verbazing zegt zij vervolgens: het een
heeft niets met het ander te maken.
Mijn gehele betoog over de sluiting
van de WUV was juist gebaseerd op
het feit dat het een juist wel met het
ander te maken heeft. Wij zijn
namelijk voor sluiting van de WUV,
omdat wij inzien dat met de huidige
systematiek de mensen van de
tweede generatie die hulp nodig
hebben die niet krijgen, doordat zij
niet voldoen aan de criteria van de
WUV. De minister heeft gezegd dat
de meerderheid van de aanvragers
niet in aanmerking komt voor een
uitkering op basis van de WUV.
Daarom vinden wij dat de hulp voor
die mensen geregeld moet worden.

Sommigen hebben ervoor gepleit
om aan de mensen die nu een
uitkering gaan aanvragen, die toe te
kennen. Het belangrijkste argument
daarbij is niet dat een dergelijke
uitkering wat hoger is dan een

AAW-uitkering, neen, het argument
is dat men met een uitkering op
basis van de WUV de maatschappe–
lijke erkenning heeft dat men een
oorlogsgetroffene is. Daarom zeggen
wij: leg dan een verband tussen het
een en het ander; koppel die
maatschappelijke erkenning als het
ware aan de immateriële hulpverle–
ning. Pas als je dus èn de hulpverle–
ning goed en op een voor de Kamer
inzichtelijke manier regelt èn daarbij
een verband legt met de maatschap–
pelijke erkenning, kunnen wij
akkoord gaan met de sluiting van de
WUV. Maar de minister zegt: het een
heeft niets met het ander te maken.
Ik snap dat niet. Aan het eind van
haar betoog zegt zij, dat zij over de
evaluatie wel tijdig wil praten.
Nogmaals, voorzitter, voor ons is het
absoluut essentieel dat voordat de
sluiting van de WUV zijn beslag
krijgt, de Kamer de gelegenheid
heeft om met de minister naar
aanleiding van het evaluatierapport
dat eind december zal verschijnen te
praten over de manier waarop de
immateriële hulpverlening geregeld
wordt voor al degenen die hulp
nodig hebben. Daarbij moet de
organisatie van de hulpverlening
ondergeschikt gemaakt worden aan
de inhoud. Het gaat erom wat nodig
is. Om dat de Kamer nog eens
nadrukkelijk onder de aandacht te
brengen, zie ik mij genoodzaakt op
dit punt een motie in te dienen. Ik zie
dat de minister wil reageren.
Misschien kan zij nu al klip en klaar
zeggen dat aan onze wensen
tegemoet zal worden gekomen. In
dat geval heb ik de motie voor niets
geschreven, maar dat zou ik dan niet
erg vinden.

Minister d'Ancona Voorzitter! Ik
vind dit punt te belangrijk om niet
direct op deze opmerking te
reageren. De heer Middel zegt onder
de indruk te zijn van datgene wat ik
in mijn betoog naar voren heb
gebracht. Een van de meeste
elementaire zaken van mijn betoog
betrof het volgende. Voor mij is het
belangrijk dat wij de zorg die wij
voor de na de oorlog geboren
generatie hebben, dusdanig
vormgeven dat zoveel mogelijk voor
de mensen voor wie dat nodig is,
sprake is van erkenning van hun
problematiek. Daar behoeft absoluut
geen misverstand over te bestaan.

Een ander punt is van waaruit die
immateriële zorg gestalte krijgt. Kan
dat beter vanuit de PUR, vanuit de
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Middel

stichting ICODO of vanuit nog iets
anders? In tweede termijn zal ik een
aantal criteria noemen waaraan
zoiets moet voldoen. Wij verzinnen
het jasje er dan nog wel bij. Als ik de
criteria bedenk, vind ik dat de PUR
daarvoor minder in aanmerking komt
dan de stichting ICODO. Het is
mogelijk dat de stichting ICODO op
een aantal punten moet worden
verbeterd. Wellicht geeft de evaluatie
ons daar aanleiding toe. Het
essentiële punt van de heer Middel is
door mij een– en andermaal betoogd.
Het is een heel belangnjke overwe–
ging dat de immateriële hulpverle–
ning verzekerd moet zijn, omdat dat
het begin van een eventuele
genezing is.

De heer Middel (PvdA): De minister
kan haar verhaal afmaken door "ja"
te zeggen op mijn volgende vraag.
Als zij dat doet, behoef ik geen motie
meer in te dienen. Minister, bent u
bereid om met de Kamer te praten
over het binnenkort te verschijnen
evaluatierapport immatenele
hulpverlening, voordat de sluiting
van de WUV in werking treedt? Als
de minister op deze vraag bevesti–
gend antwoordt, behoef ik mijn
motie niet in te dienen. Aangezien zij
dat niet doet, dien ik de motie toch
maar in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een op hun
problematiek toegespitste immate–
riële hulpverlening voor de naoor–
logse generatie oorlogsgetroffenen
optimaal toegankelijk dient te zijn;

voorts overwegende, dat de toegang
tot deze hulpverlening voor de
betrokkenen feitelijk een morele
erkenning als oorlogsgetroffene
impliceert;

verzoekt de regering de inwerkingtre–
ding van de sluiting van de WUV op
te schorten tot na de presentatie en
bespreking in de Kamer van het
evaluatierapport inzake de immate–
riële hulpverlening ten behoeve van
de naoorlogse generatie oorlogs–
getroffenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 9 (23057).

De heer Wiebenga (WD): Mij dunkt
dat je zoiets in een amendement
kunt neerleggen. Als hier volgende
week over de wet gestemd wordt en
de wet wordt aangenomen, dan
kunnen wij hier moties aannemen
wat wij willen. Er staat een regeling
voor de inwerkingtreding in artikel III
van de wet. Als de Kamer daar
invloed op wil hebben, dan moet zij
dat artikel amenderen. Dat is
overigens iets waar ik mij nog over
zou moeten beraden.

De heer Middel (PvdA): Ik beoog aan
te geven het verband tussen een
goede organisatie van de immate–
riële hulpverlening en sluiting van de
WUV. Dat is de intentie. Je kunt
misschien kanttekeningen plaatsen
bij de manier waarop die intentie
vorm krijgt. De voorzitter hield
mevrouw Vriens net voor, dat de
minister van Justitie, althans de
regering, enige invloed kan hebben
op de verdere procedurele gang van
zaken. Maar goed, daar zijn mensen
voor die hierin hebben doorgeleerd.
Als er een andere weg bewandeld
moet worden, dan moet dat maar.
Mijn intentie is duidelijk.

De heer Wiebenga (VVD): Met alle
respect lijkt mij dit niet zuiver. Ik heb
sympathie betuigd aan de bedoeling
van de heer Middel om de hulpverle–
ning te verbeteren. Ik heb gehoord
wat hij zei: als dat niet gebeurt, zal
zijn fractie tegen de wet stemmen.
Als wij hier de wet laten passeren,
dan wenst dit huis van de Staten–
Generaal dat zij in het Staatsblad
komt.

De voorzitter De heer Middel heeft
een motie ingediend. De Kamer is
volledig vrij om met deze motie te
doen of te laten wat zij wil.

De heer Wiebenga (VVD): Maar dat
helpt niets.

De voorzitter: De motie maakt
onderdeel uit van de beraadslaging.
Er is door de heer Middel geen
amendement ingediend. Als er op
dat vlak niets meer gebeurt, ligt er
straks een wet voor met één
amendement. Na de stemming over
de wet zal de motie in stemming

komen. Het wetgevingsproces is wat
deze Kamer betreft dan afgehandeld.
Zo simpel is het.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Afgezien van de snelheid waarmee
de heer Middel een en ander voorlas,
kan ik de combinatie met de intentie
nog niet goed maken. Verder vraag
ik mij af, wat het nut is om de wet
nog niet m het Staatsblad te
publiceren. Die wet komt immers
niet even terug in deze Kamer
voordat ze gepubliceerd wordt. Als
de wet klaar is, is ze uit ons
gezichtsveld verdwenen en kunnen
we niet aan de minister vragen om
de wet even op te houden, omdat we
haar willen wijzigen.

De voorzitter: Nogmaals, ik denk
dat het heel simpel is. De Kamer
maakt, wanneer over de wet met het
amendement is gestemd, bij de
stemming over de motie uit, of via
de motie datgene aan de regering
wordt gevraagd wat de heer Middel
in die motie heeft neergelegd.

De heer Van der Vlies (SGP): Mijn
vraag aan collega Middel is, waarom
hij niet kiest voor een duidelijker weg
wat de onderscheiden posities in het
wetgevingsproces betreft, namelijk
om te bevorderen dat de beraadsla–
ging wordt geschorst "totdat" dan
wel dat de stemming in de Tweede
Kamer wordt uitgesteld "totdat".
Straks zal ik aan de minister vragen,
wat haar argumenten zouden zijn om
dat ongewenst te vinden. Dat zou
namelijk betekenen dat, als die
evaluatie begin december openbaar
wordt, de minister in staat zal zijn
daar per kerende post een regerings–
standpunt bij te leggen en we nog
voor het kerstreces, of kort daarna,
zullen overleggen en de stemming
zullen houden. Dat lijkt mij een
zuivere procedure.

De heer Middel (PvdA): Ik wil graag
eerst de reactie van de minister
horen op wat ik de intentie noem,
die nu is neergelegd in de motie. Als
blijkt dat de motie niet de meest
geëigende weg is om die intentie in
de richting van de regering uit te
dragen, kan natuurlijk overwogen
worden - dat zal ik ook zeker doen -
om een ander instrument te kiezen.
Ik weet op dit moment niet of, als
komende dinsdag een kamer–
meerderheid voor stemming is, een
eventuele mmderheid in staat is dat
op te houden. Maar de bedoeling is
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Voorzitter

en blijft, duidelijk te maken dat wij
de WUV op zichzelf wel willen
sluiten, maar dat dat alleen kan als
die immateriële hulpverlening goed
geregeld is. Zolang het evaluatie–
rapport er nog niet ligt, is het
vreselijk moeilijk om daarover
definitieve uitspraken te doen.
Vandaar dat ik de tijd tussen nu en
publikatie in het Staatsblad zou
willen gebruiken om dat overleg
daarover met deze minister te
voeren. Als zij daar "ja" op had
gezegd, was deze hele discussie niet
nodig geweest.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
wil graag weten, waar ik eventueel
voor zal stemmen als ik voor zo'n
motie stem. Het gaat de heer Middel
natuurlijk niet primair om de
evaluatie, maar om een goede
immateriële hulpverlening. Wij weten
niet waartoe die evaluatie zal leiden
en wat het standpunt van de minister
zal zijn. Wij praten dus niet over een
periode tot eind december, maar
over een periode X, waarvan wij niet
weten tot wanneer die ioopt,
namelijk tot wanneer de heer Middel
tevreden is over de immateriële
hulpverlening

De heer Middel (PvdA): Het gaat niet
om de tevredenheid van de
woordvoerder van de PvdA-fractie,
het gaat erom dat de Kamer, dus ook
u, in de gelegenheid is om met de
minister van gedachten te wisselen
over de immateriële hulpverlening
zoals die nu functioneert en zoals die
in de nabije toekomst vorm en
inhoud zou moeten krijgen.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Wat betekent het voor u als zou
blijken dat die evaluatie voor u
volstrekt onvoldoende is, evenals het
regeringsstandpunt?

De heer Middel (PvdA): Wij moeten
dan de minister verzoeken om de
zaak te regelen zoals wij dat graag
zouden willen. Als de minister daar
niet aan tegemoet komt, kent u de
procedures die er zijn om dat verder
in beleid om te zetten.

De voorzitter Dit punt lijkt mij nu
voldoende bediscussieerd. Ik wijs
erop dat op dat moment de wet al
door de Kamer is.

D

De heer Van der Vlies (SGP):

Voorzitter! Ik wil de minister graag
dankzeggen voor haar beantwoor–
ding. Zij heeft van de SGP-fractie
begrepen dat zij op zichzelf haar
argumenten om tot sluiting over te
gaan kan billijken. Als er nog een
beperking gerealiseerd wordt, met
andere woorden een niet algehele
sluiting, moet vanwege de rechtsge–
lijkheid ook naar andere categorieën
oorlogsgetroffenen en de naoorlogse
generatie worden gekeken. Dat is
ook een van de argumenten van de
minister tegen het amendement van
mevrouw Versnel, waarvoor wij op
zichzelf begrip hebben.

Wat betreft de goede toegankelijke
hulp die er natuurlijk moet zijn, heeft
de minister met zoveel woorden
gezegd dat zij zich ervoor gaat
inzetten om die te realiseren. Een
van de mogelijkheden die daarbij in
beeld geraken, is dat er een aparte
AMvB komt voor de declaraties
inzake de meer dan 90 sessies. Ik
vond de interruptie van collega
Wiebenga daarover ter zake doende.
De vraag is inderdaad wat qua
wetgevingstechniek eigenlijk de
juridische basis is van een dergelijke
AMvB. Een vraag die echter nog niet
beantwoord is, maar die wel
beantwoord moet worden. Als er
geen deugdelijke oplossing
gevonden wordt, dan blijft de goede
toegankelijke hulp ook wat betreft de
meer dan 90 sessies, natuurlijk wat
in de lucht hangen.

Dan de politieke situatie. Een
stukje van wat ik mij voornam in
tweede termijn nog naar voren te
brengen, heb ik al bij de interruptie–
microfoon gezegd en behoef ik nu
dus niet meer te herhalen. De
politieke situatie is nu wel een wat
ingewikkelde geworden. Immers, als
het amendement van mevrouw
Versnel de eindstreep niet haalt en
de fractie van de PvdA geen
genoegdoening krijgt omtrent haar
eis ter zake van het aanspreekpunt
ICODO en alles wat daarmee
samenhangt, is er geen meerderheid
voor het wetsvoorstel. Daaraan zou
de minister toch een argument
moeten ontlenen om öf een
krachtige toezegging te doen öf in
samenspraak met deze Kamer te
beslissen tot een opschorten van de
beraadslaging totdat wij de evaluatie,
mede beslagen met een regerings–
standpunt, hebben kunnen bespre–
ken. Dat lijkt mij de zuivere proce–
dure. Ik wil daar zowel van de
minister als van de woordvoerders
van de fracties in deze Kamer het

commentaar op vernemen, zodat wij
duidelijk voort procederen met dit
stuk wetgeving, waarvan ook ik vind
dat het een slechte zaak zou zijn als
het heel lang boven de markt blijft
hangen.

D

Mevrouw Versnel Schmitz (D66):
Voorzitter! Er zijn wetsvoorstellen
waarbij gedurende het proces van
behandeling de zaak beter, helderder
en eenvoudiger wordt en waarbij
iedereen er zo ongeveer mee kan
leven of juist niet. Ik moet zeggen
dat vandaag, naarmate het aantal
sprekers toenam, de zaak onduidelij–
ker en onhanteerbaarder is gewor–
den. En dat had ik niet verwacht. Met
mijn amendement heb ik geprobeerd
een eenvoudige en praktische
oplossing aan te brengen in een wet
die wij aan het wijzigen zijn. Dat
amendement komt onder andere
neer op sluiting voor het overgrote
deel van de betrokkenen. Daarbij
gaat het om periodieke uitkeringen
voor mensen die niet in staat zijn om
in hun eigen onderhoud te voorzien.
Deze mensen, zeker zij van de
naoorlogse generatie, kunnen op
zichzelf redelijkerwijs bij ons normale
uitkeringenstelsel worden onderge–
bracht. Ten aanzien van de immate–
riële hulpverlening heb ik via mijn
amendement gepoogd een prakti–
sche opiossing te vinden, en wel aan
de hand van drie simpele criteria, te
weten het bezit van de Nederlandse
nationaliteit, het geboren zijn na 15
augustus 1945 in het voormalige
Nederlands-lndië of na afloop van de
feitelijke bezetting van zijn geboorte–
plaats in Nederland, en het lijden aan
een ontwikkelingsstoornis van de
persoonlijkheid die in doorslagge–
vende mate is te wijten aan zijn
opvoeding in verband met de
gevolgen voor die opvoeding van de
vervolging van (een van) beide
ouders. De minister heeft gezegd dat
het breder geregeld moet worden,
dat er gemakkelijker hulp en
erkenning verkregen moet worden.
Nu heb ik altijd begrepen van
degenen die het aangaan, dat ze er
bijzonder aan hechten dat in de
oorlogswetten, in dit geval de WUV,
hun aanspraken geregeld worden. De
minister wil dit verschuiven naar het
ICODO, dat hiermee natuurlijk ook
alles te maken heeft. De erkenning
wordt dan echter niet op dezelfde
wijze ervaren. De minister stelt dat
de erkenning op haar manier veel
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Versnel-Schmitz

gemakkelijker is, dat er een lagere
drempel is. Je kunt je immers tot het
ICODO wenden en dan kun je, al
naar gelang dat nodig is, naar alle
mogelijke instituten worden
verwezen. Ik meen echter dat je
spreekt over degenen waarmee echt
meer aan de hand is, voor wie het
effect groter is. Dat zijn de mensen
die meer nodig hebben dan de 90
sessies die uit de AWBZ worden
vergoed. Die mensen vallen naar
mijn idee onder mijn amendement.
Zij zitten binnen het systeem van de
WUV. Dat is de opzet van rnijn
amendement.

Ik meen dat de erkenning van die
zwaarte - het nodig hebben van
meer dan 90 sessies - via de WUV
moet worden geregeld. Daarvan gaat
eerder een heilzame werking uit dan
van de weg die de minister aangeeft.
Dat blijf ik vinden. Die symbolische
waarde schat ik anders in dan de
minister. Laat ik het maar zo stellen.

Dan kom ik te spreken over de
motie van de heer Midciel. Aan de
ene kant heb ik het gevoel, dat wij de
stemming beter kunnen uitstellen tot
na de evaluatie door het ICODO. Dan
hebben wij alles gehad. Aan de
andere kant heb ik er ook moeite
mee. Anders zouden wij nu een
beslissing nemen. Ik heb al gezegd
dat wij de kwestie over de tweede
generatie niet te lang moeten laten
wachten. Dat vind ik slecht. De zaak
is al zo lang aan de orde. ledere keer
komen er opnieuw allerlei emoties
op. In feite heb ik daar ontzettend
weinig behoefte aan en dan denk ik
met name aan die mensen zelf.

De heer Van der Vlies heeft aan
mij gevraagd, daar een opvatting
over te geven. Ik zweef in het
midden. Als het de gezondheid van
de wetgeving het beste zou dienen,
als het noodzakelijk is, laten wij de
zaak dan maar even opschorten. Ik
ben daar echter niet dol op. Dat zeg
ik er duidelijk bij.

De heer Wiebenga (VVD): Nu er
door meer fracties over opschorting
wordt gesproken, wil ik mevrouw
Versnel graag een vraag stellen. Wij
moeten ons realiseren, dat er pas na
het kerstreces een rapport zal zijn.
Het is de vraag, wanneer het zittende
kabinet een kabinetsstandpunt
hierover kenbaar maakt. Ik mag
mevrouw Versnel erop wijzen, dat
deze Kamer er niet veel langer dan
tot april/mei zit? Daarmee loopt zij
dus het risico - dat wil ik nu gezegd
hebben, anders zeg ik het in een

derde termijn als daarom wordt
gevraagd - dat over deze wet in deze
kabinetsperiode niet meer wordt
gestemd.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Ik
heb van de minister begrepen, dat zij
de evaluatie begin december zou
krijgen. Vervolgens werd er
gesuggereerd - daar moet de
minister maar helderheid over geven
- dat wij het standpunt van de
minister daarover voor het kerstreces
zouden hebben. Voor het gemak ga
ik daar voorlopig maar everi van uit.
Ik heb al gezegd dat ik niet dol ben
op die opschorting. Direct na
kerstmis zouden wij hierover overleg
kunnen voeren en kon over de wet
worden gestemd. Zo heb ik het
voorstel begrepen.

De heer Wiebenga (VVD): Wij
moeten elkaar niet voor de gek
houden. Daar is de zaak veel te
serieus voor.

De voorzitter: Wilt u uw interruptie
kort houden?

De heer Wiebenga (WD): Ja.
Als het onderzoeksrapport er is,

gaat de regering natuurlijk eerst
overleg plegen met de betrokken
instellingen. In januari praten wij
daar niet over. Laten wij dat eerlijk
zeggen.

Mevronw Versnel-Schmitz (D66):
Door de interventie van de heer
Wiebenga is het wat helderder
geworden en dat is misschien goed.
Ik laat mijn mening over de
stemming in hoge mate afhangen
van het tijdschema dat de minister
mogelijk acht.

Voorzitter! Misschien ben ik te veel
een bètapersoon of een historica om
te denken dat er altijd sprake is van
oorzaak en gevolg, ook in psychische
sectoren. Ik kan mij voorstellen dat
het bij de ene psyche anders uitwerkt
dan bij de andere. Niettemin heeft
een oorzaak altijd haar functie. In
zekere zin erkent de minister dat een
beetje in de nota naar aanleiding van
het eindverslag. Zij zegt daarin:
kennis van de dossiers van de
ouders is niet strikt nodig, maar wel
kan het een eerste indicatie geven
voor, enzovoorts. Dat staat er dus al
in. Ik kan echter altijd heel slecht
zonder oorzaken en gevolgen
denken.

D

Minister d'Ancona: Voorzitter! Ik zal
toch nog eens proberen om de
Kamer duidelijk te maken waar wij
vanavond mee bezig zijn. Het sluiten
van de WUV - en men kan daarin
meegaan of niet - gebeurt op grond
van een aantal overwegingen en
argumenten. Die heb ik genoemd en
die wil ik niet herhalen.

Het voorzien in een goede
immateriële hulpverlening moet
sowieso. Dat hebben verschillende
mensen in de Kamer ook gezegd. Wij
kunnen de na de oorlog geborenen
niet in de kou laten staan. De
constatering was dat 63% van
degenen die een beroep doen op de
WUV, een negatief antwoord krijgt.
Zij staan dus in de kou. Zij krijgen
niet de erkenning waarom zij vragen.
Toch is het één niet onlosmakelijk
met het ander verbonden. De goede
immateriële hulpverlening moet er
zijn. Dat is een uitgangspunt.
Daarvoor moeten wij zorgdragen.

Ik heb hier het volgende gezegd
en verdedigd. Mijns inziens moet die
goede immateriële hulpverlening
gebeuren vanuit een punt dat kan
fungeren als een soort spin in een
netwerk van eerstelijns–, tweedelijns–
en derdelijnsvoorzieningen en
kunnen voorzien in preventieve
hulpverlening aan mensen. Ik heb
gezegd dat de hulpvraag van de
mensen zelf vooropstaat en dat de
oorlogservaringen van de ouders, af
te lezen uit dossiers, daarvoor niet
nodig zijn. Ik heb gezegd dat ik de
opgedane ervaringen en de
opgebouwde deskundigheid vanuit
de specifieke naar de algemene
instanties wil overdragen. Het ICODO
lijkt dan daarvoor aangewezen te
zijn. Zo hebben wij het ook al eerder
met de Kamer besproken.

Wij beschikken nu nog niet over
een totale evaluatie. Ik heb gezegd
dat die in de tweede helft van
december komt. ledereen kijkt ernaar
uit. Dat werd dus iets naar voren
geschoven. Ik heb gezegd dat ik
eraan mee wil werken dat wij op
basis van die evaluatie zo spoedig
mogelijk met elkaar van gedachten
kunnen wisselen. In wezen hebben
wij het dan niet over het sluiten van
de WUV maar over de beste
vormgeving van de immateriële
hulpverlening. Daar hebben wij het
dan over. Ik kan de Kamer natuurlijk
niet verbieden om die relatie te
leggen. Wij zouden het daar best
over kunnen hebben. Dat laat
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d'Ancona

onverlet hoe men staat tegenover
het sluiten van de WUV. Ik denk toch
dat de heer Wiebenga ook aan die
discussie zal deelnemen. Dat geldt
ook voor mevrouw Vriens. Dat laat
onverlet wat men van het sluiten van
de WUV vindt. Het mag de Kamer
ook duidelijk zijn dat ik wel begrijp
dat sommigen die reiatie leggen,
maar ik zeg voor alle duidelijkheid
nog eens dat het één niet in een
strikte en onlosmakelijke relatie staat
met het ander. Dat was niet de
bedoeling. Nu heb ik het over de
vervolmaking van de immateriële
hulpverlening. Dat gaat niet over de
vraag of zij er moet zijn, maar over
de wijze waarop zij moet worden
verschaft. Dat laat onverlet het
oordeel over het al of niet sluiten
van de WUV.

Op basis van de PBOG–
uitgangspunten en van wat ik zelf
van de immateriële hulpverlening
vind, zeg ik nogmaals dat het ICODO
daartoe beter toegerust lijkt te zijn
dan de PUR. Als ik mevrouw Versnel
zeg dat ik bezwaren heb tegen haar
amendement of dat amendement
ontraad, doe ik dat omdat ik
werkelijk uitga van een aantal
heldere richtlijnen waaraan zo'n
basis voor immateriële hulpverlening
zou moeten voldoen.

Ik kan mij voorstellen dat
mevrouw Versnel het gesprek over
de evaluatie interessant vindt voor
het bepalen van haar uiteindelijke
mening over haar amendement. Een
groot deel van haar amendement is
immers juist gericht op de uitvals–
basis voor de immateriële hulpverle–
ning. Ik kan mij dus voorstellen dat
zij, als ik opschiet met de standpunt–
bepaling over die evaluatie - die
natuurlijk veel meer omvat dan
alleen maar dat aanspreekpunt - die
standpuntbepaling meeneemt. Dan
bekijken wij of datgene wat nu
gebeurt, verbeterd kan worden of dat
het, op basis van de uitgangspunten
van de minister, beter is om er een
ander uitvalspunt voor te zoeken en
te vinden. Zowel voor wat betreft de
discussie over de PUR en het
ICODO-aanspreekpunt als voor wat
betreft het amendement van
mevrouw Versnel en anderen, zou ik
het goed vinden als wij de discussie
zo snel mogelijk na de evaluatie
kunnen voeren. Ik zal mijn best doen,
maar eerlijk gezegd ziet het er nu
naar uit dat dit niet eerder mogelijk
lijkt dan na het kerstreces, dus na 20
januari. Dat duurt dus nog wel even.

De heer Middel heeft mij een
vraag gesteld waarover een
verwarde discussie heeft plaatsge–
vonden. Als men die relatie wel wil
leggen - ik kan dat niet verbieden, ik
vind het niet nodig - dan kan ik
natuurlijk zeggen dat wij bij een nota
van wijziging alsnog kunnen zeggen
wanneer, op een nader te bepalen
tijdstip, de inwerkingtreding van deze
wet bij Koninklijk besluit zal
plaatsvinden. Dat kan. Ik kan de
Kamer dus zo'n nota van wijziging
doen toekomen. Ik kan zo snel
mogelijk nadat ik over die evaluatie
beschik, dat gesprek met de Kamer
voeren. Wij kunnen dan ook
eventueel het amendement
aanhouden tot wij die discussie
hebben gehad. Dat moet mevrouw
Versnel zelf maar zeggen. Dat is mijn
voorstel en ik denk dat ik daarmee
tegemoet kom aan datgene wat de
voorzitter aan deze discussie heeft
toegevoegd.

De voorzitter: Als wij zouden doen
wat u voorstelt, moet de beraadsla–
ging volgens mij worden geschorst.

Minister d'Ancona Ik dacht dat dat
niet nodig was. Ik zeg bij een nota
van wijziging toe dat wij de
beraadslaging afmaken en daarna
een discussie voeren over de
evaluatie. De wet wordt dan van
kracht op een moment dat wij nader
bepalen. Ik zou niet weten waarom
die gang van zaken niet gevolgd kan
worden.

De voorzitter: Een amendement kan
niet aangehouden worden. De Kamer
kan wel aangeven dat zij de
stemmingen over de wet uitstelt tot
de discussie heeft plaatsgevonden.
Dan moet de beraadslaging
geschorst worden. U maakt dan
vervolgens de verdere gang rond de
wet mede afhankelijk van wat er nog
uit die discussie kan voortvloeien.

Minister d'Ancona: Deze situatie
ontstaat omdat ik tegemoet kom aan
sommigen in de Kamer die de relatie
tussen de wet en de evaluatie, de
vormgeving van de immateriële
hulpverlening, aan de orde stellen.

De voorzitter: Ik probeer dat niet te
beïnvloeden. Ik probeer aan te geven
wat daarvan de consequentie is.
Meer doe ik niet.

Minister d'Ancona: Ik begrijp u wel.
Ik zeg alleen dat het meest heldere

besluit zou zijn om nu door te gaan
met de behandeling van dit
wetsvoorstel. Ik zeg de Kamer dan
toe dat over de uitvoering en over de
wijze van de uitvoering van de
immateriële hulpverlening nog een
discussie met de Kamer zal
plaatsvmden aan de hand van de
evaluatie.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
De minister maakt het zich moeilijker
dan in de bedoeling lag van de
interventie van de voorzitter. De
voorzitter heeft gezegd dat de
behandeling geschorst moet worden.
Dat moet altijd als de minister
toezegt een nota van wijziging aan
de Kamer toe te sturen. In dat geval
moeten wij immers wachten op die
nota van wijziging.

De voorzitter Dat hoeft niet. Als de
minister mondeling toezegt dat zij
met die nota van wijziging naar de
Kamer komt, dan is het denkbaar dat
wij de beraadslaging vanavond
sluiten, dat wij besluiten om dinsdag
te stemmen en dat wij dan ook over
de moties stemmen. Dat kan
allemaal.

De heer Wiebenga (VVD): Indien de
minister een nota van wijziging
indient, dan vraag ik de voorzitter
namens de VVD-fractie om een derde
termijn. Ik denk dat dit redelijk is.

De voorzitter Na schriftelijke
indiening?

De heer Wiebenga (VVD): Ja, ik wil
zeker zijn dat het er ligt. Dan kan de
beraadslaging dus niet beëindigd
worden.

De voorzitter: Ik ben als was in uw
handen, als het allemaal een beetje
in de kaders past.

Minister d'Ancona: Vooruitlopend
op die derde termijn wil ik hier een
aantal dingen zeggen.

De voorzitter: U hebt de nota van
wijziging nu toegezegd?

Minister d'Ancona: Ja.

De voorzitter: Oké.

Minister d'Ancona: Dat laat onverlet
dat ik tegen de heer Wiebenga wil
zeggen dat ik natuurlijk ook de
beschouwingen in het Nieuw
Israelietisch Weekblad goed heb

Tweede Kamer Sluiting WUV
23 november 1993
TK28 28-2091



d'Ancona

bijgehouden, zeker over dit
onderwerp. De heer Wiebenga
refereert aan Baruch. Het gaat echter
niet over de tien of twintig die ervan
profiteren. Het gaat mij - dat zei de
heer Middel ook - om de driekwart,
de 63% die wordt afgewezen. Dat is
een zeer belangrijk punt in deze
beschouwingen geweest. Daar
zouden wij ook eens aan moeten
denken als er alleen wordt gepraat
over die tien of twintig per jaar. Dan
heb ik het nog niet eens over wat er
gebeurt als wij op grond van
rechtsgelijkheid een en ander ook
toegankelijk maken voor anderen. Op
die vraag bent u eigenlijk niet
ingegaan, maar ik heb begrepen dat
u zich daarin terughoudend heeft
opgesteld. Dat punt wil ik hier nog
eens duidelijk stellen.

Er is nog een opmerking over de
algemene maatregel van bestuur
gemaakt. Volgens de heer Wiebenga
kan een dergelijke algemene
maatregel van bestuur wel. De keuze
ervoor is geen wetgevingsbeleid. Een
algemene maatregel van bestuur is
de snelste legislatieve methode.
Daarna kunnen wij alsnog een keuze
maken voor een wet. Of wij kunnen
het insluizen in het reguliere
VGZ-stelsel, dat op dit onderdeel
nogal eens verandert. Ik heb de
indruk, dat wij met een algemene
maatregel van bestuur op dit
onderdeel geen problemen hoeven
te maken.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Ik
heb er straks niets over gezegd,
omdat ik dacht, dat de minister wel
het pad van de heer Wiebenga zou
volgen. Dat doet zij niet.

Minister d'Ancona: Ik haal de heer
Wiebenga aan.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ja, u haalt hem wel aan, maar volgt
hem niet. Dat is een groot verschil.
Er zijn aanwijzingen voor wetgeving.
Datgene, wat de heer Wiebenga zegt,
staat daar gewoon in. De gehele
rijksoverheid houdt zich daaraan. Ik
neem aan, dat dit ook het geval is
met het departement van WVC.

Minister d'Ancona: Ja. Daarover
behoeven wij ook niet zo ingewikkeld
te doen. Ik doe dat in ieder geval
niet.

De heer Wiebenga (WD): Voorzit–
ter!...

De voorzitter: Zullen wij proberen
de behandeling langzaam maar zeker
af te ronden?

Minister d'Ancona Dat dacht ik ook.
Voorzitter! Alhoewel de intentie

dezelfde leek te zijn, zitten wij
kennelijk op een andere weg om die
intentie te realiseren. Ik vond het
jammer, dat er verwarring is
ontstaan over de wijze die het beste
kan dienen om helderheid aan
betrokkenen te verschaffen. Ik hoop
dat via de nota van wijziging op de
kortst mogelijke termijn datgene
wordt bereikt, wat wij wilden
bereiken en dat wij degenen die
hebben gevraagd om de beste en
meest effectieve wijze van vormge–
ving van de immateriële hulpverle–
ning op hun wenken kunnen
bedienen.

De voorzitter: Ik stel voor, dat wij
de nota van wijziging van de
minister afwachten. Als die er is, kan
volgende week over het wetsvoorstel
en de motie worden gestemd.

De heer Middel (PvdA): Akkoord. Ik
kan pas een beslissing nemen over
het al dan niet intrekken van de
motie, als ik de inhoud van de nota
van wijziging heb gezien. Ik ben het
eens met de heer Wiebenga, dat er
een mogelijkheid van een derde
termijn, hoe kort dan ook, moet zijn.

De voorzitter: Ik stel nader voor, dat
wij de nota van wijziging afwachten.
De leden nemen kennis van de nota
van wijziging. Zo nodig vragen zij
heropenmg van de beraadslaging In
dat geval kan er volgende week niet
worden gestemd. Mocht dat niet
nodig zijn, dan kan er volgende week
worden gestemd.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels tot

aanwijzing van een rechtsper–
soon die tegen een maximum–
premie aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekeringen
aanbiedt aan werknemers met
een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico
(Wet medefinanciering aanvul–

lende arbeidsongeschiktheidsver–
zekeringen) (23427).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Biesheuvel (CDA): Mijnheer
de voorzitter! De behandeling van dit
wetsvoorstel vind plaats op een
bijzonder moment. De vorige week
hebben wij het rapport van de
commissie-Buurmeijer behandeld en
morgen zal een aantal fractieleiders
met de staatssecretaris debatteren
over de toekomst van de sociale
zekerheid. Ook bij die gelegenheid
komt de verdeling van de verant–
woordelijkheid van de overheid
enerzijds en de individuele werkne–
mer anderzijds aan de orde. Die lijn
is ook terug te vinden in de Wet
TBA, de nieuwe WAO. Het gaat om
een grotere verantwoordelijkheid
voor de individuele werknemer en
een minder grote verantwoordelijk–
heid voor de Staat.

Hierbij rijst de vraag wat de
particuliere markt precies aan kan.
Naar mijn mening hebben wij bij de
behandeling van dit wetsvoorstel te
maken met een voorbeeld daarvan.
De overheid benadert de sociale–
verzekeringsmarkt op een bepaalde
manier terwijl die particuliere markt
een eigen verantwoordelijkheid kent.
Wij staan bij deze aspecten stil in
relatie met een groep werknemers
die een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico kent.
Deze werknemers worden wel
omschreven als "de groep van na 25
januari". Immers, de desbetreffende
werknemers van voor die datum
worden niet geconfronteerd met een
WAO-gat. Overigens zal men zich
deze datum ook nog om een andere
reden goed herinneren.

Gebleken is dat de particuliere
markt met betrekking tot deze groep
werknemers een steuntje in de rug
nodig heeft. Zo vat ik althans het
voorliggende wetsvoorstel op. Het
lijkt mij goed om nog eens te
onderstrepen dat het niet alleen gaat
om werknemers met chronische
klachten. Ook wijs ik erop dat
dergelijke werknemers niet per
definitie met een verhoogd risico op
arbeidsongeschiktheid te maken
hebben. Integendeel, zou ik bijna
zeggen. Er zou sprake zijn van een
verkeerde typering van de groep
chronische patiënten als gesteld zou
worden dat deze groep per definitie
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een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico zou
kennen.

De staatssecretaris is dus
geconfronteerd met de vraag hoe dit
steuntje in de rug zou moeten
worden gerealiseerd. Het gaat om
een regeling met een beperkt
karakter. Ik ben het daarmee eens.
Als niet voor deze opzet zou zijn
gekozen, zou men wel degelijk een
collectief element op de particuliere
markt hebben gebracht. Het
wetsvoorstel is dus een regeling met
een beperkt karakter, want ze geldt
tot 1 december, maar hiermee
zouden wij iets opleggen aan alle
aanbieders op de particuliere markt.
Is dit met de kennis die wij nu
hebben, wel echt nodig? Toen de
staatssecretans op dit punt in
onderhandeling was, mede om de
nieuwe WAO door de Eerste Kamer
te halen, ging hij uit van een
mogelijk aantal meldingen van
17.000, een getal dat hem was
voorgehouden door de Verzekerings–
kamer, zo meen ik. Inmiddels weten
wij dat het er 500 of misschien iets
meer zijn. Nu is het de vraag, in
hoeverre de staatssecretaris zich
heeft laten leiden door het getal van
17.000 bij de gedachte dat alle
aanbieders op de markt zouden
moeten meedoen, dus zowel de
particuliere verzekeraars als de
pensioenfondsen. Nu heeft de
staatssecretaris zich in de schriftelijke
voorbereiding verdedigd met het
argument dat een verzekeraar die
niet mee zou behoeven te doen, een
relatief voordeel zou hebben als die
zich op de markt presenteerde. Heeft
het genoemde aantal hiermee te
maken? En deze vraag is vooral van
belang daar je toch op z'n minst kunt
zeggen dat de pensioenfondsen wel
laat bij het overleg betrokken zijn.
Was dit wel hoffelijk, werden ze niet
al te zeer voor een voldongen feit
gesteld? En hoe komt het dat de
pensioenfondsen bij het debat in de
Eerste Kamer helemaal niet in beeld
waren, zoals uit het verslag daarvan
blijkt?

Een ander aspect waarop ik hierbij
de nadruk wil leggen, is de positie
van de vrijwillig verzekerden. De
staatssecretaris wil deze groep er
niet bij betrekken. Mijn fractie heeft
daar moeite mee. Het gaat hierbij om
ex-werknemers die behoren tot de
kring van WAO-gerechtigden. Wat is
precies de reden om deze erbuiten te
houden?

Ten slotte. De staatssecretaris zegt
dat hij denkt dat dit wetsvoorstel
voldoet aan de toets van het
Europese recht. Baseert hij dit op het
tijdelijke karakter van de regeling of
ook op studie van de jurisprudentie
op dit gebied?

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De heer
Biesheuvel heeft het al gezegd, als
de sociale zekerheid voor een deel
aan de markt wordt overgelaten, dan
zal bij regering en parlement altijd de
vraag rijzen, wat er moet worden
gedaan met de knelpunten, want die
zullen altijd ontstaan. Hoe dan ook,
er zullen altijd zwakke groepen
blijven en er zal altijd gevraagd
worden, daarvoor iets te regelen.
Natuurlijk kun je "nee" zeggen, maar
in de Nederlandse verhoudingen is
zo iets moeilijk en zo zal het hopelijk
ook blijven.

Er is nu een regeling in het kader
van de TBA. Het wetje rammelt
nogal, denk ik. Dit komt in de eerste
plaats doordat het wetsvoorstel
enige ongelijkheid veroorzaakt en in
de tweede plaats doordat er nogal
wat vragen onbeantwoord blijven. Ik
begin met het eerste.

Er is ongelijkheid tussen werkne–
mers die zich vóór 1 december als
aspirant-verzekerden bij het
waarborgfonds hebben aangemerkt
en werknemers die dat niet hebben
gedaan, personen die nu niet actief
zijn op de arbeidsmarkt of mensen
die nu onder een collectieve regeling
vallen, maar die na 1 december van
baan veranderen. Er wordt in dit
wetje een tijdelijke oplossing
geboden, een overgangsregeling,
maar ik verwacht dat het probleem
in de toekomst wel degelijk
structurele kanten zal blijken te
hebben. Wat daarmee te doen, is de
vraag.

Dan het tweede punt. Het
waarborgfonds is uitsluitend bedoeld
voor werknemers en niet voor
vrijwillig verzekerden. Toch ben ik
niet overtuigd door de antwoorden
die de staatssecretaris heeft gegeven
dat daartussen zo'n groot verschil
bestaat als het gaat om het WAO-gat.

Dan het volgende. Werknemers in
dienst van een werkgever die één of
meer collega's een aanvullende
verzekering aanbiedt, kunnen geen
beroep doen op het waarborgfonds.
Het fonds staat alleen open voor
werknemers in dienst van bedrijven

die zelf geen regeling aanbieden aan
één of meer werknemers. Wat te
doen als er toch een probleem
ontstaat?

Voor deze ongelijkheden bestaat
naar mijn mening toch geen redelijk
argument. Ik geloof ook niet dat je er
met een tijdelijk wetje uitkomt. Dan
zijn wij meteen bij de kern van de
zaak. Kan het niet zo zijn dat je moet
komen tot een structurele voorzie–
ning, ofwel door de verzekeraars
verplicht voor te schrijven om
werknemers tegen een maximum–
premie te verzekeren, ofwel door de
toegang tot het waarborgfonds
blijvend open te stellen voor het
geval er ook andere groepen zijn die
in het fonds moeten komen? Ik ben
van mening dat dit wel degelijk
overwogen moet worden. Anders
komt die vraag wel weer terug,
anders dan de heer Biesheuvel
veronderstelt.

Er zijn natuurlijk nog andere
vragen onbeantwoord gebleven. Ten
eerste sluit ik mij aan bij de vraag
van de heer Biesheuvel hoe het kan
dat aanvankelijk geraamd werd dat
17.000 werknemers een beroep op
de regeling zouden doen en dat het
er nu slechts 500 zijn. Ligt het aan
een gebrek aan voorlichting? Ligt het
aan het feit dat er toch meer
collectieve contracten zijn afgeslo–
ten? Hoe zit dat? Ook dit gegeven
pleit er overigens voor, het waarborg–
fonds structureel te maken, althans
de aanmeldingstermijn toch nog te
verlengen.

Een andere vraag is wat zal gelden
als er tussen verzekeraar en
waarborgfonds onenigheid zal
bestaan over de acceptatie. De
regering verwijst in de nota naar
aanleiding van het eindverslag naar
een handleidmg die het Verbond van
verzekeraars hiervoor zou hebben
opengesteld. Kan een consument
zich echter op een dergelijke
handleiding beroepen?

Over de uiterste premiehoogte is
veel discussie gevoerd in de Eerste
Kamer. Het is 2,5 maal de standaard–
premie. Wat gebeurt er als het
bestuur het advies negeert? Is dan
een standaardpremie mogelijk van
meer dan 2,5 maal zo hoog? Mij lijkt
dat dit mogelijk is, want het wordt
wettelijk niet verboden. Dat betekent
dat je een premie van een aanzien–
lijke hoogte krijgt voor deze
aanvullende verzekering.

Het blijft vreemd dat de pensioen–
fondsen, die uitsluitend verzekerin–
gen zonder risicoselectie hebben
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aangeboden, nu toch te maken
krijgen met de verplichting tot
verevening. Dat betekent dat zij
dubbel moeten betalen. Zolang het
om 500 personen gaat, is dit
probleem vooral van principiële aard.
Mocht echter voor een structurele
oplossing gekozen worden, dan moet
dit effect opnieuw overwogen
worden.

Kort en goed, de wet bevat
natuurlijk vooral lapwerk. Zij biedt
voor werknemers met een slechte
gezondheid geen structurele
oplossing op de particuliere markt.
De wet laat veel belangrijke vragen
onbeantwoord. Zoals gezegd, naar
onze mening zal toch tot een
structurele oplossing moeten worden
overgegaan, ofwel door een
acceptatieplicht ofwel door het
waarborgfonds voor onbepaalde tijd
open te stellen.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Dit wetsvoorstelletje is
wellicht het beste te karakteriseren
als een noodverband. Het kenmer–
kende van een noodverband is dat
het eventjes houdt, maar dat het al
snel ontoereikend is. Zo biedt de
voorgestelde regeling een oplossing
voor een aantal werknemers die een
verhoogd arbeidsongeschiktheids–
risico hebben en die van hun
werkgever niet de mogelijkheid
hebben gekregen, zich gezamenlijk
met collega's te laten bijverzekeren.
Werknemers die van werkgever
veranderen en die een gezamenlijke
regeling hadden, kunnen echter in
problemen komen bij een nieuwe
werkgever die zo'n regeling nièt
heeft. De verzekeraars hebben de
garantie gegeven dat voortzetting
van de polis op individuele basis
mogelijk zal zijn. Maar tegen welke
prijs? Als je ziet welke exorbitante
premies nu soms al worden
gevraagd, is dit niet zo'n serieuze
optie. Ook nieuwkomers op de
arbeidsmarkt met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico zullen
individueel een forse premie moeten
gaan betalen. Dat betekent dat deze
regeling toch remmend werkt op de
flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Valt
ook niet te voorzien dat de
arbeidsmarktpositie van mensen met
een verhoogd risico zal verslechte–
ren? Een kleine werkgever die een
werknemersbestand heeft met een
laag of gemiddeld risico, ziet zijn
premie voor het collectief van zijn

personeel fors toenemen als hij één
werknemer in dienst neemt met een
verhoogd risico. Er zijn nu al
gevallen bekend waarin verzekeraars
voor het hele personeel een premie
in rekening brengen die 2,5 maal
boven de standaardpremie ligt,
omdat er één werknemer met een
verhoogd risico is. Is dit nog reëel te
noemen?

Speelt hierbij niet op de achter–
grond dat het kabinet eigenlijk een
misrekening heeft gemaakt met het
wetsvoorstel inzake de WAO? Moet
niet worden erkend dat de hele
operatie, althans voor zover het een
ingreep in de hoogte van de
uitkeringen betekent, op een
mislukking is uitgelopen, doordat
Nederland massaal is overgegaan tot
bijverzekeren van het WAO-gat? Was
de verwachting niet dat de WAO
minder aantrekkelijk zou worden bij
een lager uitkeringspercentage?
Moeten wij nu niet constateren dat
dit effect zich niet of nauwelijks
voordoet, maar dat de risico's komen
te liggen bij degenen die het
eigenlijk niet kunnen hebben?

De eerste signalen die wij over de
effecten van de nieuwe WAO
opvangen, duiden erop dat vooral
het effect van de aanscherping van
het arbeidsongeschiktheidscriterium
indrukwekkend is. Dit is toch de
methode om het volume terug te
dringen. De vraag is of wij, gelet op
het feit dat zo massaal tot bij–
verzekeren is overgegaan, niet beter
een wettelijke regeling van 70%
hadden kunnen handhaven. Dan
hadden in ieder geval zij die het echt
nodig hebben, een fatsoenlijke
uitkering kunnen krijgen.

Nu wordt een regeling getroffen
die in potentie enige decennia kan
voortbestaan voor een paar honderd
mensen. Staan doel en middel dan
nog wel in een redelijke verhouding
tot elkaar? Als het om zo'n klein
aantal gaat, rijst de vraag of de
risico's bij elkaar niet zo klein zijn dat
de verzekeraars deze gemakkelijk
voor hun rekening hadden kunnen
nemen.

Vragen zijn er ook over de
zekerheid die het wetsvoorstel kan
bieden voor degenen die tot de
mogelijke doelgroep behoren. In de
memorie van antwoord lees ik dat
men zich voor 1 december moet
aanmelden, maar dat hiermee geen
garantie wordt afgegeven dat de
verzekeringsovereenkomst daadwer–
kelijk tot stand komt. De rechtsper–
soon die zal worden aangewezen om

de voorgestelde regeling uit te
voeren, zal zelf bepalen op welke
wijze hij tot een beoordeling komt
over de redelijkheid van het verzoek
tot toelating. Als iemand niet zonder
beperkingen voor een premie van 2,5
maal de standaardpremie terecht
kan, is de vraag op wie de bewijslast
rust. Een werknemer heeft gepro–
beerd, zich voor die redelijk geachte
premie te verzekeren, maar heeft zijn
neus gestoten. Hij meldt zich bij de
rechtspersoon, die concludeert dat
het wel rnoet kunnen. De aanvraag
wordt dan afgewezen. Zo dreigt
iemand te jojo-en tussen de
individuele verzekeraars en de
rechtspersoon. Moet de rechtsper–
soon niet op z'n minst de verplich–
ting opgelegd krijgen, de betrokkene
te verwijzen naar het adres waar hij
of zij naar het oordeel van de
rechtspersoon tegen die redelijke
premie terecht kan?

In het wetsvoorstel is herhaaldelijk
sprake van een maximumpremie. Uit
de toelichting blijkt dat hiermee een
premie bedoeld wordt die niet meer
dan 2,5 maal de vergelijkbare
standaardpremie bedraagt. Als deze
factor 2,5 serieus moet worden
genomen, begrijp ik niet wat ertegen
is, deze in de wettekst zelf op te
nemen. Als de verzekeraars erop
tegen zijn, kan het alleen maar zijn
omdat zij de ruimte willen houden
om erboven uit te gaan. Of zie ik het
verkeerd? Welke mogelijkheden heeft
de wetgever, dit te voorkomen, als
wij de wet vaststellen zoals zij nu
voor ons ligt?

Het zal duidelijk zijn dat ik weinig
geestdrift voor dit wetsvoorstel kan
opbrengen. Ik noemde het aan begin
van mijn bijdrage een noodverband.
Misschien is dat nog te veel. Het is
hooguit een pleister, waarvan bekend
is dat zij bij de eerste de beste
regenbui loslaat.

D

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! De heer Schutte heeft het
prachtig gezegd.

Mijn fractie zal zich niet tegen dit
wetje verzetten, maar blijft het
buitengewoon eigenaardig vinden.
Het ligt er door toedoen van de
Eerste Kamer. De Tweede Kamer was
ook vol zorg, maar dit ging in het
politieke geharrewar in januari een
beetje verloren. Wat de Tweede
Kamer niet bereikt heeft, heeft de
Eerste Kamer dus wel voor elkaar
gekregen.
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Er ligt nu een wetje dat leidt tot
een waarborgfonds en een nieuwe
rechtspersoon die aanvullende
verzekeringen aanbiedt aan
individuele werknemers met een
verhoogd arbeidsongeschiktheids–
risico. De strekking is een bijdrage–
plicht in de tekorten voor alle
aanbieders op de Nederlandse markt
voor aanvullende arbeidsongeschikt–
heidsregelingen. Het is een
overgangswetje, dat de problemen
moet opvangen in de overgangsfase
van de situatie voor de TBA naar de
situatie na de TBA.

Het is een raar wetje. Het was
bedoeld voor zo'n 17.000 mensen en
nu hebben zich 500 mensen gemeld.
Ik denk dat dit ook aan de voorlich–
ting ligt. Ik vind de voorlichting niet
optimaal geweest en ik heb wel eens
betere aanbiedingen van verzeke–
raars gezien. Verzekeraars hebben
zich wel eens beter op de markt
gemanifesteerd als zij een nieuw
produkt hadden. Het was bijvoor–
beeld onduidelijk in de advertentie
wat precies het aanbod was.
Moesten mensen geregistreerd
worden? Wanneer gold 2,5 keer de
premie? Wat was dan de standaard–
premie? Wat waren de criteria?
Moest je ook gekeurd worden? Wie
had er een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico? Moest
een diabeticus zich melden of kon hij
dit beter niet doen? Het hele
selectiemechanisme van verzeke–
ringsmaatschappijen speelde
hierachter een rol. Ik kan mij
voorstellen dat mensen gezegd
hebben: ik waag mij daar niet aan.
Het produkt was onduidelijk. De
tussenpersonen van verzekerings–
maatschappij hebben bijvoorbeeld
de Nationale commissie voor
chronisch zieken gebeld, omdat zij
ook niet wisten wat zij de mensen
die hen opbelden moesten antwoor–
den. Daarom ben ik van mening, dat
het plegen van een laatste
aanmeldingsoffensief deze week
voor de hand ligt. Ik verwacht
namelijk niet, dat op dit uur van de
dag iedereen aan de radio gekluis–
terd zit.

Voor D66 is een belangrijk punt de
ongelijkheid in positie van de
mensen voor wie de datum van 1
december geldt en mensen die na 1
december komen. Het gaat dan om
de nieuwe intreders op de arbeids–
markt en om de mensen die van
baan veranderen. Daar regelen de
verzekeraars wel iets voor, dacht de

staatssecretaris. Hoezo? Waarom dat
optimisme?

Met variant A van de Verzekerings–
kamer wordt niet een nieuwe
rechtspersoon voorgesteld, maar een
onderlinge herverzekerings–
overeenkomst. Ontstane tekorten
zouden volgens die variant moeten
worden gedekt door een opslag op
de premie van de overige individuele
verzekeringen. Deze variant sluit
uitdrukkelijk de pensioenfondsen met
hun collectieve verzekeringen van
deze opslag uit. Bovendien worden
tot de doelgroep niet alleen de
werknemers gerekend die zich voor
een bepaalde datum hebben gemeld,
maar ook de mensen die binnen drie
maanden na indiensttreding of
verandering van dienstbetrekking de
wens te kennen geven een verzeke–
ring te willen afsluiten. Mijn fractie
vindt dat de wetgever ook voor
nieuwe gevallen met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico
verantwoordelijkheid houdt. Als dat
niet het geval is, creëren wij weer
een nieuwe ongelijkheid tussen oude
en nieuwe gevallen. Het is van
tweeën één: öf je vertrouwt de
regelingen van verzekeraars öf je
doet dat niet. Maar het is niet juist te
zeggen: wij vertrouwen ze voor de
oude groep niet en voor de nieuwe
wel. Wat is er precies op tegen om
die variant A van de Verzekerings–
kamer te kiezen, behalve dan het
argument dat de verzekeraars die
niet wilden? Wij praten hier namelijk
niet met de verzekeraars; wij praten
hier met de regering. Voor de nieuwe
gevallen zou het dan om het aantal
van ongeveer 1000 per jaar gaan.
Voorzitter! Dit was een opmerking
over het verschil tussen de oude en
de nieuwe gevallen.

Een ander probleem is het
verplicht mee moeten betalen van de
pensioenfondsen. De pensioenfond–
sen hebben uitsluitend collectieve
contracten kunnen aanbieden en
daarbij ook de slechte risico's
meegenomen. Zij betalen straks
relatief veel voor het dekken van de
tekorten, maar hebben daar geen
profijt van. Een omslag alleen over
de aanbieders van individuele
polissen is dus een betere optie. Het
amendement op stuk nr. 10 van
collega Linschoten en mij gaat
hierover.

Een ander probleem betreft de
mensen die zich als zelfstandige of
als directeur-aandeelhouder vrijwillig
verzekerd hebben bij het GAK of de
bedrijfsvereniging. Wij vinden het

onredelijk dat mensen die nu een
vrijwillige verzekering hebben
afgesloten niet mee kunnen doen
aan dit waarborgfonds.

Voorzitter! Je vraagt je af of voor
500 mensen niet erg veel overhoop
is gehaald. Waarom hadden de
verzekeraars deze kwestie niet
kunnen regelen? Of zouden zij dat
alsnog kunnen doen? Wordt met het
instellen van dit waarborgfonds niet
sterk overdreven? Mijn fractie zal er
niet tegen zijn, maar wil een meer
structurele oplossing bepleiten.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Midden in
een hernieuwde discussie over onder
andere de WAO - het debat met de
commissie-Buurmeijer hebben wij
gehad en het debat met de regering
over het rapport van de commissie–
Buurmeijer zal zeer spoedig
plaatsvinden - hebben wij ons te
buigen over het staartje van de
vorige discussie over dit onderwerp:
het waarborgfonds voor de
chronisch zieken. Wij kunnen niet
nalaten nog even te herinneren aan
de merkwaardige gang van zaken.
Terwijl het punt in de Tweede Kamer
wel degelijk en indringend aan de
orde is geweest, maar daar door de
regering, mede vanwege de straffe
afspraken tussen de coalitiepartijen,
niet werd gehonoreerd, is de Eerste
Kamer door een forse stellingname
in staat geweest om de staatssecre–
taris in politiek opzicht door de
knieën te laten gaan. Ter wille van
aanvaarding van het wetsvoorstel liet
hij zich als het ware naar de Tweede
Kamer terugsturen voor bespreking
van het wetsvoorstelletje dat nu aan
de orde is. Let wel: ik zeg "als het
ware".

Staatssecretaris Wallage Voorzitter!
Ik maak bezwaar tegen het woord
"terugsturen".

De heer Van der Vlies (SGP): Ik
erken dat die term niet verzelfstan–
digd moet worden, daarom wees ik
op een ander zinsdeel dat hierbij in
aanmerking genomen moet worden.
Ik houd het dus bij "als het ware".

Voorzitter! Wij weten dat als de
staatssecretaris niet de toezegging
had gedaan die hij op grond van het
bereikte resultaat na overleg kon
doen - voor dat resultaat was
overigens inspanning nodig - hij
terdege het risico liep dat het
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Van der Vlies

wetsvoorstel de eindstreep in de
Eerste Kamer niet zou halen. Dat kan
hij toch niet ontkennen.

Daarnaast blijft het een opmerke–
lijke ontwikkeling, zij het niet in
directe zin aan de politiek in engere
zin te wijten, dat een ingreep in de
hoogte van de WAO-premies en
–uitkeringen reeds op zo korte
termijn in bijna alle sectoren
gerepareerd is. Zo bezien lijkt een
vermindering van de zuigkracht van
de WAO door een verkleining van de
wettelijke rechten niet voor de hand
te liggen. Opnieuw treden anonimi–
serende effecten op. Daarmee is het
volumebeleid natuurlijk nog niettot
mislukken gedoemd, want andere
maatregelen, zoals scherpere
arbeidsongeschiktheidscriteria, zullen
hopelijk wel hun uitwerking gaan
hebben.

De privatisering van een deel van
de arbeidsongeschiktheidsregeling -
dat is qua tendens aan de orde -
heeft natuurlijk ook haar schaduwzij–
den. Alle positieve kanten van een
zichzelf oliënd marktmechanisme ten
spijt, de werking ervan is niet zelden
zodanig dat kansarmen erdoor
vermalen dreigen te worden en soms
zelfs metterdaad vermalen worden.
Daarom deze regeling, waarin het
kabinet het kader schept waarbinnen
in een overgangsperiode chronisch
zieken en daarmee vergelijkbaren het
WAO-gat kunnen dichten. Gegeven
de gang van zaken rond de
collectieve WAO-reparaties staat
onze fractie hier welwillend, maar
niet juichend tegenover.

Een vraag blijft voor ons wel
waarom toekomstige toetreders op
de arbeidsmarkt met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico buiten
de nu te scheppen waarborg blijven.
Mogen zij wel worden overgeleverd
aan die marktwerking? De redenering
dat ook de nieuwe TBA in principe
voldoende is om in iemands bestaan
te voorzien, kunnen wij wel volgen.
De grens te leggen bij 1 december
lijkt ons echter zeker zo willekeurig
als de grens bij 1 augustus. De
regering gaat ervan uit dat voor de
hier bedoelde groepen een oplossing
in de markt gevonden zal worden.
Dat is echter niet meer dan een
verwachting. Graag krijg ik hierover
een nadere uiteenzetting van de
regering.

Het aantal daadwerkelijk voor het
waarborgfonds aangemelden tot nu
toe en het eerder geschatte
potentieel van ongeveer 17.000
liggen bijzonder ver uiteen. Dit kan

verschillende oorzaken hebben. Of
het probleem is minder groot dan
verwacht en vele chronisch zieken
hebben geen behoefte gehad aan
aanvullende verzekering of hebben
toch een acceptabele aanvullende
individuele of collectieve verzekering
kunnen sluiten. Of de voorlichting is
te kort geschoten. Het kan niet
ontkend worden dat hiervoor geld is
uitgetrokken, maar de vergelijking
met wat verzekeringsmaatschappijen
doen om hun eigen polissen aan de
man te brengen kan de gevoerde
campagne niet doorstaan. Als de
voorlichting beneden de maat is
gebleven, lijkt een verlenging van de
aanmeldingstermijn het minimaal
noodzakelijke om dit tekort te
compenseren. Is de regering dat met
ons eens?

Een andere vraag die bij de
SGP-fractie leeft naar aanleiding van
het geringe aantal aanmeldingen is
of een wettelijke regeling niet een al
te zwaar middel is, te meer daar
beseft moet worden dat ook van de
aangemelden mensen kunnen
afvallen, hetzij doordat inmiddels een
collectieve regeling is getroffen,
hetzij doordat zij uiteindelijk toch niet
aan de door het waarborgfonds
gestelde criteria blijken te voldoen.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Het voorliggende wetsvoorstel vloeit
rechtstreeks voort uit het debat over
de Wet TBA in de Eerste Kamer. De
senaat weigerde groen licht te geven
voor die wet als er geen reële
mogelijkheid zou komen voor
mensen met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico om zich
aanvullend te verzekeren. De
staatssecretaris herinnert het zich
ongetwijfeld dat ook in de Tweede
Kamer nadrukkelijk aandacht is
gevraagd voor de positie van
chronisch zieken. In de toelichting op
het wetsvoorstel wordt daar
nauwelijks bij stilgestaan. Zelf kon ik
uiteindelijk het wetsvoorstel van de
regering steunen omdat de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw Ter Veld,
na veel aandringen liet blijken dat de
positie van chronisch zieken de
overheid niet koud zou laten. Zij
deelde mijn opvatting dat deze groep
speciale aandacht verdiende en in
geval van nood niet uit het oog
mocht worden verloren.

De huidige staatssecretaris is
onder druk van de Eerste Kamer het

met onderhavige wetsvoorstel
gekomen. Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken dat de senaat op
die manier een verkapt recht van
amendement ten deel is gevallen.
Het doel is echter sympathiek. De
medefinanciering van de onderlinge
waarborgmaatschappij krijgt immers
een wettelijke basis. Staatsrechtelijk
is een en ander nogal dubieus, maar
goed, dat laat ik nu maar terzijde.
Het heeft er alle schijn van dat de
regering het voorstel niet van harte
heeft ingediend. Er is echt pressie
uitgeoefend. In de toelichting schrijft
het kabinet dat ook bij de nieuwe
WAO sprake is van een verantwoord
uitkeringsniveau. In de memorie van
antwoord schrijft de staatssecretaris
met zoveel woorden dat hij ook in de
toekomst de WAO een verzekering
van een verantwoord niveau acht.
Een aanvullende verzekering moet in
de visie van het kabinet dan ook
worden overgelaten aan de markt.
Als het aan de regering zou hebben
gelegen, zou het voorliggende
voorstel ook bij nader inzien dus
nooit het licht hebben gezien. Heb ik
dat mis?

Om misverstanden te voorkomen:
ook ik meen dat alle aanvullende
verzekeringen in de ideale situatie op
vrijwillige basis in de markt moeten
worden gesloten. Nu echter bepaalde
categorieën buiten de boot dreigen
te vallen - die vrees bestond ook
toen we de wet behandelden - moet
de overheid haar plicht, namelijk het
schild van de zwakken te zijn, ook
serieus nemen. De wijze waarop is
dan vers twee.

Ik heb in de schriftelijke voorberei–
ding mijn instemming betuigd met
het kabinetsstreven, voor mensen
met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico een
adequate oplossing te vinden. Dat is
geheel conform mijn wens,
chronisch zieken in staat te stellen
zich ook aanvullend bij te verzekeren.
De uitwerking van het streven van
het kabinet kan ik echter niet op alle
onderdelen steunen. Vandaar een
enkele kanttekening.

Het grootste knelpunt zit wat mij
betreft in de beperking van de groep
personen, voor wie de onderlinge
waarborgmaatschappij open zal
staan. Mensen die na 1 december
a.s. met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico worden
geconfronteerd, zullen vaak niet
meer in de gelegenheid zijn zich
tegen een enigszins betaalbare
premie aanvullend te verzekeren. De
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Leerling

staatssecretaris zegt in het nader
rapport erop te vertrouwen dat het
zelforganiserend vermogen van het
bedrijfsleven er zorg voor zal dragen,
dat ook voor deze categorie een
acceptabele oplossing zal worden
gevonden. Ik heb me daar wat over
verbaasd. Is dat nu geen struisvogel–
politiek? Als dat zelforganiserend
vermogen inderdaad zo fantastisch
zou zijn, waarom is dit wetsvoorstel
dan nodig? Heeft de markt het
vertrouwen van de regering dit jaar
niet al beschaamd? Graag een
reactie.

Ik pleit ervoor dat personen die op
grond van een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico niet in
de gelegenheid worden gesteld, een
aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekering af te sluiten, zich tot in
lengte van jaren kunnen aanmelden
bij het waarborgfonds. We praten
toch over een beperkte groep, dus de
kwantiteit van het probleem is niet
kolossaal. Er zouden zich immers tot
op heden niet meer dan 500
personen hebben aangemeld, terwijl
er een doelgroep van ettelijke
duizenden zou zijn. Wat de doel–
groep van een en ander is, laten we
maar even in het midden. Moet daar
overigens uit worden afgeleid, dat de
markt inderdaad haar werking doet
en er slechts voor een kleine groep
een vangnet van een waarborg–
maatschappij nodig is? Wat is er
trouwens op tegen om voor
verzekeringsmaatschappijen een
acceptatieplicht in te voeren, zoals
dat ook bij de ziektekostenverzeke–
ring van kracht is? Ik heb dat vorig
jaar ook gevraagd. Hoe het zij, het is
niet te rechtvaardigen, een deel van
de toekomstige chronisch zieken uit
te sluiten van de mogelijkheid, zich
vnjwillig bij te verzekeren. Afgezien
van dit alles vind ik het bijzonder
vreemd dat de uiterste aanmeldings–
datum 1 december is, terwijl de wet
op die datum nog niet eens in
werking is getreden. De regering
geeft zelf ook in de nota naar
aanleiding van het eindverslag toe
dat dit een ongebruikelijke gang van
zaken is. Als het aan mij ligt, vervalt
dat probleem door geen uiterste
aanmeldingsdatum te noemen. Dan
hoeft de voorlichtingscampagne ook
niet zo'n krampachtige race tegen de
klok te worden, wat die campagne
dan ook mag inhouden.

Voorzitter! Ik heb kennis genomen
van het amendement van de
collega's Groenman en Linschoten,
dat ertoe strekt, te voorkomen dat

pensioenfondsen worden betrokken
bij de vereveningsregeling. In de
stukken heb ik ook aandacht
gevraagd voor de positie van deze
fondsen. Het amendement komt rnij
sympathiek en niet onredelijk voor,
maar ik hoor uiteraard graag de
reactie van de staatssecretaris.
Aanneming ervan zal waarschijnlijk
gevolgen hebben voor de hoogte
van de premie van degenen, die zich
hebben verzekerd bij een verzeke–
ringsmaatschappij. Wil de regering
daarop ingaan?

Voorzitter! Wij moeten nog
afwachten of het Hof van Justitie van
de EG van oordeel is dat verzeke–
raars met een zetel in andere
lidstaten, verplicht zouden kunnen
worden, bij te dragen aan de op te
richten waarborgmaatschappij. Als
dat niet het geval is, vervalt de basis
onder het wetsvoorstel. Dat wordt
een groot probleem, want dan moet
weer een andere oplossing worden
gezocht. Vooral voor degenen die het
aangaat is dat natuurlijk nauwelijks
te verteren.

Ik ben blij met de voorziening die
de staatssecretaris met veel inzet en
inventiviteit - ik zeg dat heel
nadrukkelijk - voor werknemers met
een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico heeft
kunnen bereiken. Maar de voorzie–
ning moet niet incidenteel, maar wat
mij betreft structureel zijn. Het
huidige voorstel gaat mij daarom
dan ook niet ver genoeg. Maar ik
hoop dat de staatssecretaris in zijn
beantwoording daarover wat meer
duidelijkheid kan verschaffen.

D

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter!
Bij de behandeling van de wijziging
van de WAO in deze Kamer is van
verschillende zijden aangedrongen
op het treffen van een sluitende
regeling voor de zogeheten
onverzekerbare risico's. Van de zijde
van de regering is daar toen niet in
alle opzichten positief op gereageerd,
en ik heb die positie op dat moment
ook kunnen billijken, omdat duidelijk
was dat, wanneer de regering dat
probleem naar zich toe zou trekken,
er voor de verzekeraars een al te
gemakkelijke mogelijkheid zou
ontstaan om moeilijk verzekerbare
risico's af te schuiven naar een
collectieve voorziening.

De Eerste Kamer heeft, mede
gebruik makend van het feit dat zij
een halfjaar later over de wetsvoor–

stellen discussieerde en in die
tussentijd een aanzienlijk aantal
aanvullende verzekeringen tot stand
was gekomen, wel samen met de
regering de stap kunnen zetten naar
een meer sluitende voorziening voor
die moeilijk verzekerbare risico's.

Voorzitter: Deetman

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter! Ik
geloof dat de staatssecretaris lof
toekomt voor de wijze waarop hij
vervolgens in het onderhandelings–
traject met de verzekeraars kans
heeft gezien om een voorziening van
de grond te krijgen die zich wel
onder de verantwoordelijkheid van
de marktpartijen afspeelt, maar
waarin de overheid in zekere mate
ook een ondersteunende rol speelt.

Ik heb in het debat in de Tweede
Kamer over die problematiek gezegd
dat wij enerzijds een zeer pijnlijke
problematiek bij de kop hadden,
maar dat wij anderzijds ten aanzien
van de omvang van die problematiek
niet moesten overdrijven, omdat op
dat moment al bekend was dat de
verzekeraars in hun collectieve
regelingen in belangrïjke mate
moeilijk verzekerbare risico's zonder
selectie zouden meenemen. Ik ben in
die opvatting inmiddels gesterkt door
de betrekkelijk geringe intekening op
het waarborgfonds. In deze Kamer is
van verschillende kanten gesugge–
reerd dat dit mogelijk iets met de
voorlichting te maken heeft. Dat is
mogelijk, ik kan dat niet beoordelen.
Maar de geringe intekening indiceert
mijns inziens ook dat er kennelijk bij
een deel van de categorie geen
behoefte is aan dekking, omdat men
door de combinatie van leeftijd en
inkomen niet een omvangrijk gat in
de WAO-dekking heeft. Men zit met
zijn WAO-uitkering al dicht tegen de
70% aan. Verder betekent de geringe
intekening dat een belangrijk deel
van de moeilijk verzekerbare risico's
zonder selectie in de collectieve
contracten is meegenomen.

Overigens leidt de kennelijk
tamelijk geringe omvang van de
restgroep tot de vraag of het niet ook
in de toekomst mogelijk zou moeten
zijn om voor die groep een sluitende
voorziening te treffen. Aan de ene
kant billijk ik het dat de staalssecreta
ris in de schriftelijke voorbereiding
stelt dat dit geen verantwoordelijk–
heid van de overheid kan zijn, omdat
de aanvullende verzekeringen
ondergebracht zijn in de particuliere
sfeer. Anderzijds zou ik mij voor
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Leijnse

kunnen stellen dat op basis van de
goede ervaringen dit jaar, de
staatssecretaris nog eens met de
verzekeraars praat over de vraag of
zij, gezien de betrekkelijk geringe
omvang van de groep, ook niet in de
toekomst tot een dergelijke vrijwillige
onderlinge waarborging zouden
kunnen komen.

Dan is er nog de categorie van de
vrijwillig verzekerden. Het betreft
ongeveer 33.000 personen die eerder
in loondienst werkten en verplicht
verzekerd waren voor de WAO, zich
vervolgens zelfstandig vestigden en
toen, komende uit de verplichte
verzekering, de WAO-verzekering op
vrijwillige basis mochten voortzetten.
Deze personen zijn zelfstandigen.
Daar is geen twijfel over. Zij hadden
de keus zich particulier te verzekeren
tegen het arbeidsongeschiktheids–
risico bovenop de AAW of dat te
doen in het kader van de WAO. Zij
hebben gekozen voor de WAO. Van
die groep van 33.000 zal een deel
ook in de nieuwe WAO voldoende
gedekt zijn tegen het
arbeidsongeschiktheidsrisico. Zij die
niet een al te hoog inkomen
verwerven en zij die een al wat
hogere leeftijd bereikt hebben, met
name in die combinatie, zullen geen
behoefte hebben aan een aanvul–
lende verzekering. Een deel van de
overblijvende groep zal zich
individueel aanvullend kunnen
verzekeren. Sommigen daarvan
zullen een wat verhoogd risico
hebben, maar voor zover dat risico
niet leidt tot een premie die meer
dan 2,5 keer de gemiddelde premie
is, zullen zij in de normale contracten
kunnen worden meegenomen. Dan
blijft er een groep over die een
zodanig verhoogd risico heeft dat
men zich individueel niet aanvullend
kan verzekeren. Die groep zal naar
redelijke schatting nooit veel meer
dan een paar honderd mensen
kunnen omvatten. Het ontgaat mij
waarom die groep zou moeten
worden uitgesloten van het
waarborgfonds, terwijl alle verplicht
WAO-verzekerden wel tot dat fonds
zouden kunnen worden toegelaten.
Men kan zeggen dat het hier
zelfstandigen betreft. Maar als dat
het argument is, dan rijst de vraag
waarom betrokkenen wel op
vrijwillige basis tot de WAO zijn
toegelaten.

Ik voeg er nog een argument aan
toe. Het feit dat betrokkenen indertijd
hebben gekozen voor een voortzet–
ting van een WAO-verzekering heeft

ertoe geleid dat zij door een
wijziging in de wetgeving nu
geconfronteerd worden met het
WAO-gat, met een vermindering van
de dekking zonder dat zij daar zelf
greep op hebben. Die vermindering
van de dekking roept ook bij deze
categorie verzekerden de behoefte
op aan een mogelijke compensatie.
Wij praten dus over een groep die
met de behoefte aan compensatie
niet uit de voeten kan, omdat zij voor
aanvullende verzekeringen wordt
geweigerd. Ik heb uit de schriftelijke
voorbereiding onvoldoende
argumenten gevonden om tot een
uitsluiting van deze groep over te
gaan en vraag de staatssecretaris
dan ook nog eens te overwegen
waarom niet de groep van vrijwill ig
WAO-verzekerden op dezelfde voet
behandeld kan worden als de groep
van verplicht WAO-verzekerden wat
betreft het waarborgfonds.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! De MAAV is een
merkwaardig wetje. De geschiedenis
die heeft geleid tot deze wet, is
merkwaardig. Je kunt je bij het totale
dossier zelfs afvragen of de
staatssecretaris wel goed heeft
onderhandeld. De tijd die wij
vanavond hebben, is te kort om daar
uitgebreid aandacht aan te besteden,
maar gelet op de getallen die hierbij
aan de orde zijn, kun je daar een
aantal vraagtekens bij zetten.

Het is een merkwaardig wetje
omdat deze wet het gevolg is van
het feit dat inzake het totale
WAO-dossier, naar het oordeel van
de fractie van de VVD, geen heldere
keuze is gemaakt. Er is geen heldere
keuze gemaakt bij de verdeling van
verantwoordelijkheden: wat doet de
overheid, wat doet de collectieve
sector doet, wat kun je aan de
mensen overlaten en welke rol kan
de particuliere markt daarin spelen?
Collega Biesheuvel heeft hierover
ook een aantal opmerkingen
gemaakt.

De fractie van de VVD wil in deze
discussie in ieder geval opmerken,
dat zij van mening is dat de
particuliere verzekeraars in het kader
van het WAO-dossier en de
mogelijkheid om aanvullende
verzekeringen te realiseren,
behoorlijk hun nek hebben uitgesto–
ken. Alle risico's die zijn onderge–
bracht in de collectieve contracten
die tussen 25 januari en 1 juli tot

stand zijn gekomen, tonen nadrukke–
lijk aan, dat die markt los van de
commerciële belangen die zij heeft,
een stuk maatschappelijke verant–
woordelijkheid voelt en waarmaakt.
Ik meen dat het goed is, dit ook in dit
debat aan de orde te stellen.

Dit wetje is het gevolg van het
ontbreken van een heldere keuze van
het kabinet. De WD had een andere
positie ingenomen. Van het begin af
aan hebben wij gezegd, dat de
overheid, de wetgever, zich zou
moeten beperken tot een basis–
voorziening, ook op het gebied van
de arbeidsongeschiktheidsregeling.
Overigens zou je de verantwoorde–
lijkheid bij individuen, bij onderne–
mingen of bij bedrijfstakken neer
moeten leggen. Dat verhaal is alleen
maar een reeel verhaal als die
verantwoordelijkheid door individuen
ook waar kan worden gemaakt. Met
andere woorden: het moet mogelijk
zijn om tot aanvullende verzekering
over te gaan. Men mag dus niet op
grond van een verhoogd risico
uitgesloten zijn van het waarmaken
van een dergelijke verantwoordelijk–
heid.

In het kader van die discussie
heeft mijn fractie altijd aangegeven
dat wij naast het creëren van een
basisvoorziening het waarborgen van
die risico's, ook in de toekomst, heel
nadrukkelijk zien als een overheids–
taak. Dat is een taak die je niet aan
de markt moet overlaten en die je
ook niet aan de markt kunt overlaten.
Dat is nu juist een van de kerntaken
waarvoor de overheid ook in het
kader van de sociale zekerheid kan
kiezen. Vanuit die invalshoek is de
regelmg die nu als tijdelijke
overgangsmaatregel wordt voorge–
steld, volstrekt inadequaat. De
problemen van het WAO-gat worden
immers niet in dat kader opgelost.
Sterker nog, de regeling laat een
soort WAO-gat binnen het WAO-gat
achter.

Dan ga ik in op de vraag wie aan
dit waarborgfonds moet meebetalen.
In de schriftelijke voorbereiding zegt
de staatssecretaris dat dit alle
participanten op de markt zijn: de
verzekeraars en de pensioenfondsen.
Het ontgaat mijn fractie te enen male
waarom de pensioenfondsen in
dezen verplicht zouden moeten
worden om een bijdrage te leveren,
omdat zij volgens mij op deze markt
helemaai niet kunnen participeren.
Natuurlijk spelen pensioenfondsen
bij het verzekeren van het boven–
wettelijke deel een belangrijke rol.
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Linschoten

Natuurlijk zijn er werkgevers en
bedrijfstakken geweest die offertes
hebben aangevraagd bij zowel
verzekeraars als bij het bedrijfstak–
pensioenfonds. Maar over die markt
hebben wij het hier niet. Het gaat
niet om die collectieve contracten.
Daarbij heeft men keuzen gemaakt.
Alle partijen hebben daarin een rol
gespeeld. Hier gaat het om de
individuele contracten. De spelers op
die markt zijn naar het oordeel van
mijn fractie degenen die de
bevoegdheid en de mogelijkheid
hebben om die individuele contrac–
ten aan te bieden. Die bevoegdheid
hebben de pensioenfondsen heel
nadrukkelijk niet. In de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf wordt zelfs
expliciet uitgesloten dat zij zich op
die markt begeven. Tegen die
achtergrond is het wel buitengewoon
merkwaardig om hen dan toch mee
te laten betalen.

Op dit punt heb ik samen met
collega Groenman een amendement
ingediend. Ik hoor graag de reactie
van de staatssecretaris hierop. Het
lijkt ons ten principale merkwaardig
dat deze groep contribuanten wordt
betrokken bij deze zaak. Zeker nu wij
zien om welke financiële belangen
het gaat, is het heel merkwaardig dat
daarvoor is gekozen.

Ik zei al dat dit wetsvoorstel een
WAO-gat achterlaat binnen het
WAO-gat. Het is een tijdelijke
regeling. In feite zou je iedereen die
een verhoogd risico heeft dat nu is
ondergebracht in een collectief
contract van zijn werkgever, moeten
aanraden om als de wiedeweerga
zijn baan op te zeggen, een nieuwe
baan te gaan zoeken en zich nog
voor 1 december te melden om op
die manier ook in de toekomst
verzekerd te blijven. Immers, alle
mensen die na die datum van baan
willen veranderen en die te maken
hebben met een dergelijk verhoogd
risico, vallen tussen wal en schip.
Mijn fractie vindt dat een bezwaar.

Voorzitter! Er zijn meer mensen
die tussen wal en schip dreigen te
vallen. Dat zijn de mensen die te
maken hebben met vrijwillige
contracten. Ook daarvan is een
aantal voorbeelden te geven. Ik wil
graag van de staatssecretaris weten
waarom die niet gewoon zijn
meegenomen. Het gaat om precies
hetzelfde probleem. Het is een
vergelijkbare situatie en een andere
juridische constellatie.

Er zijn nog meer mensen die
tussen wal en schip dreigen te

vallen. Dat zijn die mensen voor wie
de werkgever niet voor 1 juli dat
collectieve contract heeft afgesloten.
Ook deze mensen dreigen in het
kader van deze regeling tussen wal
en schip te vallen. Mijn fractie zou
graag zien dat voor deze groepen
ook een oplossing wordt gevonden.

Voorzitter! Ik heb samen met
college Groenman overwogen om
vanmiddag een wijzigingsvoorstel in
te dienen met betrekking tot de
doelgroep. Ik heb begrepen dat in de
boezem van de fractie van de Partij
van de Arbeid een dergelijk
wijzigingsvoorstel al in een
vergaande fase van voorbereiding
was. Ik heb tot mijn spijt moeten
constateren dat het tot op dit
moment nog niet is ingediend. Ik ga
ervan uit dat een dergelijk wijzigings–
voorstel van die kant in de loop van
dit debat zal worden ingediend.
Mocht dat niet het geval zijn, dan zal
ik, uiteraard samen met collega
Groenman, het initiatief daartoe
nemen.

D

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik dank degenen die
met behoud van hun kritiek op het
voorstel, in ieder geval waardering
hebben uitgesproken voor het feit
dat voor de betrokkenen in een
overgangsfase een goede oplossing
is gevonden. Het is zeker waar dat de
totstandkoming van dit voorstel ook
met het oog op de relatie tussen
beide Kamers de nodige discussie
oproept. Ik kan mij dat goed
voorstellen.

Er is hier tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel wel degelijk
gesproken over mensen met een
verhoogd arbeidsongeschiktheids–
risico, zij het dat de technische route
die toen onderzocht werd, er een
was van het proberen om in zekere
zin per risico af te bakenen. In dat
debat is uiteindelijk niet de conclusie
getrokken dat dat een begaanbare
weg was.

Ik werd tijdens de behandeling van
de wet in de Eerste Kamer eigenlijk
met twee fenomenen geconfron–
teerd. Dat is hier uitvoerig toegelicht.
Ik noem de opvattingen in die Kamer
en het feit dat de marktwerking
inmiddels optrad. Ik onderschrijf de
opvatting van de heer Linschoten dat
de verzekeraars op een heel actieve
en creatieve wijze een aanbod tot
stand hadden gebracht. Dat was vrij
breed. Ik denk dat de dames en

heren verzekeraars op dat moment
een beter inzicht hadden in hun
eigen marktpositie en dus ook een
aantal vragen vanuit de pohtiek
anders konden beantwoorden. Ik
denk dat die factor meegespeeld
heeft.

Als staatssecretaris Ter Veld in het
debat met de Tweede Kamer een
dergelijke poging op dat moment
zou hebben gedaan, dan is het zeer
aannemelijk dat marktpartijen anders
hadden gereageerd. Ik kan het niet
bewijzen, maar ik denk dat met name
het voortschrijden van de tijd en het
feit dat men de eigen marktpositie
goed heeft kunnen inschatten, mij
die kans heeft geboden om een
oplossing te vinden.

De heer Linschoten zei dat ik de
kans heb gekregen om over dit
onderwerp te onderhandelen. Dat is
niet het geval. Ik heb wel een hoop
gesprekken gevoerd, rnaar ik heb
uiteindelijk gewoon kunnen
vaststellen dat er een initiatief in de
markt ontstond, zij het dat daarbij
markttechnische redenen aan de
orde waren. Als je het risico van
mensen met een verhoogd risico zou
willen afdekken met een waarborg–
fonds, dan moet je er wel zeker van
zijn dat alle betrokken partijen de
kosten daarvan zullen dragen.
Anders krijg je uit het oogpunt van
concurrentie onredelijke situaties. Ik
heb op dat verzoek van verzekeraars,
die op hun beurt reageerden op
signalen vanuit de politiek, gezegd
dat ik wilde bezien of het mogelijk
was om dat probleem voor hen op te
lossen.

Ik kom op de meer principiële
opmerkingen die hier vanavond zijn
gemaakt. Ik zie het dus als een
initiatief dat in de markt is ontstaan,
in een situatie waarin de politiek,
beide Kamers, het niveau van de
collectieve verzekering meende te
kunnen verlagen tot het niveau
waarop het in het nieuwe wetsvoor–
stel is gesteld. Dat vinden wij in
meerderheid kennelijk een accepta–
bel niveau. Vervolgens hebben wij
gezegd: wie zich daar bovenop wil
verzekeren, moet dat in de markt
kunnen doen.

In die situatie is er dus geen
sprake van dat het kabinet als het
ware nu ex post een andere
opvatting heeft over een acceptabel
collectief niveau. Daar is geen sprake
van. Wij hebben echter vastgesteld
dat het voor veel betrokkenen toch
wel een gewenningsproces is om die
afweging te moeten maken. In die

Tweede Kamer
Aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekeringen

23 november 1993
TK28 28-2099



Wallage

overgangsfase hebben wij het
verzoek uit de markt om een
waarborgfonds op te richten en om
te helpen bij het innen van de
contributie, gehonoreerd met het
voorstel dat ik hier vandaag
verdedig.

Verschillende geachte afgevaardig–
den hebben opmerkingen gemaakt
over de vraag of het, terugkijkend op
het geheel, eigenlijk wel de moeite
waard is en of men, gezien het
bestaande niveau van bijverzekeren,
niet moet vaststellen dat in ieder
geval dit element van de wetgeving
zijn doel heeft gemist. Daarover wil
ik opmerken dat wij niet moeten
denken dat wij op basis van de
eerste reactie van verzekerden in
termen van hun behoeften aan
bijverzekenng het beeld op middel–
lange termijn kunnen vaststellen.
Ook gelet op de aard van de
arrangementen in het bijverzekeren,
zou het wel eens zo kunnen zijn dat
na verloop van tijd nog nadere
afwegingen worden gemaakt, ook
door de betrokkenen en ook in relatie
tot de kosten die het met zich brengt.
Ik wil dus niet onweersproken laten
dat bij het effect van de nieuwe wet,
het lagere collectieve niveau en het
inderdaad massieve bijverzekeren,
ook de psychologie en schrikeffecten
een belangrijke rol hebben gespeeld.
Het zou mij niet verbazen als daarin
de komende jaren - laat ik het
voorzichtig zeggen - een wat
genuanceerder beeld gaat ontstaan.
Ook in gesprekken met verzekeraars
heb ik vastgesteld dat dit te maken
heeft met het feit dat zij verwachten
dat het binnen de secundaire
arbeidsvoorwaarden onderhandelen
over bijvoorbeeld de kosten van de
aanvullende WAO-verzekering in de
loop van de tijd nog een eigen
kosten/baten-balans moet vinden. In
dat opzicht vond ik de scherpe
formulering van met name de heer
Schutte iets te voorbarig.

Vervolgens kunnen natuurlijk de
vragen worden gesteld waarom men
dat dan alleen in een overgangsfase
doet en waar dat vertrouwen in de
markt eigenlijk vandaan komt. Die
vragen zijn door mevrouw Brouwer,
mevrouw Groenman en de heer
Linschoten gesteld Het begin van de
argumentatie is dat het kabinet het
standpunt heeft verdedigd dat het
nieuwe collectieve niveau een
adequaat niveau is. Daarvoor heeft
het kabinet uiteindelijk bij de Kamers
steun gekregen. Als de heer
Linschoten zegt dat ik daar niet

helder in ben, moet ik hem weer–
spreken. Het is een helder uitgangs–
punt. Men hoeft het niet eens te zijn
met het niveau en men kan, gegeven
het niveau van bijverzekeren, daar
best een discussie over voeren, maar
het kabinet heeft nooit misverstand
laten bestaan over het feit dat het
lagere collectieve niveau naar ons
oordeel nog steeds een acceptabel
niveau was. Met andere woorden: de
discussie gaat veeleer over de
vragen welke diensten de markt dan
kan verlenen en of daarin een aantal
sociale solidariteitsoverwegingen in
voldoende mate worden gehono–
reerd. Daarom is dit wetje wellicht
interessanter in verband met haar
bredere context, waar ook de heer
Biesheuvel op wees, dan in verband
met wat materieel binnen dit wetje
wordt geregeld.

Ik heb hier in mijn eigen leerpro–
ces in de eerste weken met
belangstelling naar gekeken. Wij
zullen in dit land hoe dan ook zien
dat er geleidelijk weer een discussie
wordt gevoerd over de rolverdeling
tussen overheid en markt opnieuw. Ik
vond het in eerste instantie een
uitdaging voor de markt om te laten
zien dat men in zo'n nieuwe situatie
aanbiedingen kan doen waarin
betrokkenen, ook degenen die extra
risico's hebben, redelijk terecht
zouden komen. Ik onderschrijf de
opvatting van de heer Linschoten dat
het feit dat mensen binnen collectivi–
teiten worden meegenomen, ook een
signaal is dat de privatisering op
zichzelf niet automatisch hoeft te
leiden tot het afstoten van moeilijke
risico's. De keerzijde is echter dat dit
bij kleinere contracten ingewikkelder
wordt. Het zal van groot belang zijn
of de waterscheiding tussen de
publieke sector en de markt
inderdaad een zwart-witte scheiding
moet blijven of dat er in dit land ook
arrangementen zijn die weliswaar in
de markt zijn ontstaan, maar die een
zekere bescherming bieden. Daar
komen wij in de rest van deze week
nog over te spreken. Ik dacht dat de
heer Linschoten met bijna een
pleidooi voor een acceptatieplicht
eigenlijk in de laatstgenoemde
richting redeneerde en dat hij als
stelling betrok dat op het moment
dat je dit doet, afwenteling van
risico's eigenlijk niet zou mogen
plaatsvinden.

De heer Linschoten (VVD): Ik vind
dat de markt daarin maar zijn eigen
weg moet vinden. Op het moment

dat de conclusie getrokken wordt dat
er voor de overheid blijkbaar een
verantwoordelijkheid aanwezig blijft
- dat doet men op het moment dat
men hier met een wet komt - vind ik
het eigenlijk merkwaardig dat de
overheid die verantwoordelijk niet
ten volle waarmaakt. Voor zover er
tïsico's in de markt niet zelfstandig
afgedekt kunnen worden, kan men
tot de conclusie komen - wij komen
in een aantal gevallen ook tot die
conclusie - dat er een taak voor de
overheid overblijft. Dan moet daar
ook de volledige consequentie uit
getrokken worden en moet de markt
niet met een acceptatieplicht, een
vastgestelde premie of met wat dan
ook geconfronteerd worden. De
overheid moet dan voor een
waarborgfonds zorgen en op basis
van dat fonds de mensen helpen die
tussen wal en schip dreigen te
vallen.

Staatssecretaris Wallage: Dan zou
de heer Linschoten met dit voorstel
tevredener moeten zijn dan hij nu is.
In dit voorstel is in de eerste plaats
sprake van een initiatief in de markt.
Het zijn gewoon verzekeraars die zelf
een waarborgfonds willen oprichten.
Op het moment dat de onderlinge
verevening, dat het wegnemen van
moeilijk verzekerbare risico's en het
meenemen daarvan in grotere
gehelen, tot stand komt, kan het pure
marktbeginsel daarvoor echter een
belemmering vormen. Daar zullen
wij nog wel vaker over komen te
spreken.

Ik wil het heel openhartig zeggen.
In de gesprekken met verzekeraars
zeiden de grootsten dat zij het
eigenlijk zelf zouden moeten kunnen
doen. Verder discussiërend kwamen
zij echter tot de conclusie dat zij het
risico op het moment onvoldoende
konden inschatten. Ik kom nu ook toe
aan de vragen die gesteld zijn over
de omvang. Het was voor hen een
volkomen nieuwe situatie en men
wist niet om hoeveel mensen het
ging. Dat was voor hen in het debat
een van de factoren om te zeggen
dat zij in ieder geval bij tegenval–
lende risico's, bij risico's die veel
groter zouden zijn, niet in een
situatie terecht wilden komen waarin
sommige maatschappijen de risico's
wel verevenen en andere maatschap–
pijen dat niet doen en zich aan de
verevening onttrekken. Zij gaven aan
dat de overheid hen daarbij een
handje moest helpen.
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Als hier is gezegd dat het gaat om
een steuntje in de rug van iets in de
markt - de woorden van de heer
Leijnse - dan is dat in feite een heel
correcte omschrijving. Het gaat in
feite om iets wat praktisch zonder
overheidsbemoeienis tot stand kan
komen, behalve op dat ene element
na. Daarvan kan misschien ex post
de afweging nog weer anders
worden gemaakt dan op moment
toen het erop aan kwam. Ik hoop dus
dat ik aangeef dat de door mij hier
verdedigde regeling een hele lichte
regeling is als het om overheidsin–
menging gaat.

De heer Linschoten (VVD): Een
lichte regeling of niet, het is een
overheidsregeling. "Du moment" dat
de staatssecretaris tot de conclusie
komt dat er geen sprake is van een
situatie waarin een aantal maat–
schappijen gezamenlijk een
waarborgfonds oprichten, maar dat
er een wet nodig is om degene die
daar blijkbaar niet bij betrokken
willen zijn toch mee te laten betalen,
is er de facto sprake van een andere
situatie dan de staatssecretaris nu
suggereert.

Staatssecretaris Wallage: De ironie
is dat in dit debat door sommigen
aanvullende maatregelen worden
bepleit die de regeling meer tot een
collectieve regeling maken. Ik bepleit
om het tijdelijk te doen en anderen
bepleiten om het structureel te doen.
In dat structurele zit dan alweer een
wat langer durend publiek element.
Als de heer Linschoten zijn eigen
argumentatie consequent zou
hanteren, dan zou hij ten minste
tevreden moeten zijn over het feit
dat het "maar" om een overgangs–
regeling gaat en dat er in de regeling
sprake is van een strikte afperking in
de tijd en naar de groepen toe. Met
andere woorden, het consequent
toepassen van zijn argumentatie zou
tot huldebetuiging hebben moeten
leiden.

De heer Linschoten (VVD): Dat zou
alleen het geval zijn als de staatsse–
cretaris gelijk had in zijn bewering
dat het alleen maar gaat om een
overgangsfase waarin de verzeke–
raars nog niet in staat zijn om het
risico in te schatten en dat er daarom
dus een voorziening getroffen moet
worden. Men had een regeling
kunnen treffen om het een jaar aan
te zien. Dan hadden wij er, met
elkaar, meer van geweten. Dan had

er alsnog een situatie kunnen
ontstaan waarin de publieke sector
de verantwoordelijkheid neemt voor
het waarborgfonds. In dat geval zou
het verhaal van de staatssecretaris
opgeld hebben gedaan. In de nu
voorgestelde regeling is dat bepaald
niet het geval.

Staatssecretaris Wallage: Laat mij de
twee andere elementen van een
reactie voorzien. Het betreft de
ingeschatte omvang en het brede
draagvlak voor de regeling.

Ik heb indertijd aan de
Verzekeringskamer gevraagd om mij
inzicht te verschaffen in de vraag
over hoeveel mensen wij het zouden
kunnen hebben. Wie dat advies van
de Verzekeringskamer nog eens
doorleest, zal zien dat daarin
weliswaar het aantal van 17.000
wordt genoemd, maar dat ook de
Verzekeringskamer een enorme slag
om de arm houdt. Men kon om een
aantal redenen de groep gewoon
niet in beeld krijgen. De kernvraag
was bijvoorbeeld hoeveel van de
mensen met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico in
collectieve verbanden zitten en
hoeveel zich individueel moeten
verzekeren. Het was niet bekend -
het punt van de heer Leijnse - of wij
hier te maken hadden met relatief
veel mensen die jong waren, een
hoog inkomen hadden en dus met
een stevig WAO-gat zaten, of dat het
juist omgekeerd was en dat het ging
om mensen die eigenlijk nauwelijks
een bijverzekeringsbehoefte hadden.
Dat type onzekerheid heeft ertoe
geleid dat wij nooit hebben gezegd
dat het aantal wel ongeveer 17.000
zal zijn. Er is gezegd dat de groep
die, theoretisch gesproken, benaderd
zou kunnen worden maximaal in die
orde van grootte ligt. Er is nooit door
de Verzekeringskamer of door de
verzekeraars gezegd: wij houden er
rekening mee. Het probleem was, dat
niemand het wist. Het was voor de
verzekeraars niet goed mogelijk om
de onderlinge risico's van tevoren af
te palen. Misschien hebben zij het
heel erg op safe gespeeld. Achteraf
zou dat kunnen worden gezegd. Ik
heb bij de verzekeraars staande
gehouden, dat zij niet bij ons moeten
komen als het gaat om premie–
vaststelling, toegang tot de regeling
of de beoordeling. Dat is een zaak
van de markt. Ik was bereid ervoor te
zorgen dat niemand zich aan de
medeverantwoordelijkheid voor dat
fonds zou onttrekken. Dat was het

enige, waartoe ik bereid was. Ik vind
dat wij een redelijk evenwicht
hebben gevonden tussen de toen
bekende onzekerheden en het niet in
de kou laten staan van die mensen in
de overgangsfase.

De heer Leijnse (PvdA): Daarover
bestaat geen verschil van opvatting.
Op het moment dat de staatssecreta–
ris sprak met de verzekeraars over de
mogelijkheid om in de markt een
waarborgfonds te creëren, was het
enige bekende gegeven: maximaal
17.000. De verzekeraars moesten in
hun calculatie met die mogelijkheid
rekening houden. Zij hebben toen
geen rekening gehouden met de
mogelijkheid, dat het uiteindelijk om
een paar honderd mensen zou gaan.

Staatssecretaris Wallage: In de
gesprekken is iedere keer gezegd: wij
weten het gewoon niet. Omdat wij
het niet weten moeten wij met
verschillende scenario's rekening
houden. Zij hebben mij wel duidelijk
gemaakt, dat risico-inschatting hun
vak was. Mijn geruststellende tekst
op dat punt werd niet echt aangeno–
men. Wij zijn er in die gesprekken
echt van uitgegaan, dat wij het niet
wisten.

Ik wil niet verhelen, dat er ook
echte principiële kanten aan zitten.
Dat hoeft na de debatten over de
WAO niemand te verbazen. Hoe ziet
het kabinet de overheidsrol voor de
langere termijn? Wij zouden een
regeling met een beperkte rijks–
garantie, namelijk voor het verdelen
van de contributie beschouwen als
een regeling die zoveel semi–
collectiviteit in zich draagt, dat ze
vroeg of laat meer vragen oproept.
In zekere zin kan worden gezegd, dat
overheidsbemoeienis, hoe gering
ook, toch meer bemoeienis uitlokt.
Het principiële punt van het kabinet
was - ik kom nu dicht bij de
stellingname van de heer Linschoten
- dat wij ervan uitgaan, dat datgene
wat wij regelen collectief voldoende
is en dat het overigens een afweging
is van individu en collectiviteit. Wat
je in een overgangsregeling nog als
steun kunt bieden, brengt voor de
langere termijn onherroepelijk
aanvullende vragen, problemen en
groepsdiscussie met zich, die ons
vroeg of laat in volksgezondheid–
achtige debatten zouden doen
belanden. Uiteindelijk is niet alleen
maar de contributieplicht geregeld,
maar ook het niveau van de
verstrekkingen en de premiedruk.
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Geleidelijkaan is het weer onderdeel
van het collectieve debat geworden.
Dat wilde het kabinet niet. Dat is
precies de reden, waarom wij bij de
tijdelijkheid de streep hebben
getrokken.

Nu rijst de vraag wat de markt
doet. Ik heb in de Eerste Kamer
gezegd, dat ik verwacht, dat enige
gewenning kan optreden in de markt.
Dat argument is versterkt, nu blijkt,
dat het om kleine aantallen gaat. Het
moet voor marktpartijen mogelijk zijn
om met de ervaringen van het
waarborgfonds straks zelf voorzienin–
gen te treffen. Dat ligt voor de hand,
als je kijkt hoe het nu loopt. Als de
heer Leijnse mij vraagt of ik dat in
een gesprek met de verzekeraars
naar voren wil brengen, dan ben ik
daartoe bereid. Mijn invalshoek
daarbij is dat ik met betrokkenen wil
verkennen, wat zij daaraan doen. Als
je zo'n gesprek begint, rijst meestal
direct de vraag, wat ik dan kan doen.
Het antwoord is: niks. Als ik dat zou
doen, zou ik echt terugkomen op een
basisbeginsel van het centrale
WAO-debat. Ik ben dat niet van plan.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de pensioenfondsen. Laat ik hier net
zo riiterlijk als ik dat ten opzichte
van betrokkenen heb gedaan zeggen,
dat de wijze, waarop ik in die
hectische dagen rond de behande–
ling in de Eerste Kamer met het
uitnodigingenbeleid ben omgegaan,
de schoonheidsprijs bepaald niet
verdient. Ik heb dat betrokkenen in
een rechtstreeks en goed gesprek
toegelicht. Ik had in een vroeger
stadium de tafel wat groter en
ronder moeten maken. De reden
waarom dat niet is gebeurd, is dat in
het gesprek met verzekeraars
aanvankelijk de gedachte heerste dat
het ging om een activiteiten van
verzekeraars, die het probleem dan
ook onder elkaar op de markt zouden
moeten oplossen. Op enig moment
is in dat gesprek door verzekeraars
gezegd dat men bereid was om dit te
doen. Echter, zij wezen erop dat zij
de pensioenfondsen als concurrenten
op de markt ontmoetten in het kader
van de collectieve contracten. De
WTV verbiedt niet dat pensioenfond–
sen individuele contracten afsluiten
maar de WTV stelt wèl als eis dat het
daarbij om pensioen moet gaan en
dat er sprake moet zijn van een
directe werkgeversbijdrage. Het is
dus wat minder zwart-wit dan de
heer Linschoten aangaf. De
verzekeraars wezen erop dat zij in
een stevige slag verkeerden om een

aantal grote collectieve contracten af
te sluiten, dat sectoren ook aan hun
pensioenfondsen offertes vroegen en
dat soms de verzekeraars en soms
de pensioenfondsen de orders
kregen. In deze situatie verevenen
zowel de verzekeraars als de
pensioenfondsen hun risico's binnen
collectieven. In dat opzicht zijn zij
dus vergelijkbaar.

Voorzitter! Ik vind het feit dat ook
pensioenfondsen onder bepaalde
voorwaarden individuele aanbiedin–
gen kunnen doen, niet het belangrijk–
ste argument. Het hoofdargument is
toch dat het met betrekking tot het
aanbrengen van het draagvlak voor
bepaalde risico's niet zo mag zijn dat
de verzekeraars èn pensioenfondsen
als het ware hun collectiviteiten
opzadelen met extra risico's, maar
dat dit niet geldt als het gaat om een
relatief kleine groep die ook nog
moet worden ondergebracht. In
besprekingen met de pensioenfond–
sen heb ik gemerkt dat men
bezwaren heeft tegen de procedure
en vasthoudt aan het principiële
argument dat ook in deze Kamer is
genoemd. Echter, ik stel ook vast dat,
juist omdat het om een beperkt
aantal gaat en het een overgangs–
regeling betreft - het is een kwestie
van "verschmerzen" over een zo
breed mogelijk vlak - er geen grote
bestuurlijke problemen behoeven te
worden verwacht.

Waar verzekeringsmaatschappijen
en pensioenfondsen op de collec–
tieve markt elkaars concurrenten zijn,
dient het prijskaartje van de
verevening ook op alle betrokkenen
te rusten. Wie dit wil beperken tot
het Individuele deel van de markt,
miskent het feit dat de verhouding
collectief/individueel een onderdeel
van de marktwerking is. Er moet
worden gekeken naar de totale markt
waarop sommige risico's wel en
andere risico's niet bij het collectief
worden ondergebracht. Ik vind dat in
een dergelijke situatie veel gewicht
moet worden toegekend aan de
gedachte dat er een zo breed
mogelijk draagvlak moet zijn voor
het verevenen van deze risico's.

Voorzitter! Ik ontraad dan ook de
aanvaarding van het amendement
waarmee wordt getracht, de
pensioenfondsen buiten dit geheel te
houden. Ik vind dit een ernstige
wijziging van het wetsvoorstel.
Bovendien vraag ik de Kamer, te
bedenken dat de kans dat het
initiatief op de markt zonder deze
brede verevening tot stand komt.

bepaald geen 100% is. In mijn
gesprek met verzekeraars heb ik
goed begrepen dat voor hen van
cruciale betekenis is, dat zij niet een
deel van het prijskaartje behoeven te
dragen terwijl anderen in dezelfde
situatie dat niet zouden behoeven te
doen. Ik ontraad de aanvaarding van
het amendement omdat ik niet het
risico wil iopen dat, ook al gaat het
maar om een relatief kleine groep,
de regeling niet tot stand komt
omdat aan één van de ontbindende
voorwaarden met betrekking tot dit
initiatief niet wordt voldaan. De
Kamer moet dit uiteraard zelf wegen
maar dit is voor mij toch een zwaar
argument om te hopen dat dit
amendement niet zal worden
aangenomen.

Voorzitter! Ik heb dus gereageerd
op de kwestie van de tijdelijkheid. Ik
zei het al, ik zal het gesprek voeren
en als ik er inzicht in heb, zal ik de
Kamer erover rapporteren. Het blijft
echter de vraag hoe je op een markt
waar de concurrentie buitengewoon
hevig is, initiatieven met enige
solidariserende werking tot stand
kunt laten komen op een moment
waarop niet alle betrokkenen op de
markt bereid zijn, daaraan een
bijdrage te leveren. Het is technisch
heel goed op te lossen en de
omvang lijkt ook hanteerbaar, want
wij praten op dit moment over 700
aanmeldingen, maar het gaat erom
dat de markt eigenlijk geen
ordeningsbeginsel heeft om de zaak
automatisch goed op te lossen. Het
vereist dus bestuurlijk echt een
behoorlijke inspanning van het
Verbond van verzekeraars en alle
betrokkenen om zo'n follow-up te
organiseren. Ik acht het technisch
zeer wel mogelijk en ik vind ook dat
de rijksoverheid de markt hierop
moet aanspreken in de zin van "het
is niet de taak van het collectief om
dit te doen". Daar hebben wij
immers met elkaar de grens
getrokken.

Dan de grens tussen de verplicht
verzekerden en de vrijwillig
verzekerden. Ik vind dit een heel
lastig onderdeel van ons gesprek.
Toen het initiatief vanuit de markt
aan ons werd voorgelegd, ging het
om de verplicht verzekerden, om
degenen die collectief verzekerd zijn,
voor wie het collectieve arrangement
was verminderd en die vervolgens
zelf op de markt zijn gaan bekijken,
wat zij eraan zouden moeten doen.
Nu heeft de heer Leijnse in zoverre
gelijk dat het verminderen van die
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regeling ook geldt voor de mensen
die vrijwillig verzekerd waren. In dat
opzicht is er geen principieel
verschil. Dat zit 'm in de status van
de betrokkenen, in het feit dat hun
arrangement een eigen positie heeft.
Je kunt zeggen: werknemers versus
zelfstandigen. En het is de vraag, hoe
logisch het eigenlijk is om iets wat
voor werknemers collectief en
verplichtend is geregeld, terwijl het
van zelfstandigen een eigen
afweging vraagt, door te trekken
naar een overgangsregeling zoals
deze. Er zijn argumenten voor, zoals
aangegeven door de heer Leijnse en
anderen. Ik heb geen ander zwaar
argument dan dat het een wijziging
betekent van een initiatief dat geen
initiatief van het kabinet is. Het is
een heel rare situatie; in normale
gevallen kan de Kamer een wet
amenderen, waarna de wet inclusief
amendementen tot stand komt. In dit
geval regelen wij een lichte
ondersteuning van een initiatief van
de markt, zodat wij ons bij amende–
ring moeten afvragen of het initiatief
nog wel tot stand zal komen. Met
andere woorden, wijzigt de Kamer de
randvoorwaarden voor het initiatief
zodanig dat de betrokkenen ervan
afzien? Dit maakt de zaak ingewik–
keld, want de Kamer discussieert met
mij en ik verdedig een wetsvoorstel,
maar het is wel een wetsvoorstel
waarmee beoogd wordt, een initiatief
van de markt mogelijk te maken door
de contributieheffing voor de
betrokkenen eenvoudiger te maken.
Dat is het karakter van het wetsvoor–
stel. De Kamer moet dus afwegen of
wijziging van de beoogde spelregels
voor de betrokkenen een aanleiding
zal zijn, geen waarborgfonds meer
tot stand te brengen. Wij richten
geen waarborgfonds op, maar als er
een waarborgfonds wordt opgericht,
helpen wij het met de verevening
van de bijdragen.

Ik kom tot het concrete punt van
de heer Leijnse en anderen. Ik denk
dat het amendement toch wordt
ervaren als een behoorlijk principiële
wijziging, omdat men ervan uitging
dat de regeling niet zou gelden voor
een zeer diverse groep en voor zeer
verschillende situaties, zodat de
omvang nog weer iets moeilijker te
schatten is dan in het grotere geheel.
Ik kan dus niet zeggen dat het
allemaal niet zoveel uitmaakt en dat
de Kamer deze wijziging wel kan
aanbrengen, want ik vind dat de
verzekeraars er bij hun initiatief op
mochten rekenen dat minister De

Vries en ik in onze gesprekken
zouden uitgaan van een directe
koppeling aan de verplicht verzeker–
den. Dat is dus toch wel weer een
behoorlijke wijziging, waarvan
afgewacht moet worden of de
initiatiefnemers van dit waarborg–
fonds inclusief de wijziging nog
steeds het initiatief willen nemen.

De heer Biesheuvel (CDA): De
staatssecretaris heeft bij de rol van
de pensioenfondsen gezegd dat het
een ontbindende voorwaarde is. Mag
ik over zijn redenering met betrek–
king tot de vrijwillig verzekerden
opmerken dat hij daarbij nièt de
woorden "ontbindende voorwaarde"
gebruikt, dus dat zijn kwalificatie
daarmee verschitlend is? Is dat een
juiste constatering?

Staatssecretaris Wallage: Ik beschik
op dit moment niet over informatie
die maakt dat ik ten aanzien van de
vrijwillig verzekerden dezelfde
terminologie kan gebruiken.
Misschien heb ik die informatie over
vijf minuten wèl, dankzlj deze
uitspraak. Nu heb ik die informatie
niet. De heer Biesheuvel heeft dus
gelijk met zijn constatering. Dat
neemt niet weg dat ik mij toch
gehouden voel, gegeven de
ontstaansgeschiedenis van het
waarborgfonds, te zeggen dat ik
aanvaarding van zo'n amendement
zou betreuren. Het zegt tegen
betrokkenen eigenlijk: u neemt een
initiatief, maar eigenlijk moet u het
helemaal anders nemen, want
anders doen wij het niet en helpen
wij u daar niet bij. Ik vind dat een
lastig parket, maar het is een parket
waarin de Kamer een eigen afweging
moet maken. Ik vind dat ik niet op de
stoel van de Kamer mag gaan zitten
om als het ware de afweging van de
Kamer te maken. Wel wil ik de
verschillende elementen die bij deze
afweging een rol spelen, correct
onder de aandacht van de Kamer
brengen.

Ik loop snel de rest van de
opmerkingen van de Kamer na. De
meeste opmerkingen heb ik al
beantwoord.

De heer Schutte vroeg hoe het
eigenlijk met de bewijslast zit als het
gaat om het onderbrengen van dit
risico bij het waarborgfonds.
ledereen die aan de voorwaarden
voldoet, moet toegelaten worden.
Met andere woorden, als daarover
een verschil van mening ontstaat, is

het de rechter die uiteindelijk zo'n
conflict moet beslechten.

Ik deel niet de opmerking van de
heer Schutte over de pleister en alles
wat daarmee samenhangt. Ik maak
er maar één opmerking over. Het kan
niet zo zijn dat het zowel in deze
Kamer als aan de overzijde van het
Binnenhof als een bijzonder pijnlijk
en gevoelig punt wordt gezien dat
zeker in de overgangsfase mensen
met een hoog
arbeidsongeschiktheidsrisico zich
niet zouden kunnen bijverzekeren,
terwijl dat plotseling van heel
geringe betekenis zou zijn als het
tenminste voor de overgangsregeling
mogelijk wordt gemaakt. Dat wil er
bij mij niet in. Wel is er het structu–
rele vraagstuk of de markt ook dit
soort grotere risico's in grotere
gehelen kan onderbrengen. Ik begrijp
dat wij dat van hieruit niet kunnen
garanderen. In dat opzicht is de
regeling niet meer dan ik ooit in het
vooruitzicht heb gesteld. Ik heb in de
Eerste Kamer meteen duidelijk
gemaakt dat ik voor zo'n overgangs–
regeling bereid was, de markt de
helpende hand te bieden om
iedereen bij te laten dragen aan de
kosten van de verevening.

Mevrouw Groenman en enkele
andere geachte afgevaardigden
hebben gesproken over de voorlich–
ting en over de aantallen mensen.
Zeker als je kijkt naar de bedragen
die hieraan gespendeerd zijn, maar
ook als je kijkt naar de verschillende
richtingen waarin de voorlichting
plaatsvond, vind ik dat er adequaat
voorgelicht is. Als ik bovendien let
op de duizenden telefoontjes om
informatie die zowel op het
departement als elders zijn binnen–
gekomen en beantwoord, moet ik tot
de conclusie komen dat er voor alle
betrokkenen ruimschoots gelegen–
heid is geweest om kennis te nemen
van de mogelijkheid om zich te
melden. Ik denk dan aan allerlei
belangengroepen en groepen die
mensen in deze sectoren vertegen–
woordigen. Als dat al niet zo was, is
de advertentiecampagne, die de
afgelopen weken buitengewoon
intensief is gevoerd, daarvoor zeker
voldoende geweest.

Mevrouw Groenman (D66): Juist de
belangenorganisaties kregen zo
verschrikkelijk veel telefoontjes van
mensen die de advertentie helemaal
niet begrepen. Ze begrepen niet wat
er van ze verwacht werd, hoe hoog
de premie werd, of er gekeurd moest
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worden, enz. Ik denk alleen al aan
dat soort gevallen.

Staatssecretaris Wallage: U hoeft
het niet van horen zeggen te hebben.
U kunt zelf een oordeel vellen over
de vraag of u de advertentie duidelijk
genoeg vindt. Ik vind haar duidelijk
genoeg. Ik vind dat de essentiële
elementen in de advertentie stonden.
Zeker rondom de hoogte van de
premie is er een tijd lang enige
onduidelijkheid geweest, ook door
uitlatingen van derden. Wat mij
betreft is er nooit enig misverstand
over geweest dat de hele gang van
zaken bedoeld was om al te hoge
premies te voorkomen. Dat is ons
ook gelukt. ledereen die op basis van
de advertentie informatie inwon en
die op deze punten nadere informa–
tie wilde hebben, heeft die informatie
ook adequaat gekregen. Wij moeten
vaststellen dat de groep heel anders
is samengesteld of dat de risico–
inschatting binnen de groep anders
ligt dan als maximale mogelijkheid
indertijd door de Verzekeringskamer
is aangegeven.

De heer Leerling heeft, evenals
andere geachte afgevaardigden, over
de EG gesproken. Ik wil er kort over
spreken. Nadat ik in een eerder
stadium al had gezegd dat ik geen
problemen verwachtte, hebben wij
ambtelijk op een redelijk niveau in
Brussel de verschillende aspecten
van deze regeling doorgesproken.
Mijn conclusie uit deze verkenning is
dat de risico's op dit terrein
beheersbaar zijn en zodanig zijn dat
ik de Kamer heb kunnen antwoorden
zoals ik heb gedaan. Hieraan is dus
een stevige sondering in Brussel van
de verschillende aspecten voorafge–
gaan.

D

De heer Biesheuvel (CDA):
Voorzitter! Het viel mij op dat de
staatssecretaris over dames en heren
verzekeraars praatte. Ik heb zijn
interview in het blad Welwezen van
november 1993 gelezen. Het zijn wel
allemaal heren, verzucht hij daar, en
daar moet echt wat aan gebeuren.
Dit is hem dus al na het interview
gelukt, heb ik begrepen.

Over de pensioenfondsen heb ik
nog een concrete vraag. Over artikel
6 van de WTV hebben wij het nu een
paar keer gehad. Hierin staan twee
vereisten. Ten eerste mogen
pensioenfondsen geen individuele
verzekeringen aanbieden. Hierop is

de staatssecretaris zojuist ingegaan.
Ten tweede staat er de beperking in
dat zij slechts een pensioen–
toezegging van de werkgever mogen
uitvoeren. Wil de staatssecretaris
eens ingaan op de vraag in hoeverre
datgene wat wij met het waarborg–
fonds en de deelname van de
pensioenfondsen doen, in strijd is
met artikel 6 van de wet voor de
toegang tot die verzekering?

Het is heel interessant dat de
staatssecretaris zegt dat het verzoek
uit de markt is gekomen. Hierover
kun je een beetje twisten. De politiek,
maar dan aan de overkant, had ook
een verzoek. Laten wij het maar zo
formuleren.

Ik deel het standpunt van de
staatssecretaris over de rolverdeling.
Over de pensioenfondsen herhaal ik
dat hij gezegd heeft dat het een
ontbindende voorwaarde voor het
initiatief is. Hierop ben ik bij
interruptie al ingegaan.

Voor mijn begrip vraag ik nog wat
een melding precies inhoudt. Is dit al
een toelating tot het waarborgfonds?

Kan de staatssecretaris nog voor
mij nagaan om hoeveel vrijwillig
verzekerden het precies gaat? Ik heb
begrepen dat dit geen ontbindend
element van het initiatief is.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! De staatssecretaris zegt
dat wij met deze wet de verzekeraars
een steuntje in de rug geven. Dit is
mooi, maar zij zijn niet de wetgever
en zullen dus een ander steuntje in
de rug moeten accepteren, als hier
een andere afweging wordt gemaakt.
De verzekeraars zullen dit zeker wel
weten.

In dit verband heb ik een vraag.
De staatssecretaris zegt dat dit wetje
alleen tijdelijk nodig is, omdat de
verzekeraars het structureel wel
zullen regelen als er problemen op
de markt komen. Tenminste, daar
gaat hij eigenlijk van uit.

Staatssecretaris Wallage: Mijn eerste
argument is natuurlijk dat het kabinet
de collectieve regeling voldoende
vindt.

Mevrouvv Brouwer (Groen Links):
Dat vond de Eerste Kamer niet en
daarom zit u hier met dit wetje.

Als de verzekeraars het structureel
hadden geregeld, was er dus geen
wet nodig geweest. Is tijdens de
onderhandelingen ooit gesproken

over mogelijke problemen die na
afloop van dit wetje ontstaan en de
houding van de verzekeraars op dat
moment? Of heeft het zich tot deze
penode beperkt?

Ik begrijp dat de staatssecretaris
de pensioenfondsen vergelijkbaar
vindt op de markt. Dan kan ik mij
voorstellen dat je er anders over
denkt. Ik wil hierover iets meer uitleg
hebben. Als ik hem goed begrijp,
zegt hij dat pensioenfondsen op
dezelfde markt zijn, dezelfde risico's
lopen, dezelfde voordelen hebben en
dus ook dezelfde bijdrage moeten
leveren. Klopt dit of klopt dit niet?

D

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Tijdens de beantwoording
door de staatssecretaris kreeg ik
gaandeweg de indruk dat hij zich op
een fantastische manier voor een
karretje heeft laten spannen. Er mag
eigenlijk niets veranderd worden,
omdat anders een ontbindende
voorwaarde geldt. Is eigenlijk
instemming van deze Kamer nog wel
nodig? Of is dat ook een ontbin–
dende voorwaarde geworden? Wat
doen wij hier eigenlijk nog? Als wij
allemaal tegen stemmen, gaat dan
toch gebeuren wat afgesproken is?
Nu blijkt namelijk dat de afspraak
zeer hard is. Ik vraag mij ook af of de
Eerste Kamer dit straks wel een mooi
wetje zal vinden.

Staatssecretaris Wallage Voorzitter!
Deze vraag laat zich simpel
beantwoorden. Als dit wetsvoorstel
niet zou worden aanvaard, is dat
voor de verzekeraars een reden om
hun initiatief in te trekken. Dat
hebben zij ook met zoveel woorden
in het gesprek aangegeven. Daar
waren ook goede argumenten voor.

Mevrouw Groenman (D66): Ik
begrijp de situatie wel, maar wij
praten hier met u. Als wij niets aan
het wetje mogen veranderen, hebben
wij nu toch een minimale rol. Wij
kunnen dan eigenlijk slikken of
stikken.

Ik vraag mij dus af of de Eerste
Kamer dit wel een mooi wetje vindt.
Destijds is over deze materie
overhaast gesproken, dat gebeurde
overnight. De leden van de Eerste
Kamer vonden het resultaat dat zij
bereikt hadden opeens prachtig. Je
vraagt je dan ook af of wat er nu ligt,
wel precies is wat zij op het oog
hadden. Toen de behandeling in de

Tweede Kamer
Aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekeringen

23 november 1993
TK28 28-2104



Groenman

Eerste Kamer aan de orde was,
werkte de markt al. Inderdaad, er
waren 400.000 nieuwe contracten
afgesloten ter dekking van het
WAO-gat. De markt was dan ook
behoorlijk gegroeid. Nu weten wij
echter meer over het aantal
aanmeldingen. Zou het daarom toch
niet verstandig opnieuw met de
verzekeraars aan tafel te gaan zitten
om te bekijken of niet beter tot een
onderlinge herverzekerings–
overeenkomst zou kunnen worden
gekomen, zeker nu de aantallen zijn
zoals wij die nu kennen?

Ik vind echt niet dat de positie van
de pensioenfondsen en die van de
verzekeraars met elkaar vergelijkbaar
zijn. Zij opereren beiden op de
collectieve markt, maar alleen de
verzekeraars opereren op de
individuele markt en daarom is hun
positie op dit punt niet vergelijkbaar
met dat van de pensioenfondsen. Die
hebben op de individuele markt niets
aan te bieden. De vergelijking die in
dezen is gemaakt gaat dus mank. Als
er een opslag moet komen, moet die
gelden voor de individuele polissen.

Voorzitter! Wat de nieuwe gevallen
betreft, wil ik de Kamer de volgende
motie voorleggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de
uiterste datum waarop werknemers
met een sterk verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico zich
kunnen aanmelden voor een
individuele aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekering, op 1
december 1993 wil handhaven;

van mening, dat mensen met een
sterk verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico, die na
1 december 1993 nieuw intreden op
de arbeidsmarkt of van baan
veranderen ook een wettelijke
bescherming dienen te krijgen ten
aanzien van de mogelijkheden en
voorwaarden om een aanvullend
arbeidsongeschiktheidsverzekering af
te kunnen sluiten;

verzoekt de regering er zorg voor te
dragen, dat voor deze betrokkenen
de verzekeringspremies aan een
aanvaardbaar maximum gebonden
zijn en dat tevens de toegankelijkheid

wordt gewaarborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Groen–
man en Brouwer. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (23427).

D

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter!
De heer Linschoten is in zijn eerste
termijn teruggekomen op een
opmerking die hij in het debat van 27
januari heeft gemaakt met betrekking
tot de mogelijkheid om binnen de
collectieve sector een waarborgfonds
te creëren waarmee onverzekerbare
risico's kunnen worden opgevangen.
Daarover is destijds al een interes–
sant debat gevoerd. Nu dreigde een
herhaüng van dat debat. Er is
namelijk op gewezen, dat naar de
mate waarin de overheid zulks zou
doen, het voor de verzekeraars
aantrekkelijk wordt om het begrip
"onverzekerbaar risico" op te rekken
en dus meer personen naar de
collectieve sector te laten afvloeien.
Bij deze discussie kan ik de
staatssecretaris volgen in zijn
positiekeus. Hij zegt: wij moeten
proberen het afdekken van de
onverzekerbare risico's zoveel
mogelijk in de marktsector en voor
rekening van de marktsector te laten
plaatsvinden, maar de overheid kan
hierbij wel ondersteunend optreden
door de regelingen van een sluitstuk
te voorzien. Ik waardeer het dat de
staatssecretaris op grond van deze
positie nog eens met de verzekeraars
gaat praten over de mogelijkheid om
een waarborgfunctie eventueel een
meer blijvend karakter te geven.

Voorzitter! Vervolgens wil ik nog
iets zeggen over het punt van de
vrijwillig verzekerden. Ik meen dat de
staatssecretaris met zijn beantwoor–
ding de kern van de zaak aangaf. Hij
zei namelijk dat de groep vrijwillig
WAO-verzekerden in dit opzicht op
dezelfde manier is te beschouwen als
de groep verplicht WAO-verzekerden.
Ook voor deze groep is een WAO-gat
gecreëerd door de nieuwe wetge–
ving. Het gaat in dit opzicht om
gelijke gevallen.

Er kan geen twijfel over bestaan
dat de Kamer formeel en materieel
het recht heeft om op dit punt het
wetsvoorstel te amenderen. Het
wetsvoorstel regelt niet alleen de
omslag, maar ook de kring van

verzekerden. De afweging die wij
moeten maken is of een dergelijk
amendement kan leiden tot het
mogelijk terugtrekken van de
verzekeraars van hun toezegging,
een waarborgfonds te creëren. Ik heb
die afweging gemaakt. Bij het tot
stand komen van de afspraak met de
verzekeraars werd de mogelijkheid
opengehouden dat het maximaal om
17.000 personen zou gaan. Nu
spreken wij van enige honderden
personen. Het draagvlak voor de
regeling, ook door de omslag over
de pensioenfondsen, is zeer breed
geworden. Het risico dat de markt
zich uit de regeling terugtrekt op
grond van het erbij betrekken van de
vrijwillig verzekerden moet derhalve
buitengewoon klein worden geacht.
Ik heb dan ook een amendement van
deze strekking ingediend.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! De staatssecretaris zegt
dat het kabinet met betrekking tot
het WAO-dossier een heldere keuze
heeft gemaakt. In de zin zoals hij het
zelf besprak, heeft hij daar gelijk in.
Wat ik heb proberen aan te geven is
dat de maatschappij dat blijkbaar
niet als zodanig ervaren heeft. De
samenleving ziet de nieuwe WAO
niet als een adequate verzekering en
wenst aanvullend te verzekeren.

Dat zo zijnde, hadden wij er als
VVD de voorkeur aan gegeven, dan
maar heel nadrukkelijk niet uit te
gaan van een volstrekt adequate
regeling, maar van een basis–
voorziening. Een deel van de
verantwoordelijkheid had heel
nadrukkelijk bij de markt, bij
individuele mensen, bij werkgevers
en werknemers kunnen worden
gelegd. Dan had je over de mogelijk–
heid van onverzekerbare risico's en
een waarborgfonds, waarvoor de
collectiviteit dan nog steeds
verantwoordelijk was, met elkaar
duidelijke afspraken kunnen maken.

Ik deel overigens niet de visie van
collega Leijnse dat die situatie het
voor verzekeraars wel erg gemakke–
lijk zou maken om een aantal risico's
naar de collectieve sector af te
schuiven. De verzekeraars hebben de
verantwoordelijkheid genomen, ook
binnen collectieve contracten, voor
een aantal risico's die bepaald
ingewikkeld in te schatten waren. De
stellingname van de heer Leijnse
gaat mijns inziens voorbij aan het
besef van een stuk maatschappelijke
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Linschoten

verantwoordelijkheid die mijn fractie
in de afgelopen maanden bij
verzekeraars heeft aangetroffen. Ik
ben ervan overtuigd dat het in de
andere situatie met een andere WAO
dan die van het kabinet op een heel
behoorlijke manier had kunnen
lopen.

Wat blijft over? De problematiek
van de doelgroep en de problematiek
van de contribuanten. De staatsse–
cretaris heeft mij niet overtuigd van
het feit dat pensioenfondsen moeten
meebetalen aan deze regeling. De
concurrentiepositie van beide
groepen op het punt van de markt
van individuele polissen is heel
anders. Deze zou bepalend moeten
zijn voor het al of niet meebetalen
aan het waarborgfonds.

Op het punt van de vrijwillig
verzekerden heeft collega Leijnse een
amendement ingediend. Dit
amendement hadden collega
Groenman en ik hedenmiddag al
willen indienen. Het amendement zal
vanzelfsprekend door ons gesteund
worden. Ik blijf erop wijzen dat
daarmee het WAO-gat voor een
aantal mensen nog steeds niet
volledig gedicht is. Mensen die in de
toekomst van baan wisselen, zullen
mogelijkerwijs met een probleem
geconfronteerd blijven. Mensen die
te maken hebben met een collectief
contract van hun werkgever dat na 1
juli is gesloten, zullen mogelijkerwijs
met een probleem geconfronteerd
blijven. Bovendien zijn mensen met
een tijdelijk dienstverband in een
groot aantal collectieve contracten
uitgesloten. Met andere woorden, er
blijven een aantal groepen tussen
wal en schip vallen. Mijn fractie
betreurt dat.

Alles afwegende zal mijn fractie
het wetsvoorstel steunen onder het
motto "beter iets dan niets".

D

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! De heer Biesheuvel
heeft gelijk als hij zegt dat de
initiatieven uit de markt niet zomaar
kwamen, want er was een vraag van
de politiek aan voorafgegaan. Ik denk
dat dat een correcte samenvatting is
van wat er is gebeurd, zij het dat het
kabinet op geen enkel moment heeft
overwogen, zelf voorzieningen te
treffen die impliciet, maar ook wel
expliciet, de uitstraling zouden
hebben dat wij ons eigen collectieve
niveau daarmee als madequaat
zouden beschouwen. Het omge–

keerde is het geval: alles afwegend
vonden wij dit een adequate
collectieve voorziening. De heer
Linschoten zegt dat betrokkenen dat
niet vonden. Dat is dan ook precies
de afweging die de komende jaren,
afgewogen tegen allerlei andere
elementen van primaire en secun–
daire arbeidsvoorwaarden, gemaakt
zal worden in het land. Ik ga er
absoluut niet van uit dat de huidige
situatie het eindantwoord van
individuen en groepen in de
samenleving zal zijn op de keuzes die
we in de politiek hebben gemaakt.
Maar ik was ingenomen met het feit
dat, gegeven de zorg in deze
overgangsfase vanuit de politiek, de
markt wel voor een oplossing wilde
zorgen, zij het dat de politiek wel een
handje moest helpen, want juist in
deze fase kan de markt de risico's
onvoldoende inschatten.

Ik zal nog een keer een poging
doen, klaarheid te scheppen op het
punt van de pensioenfondsen. De
eerste vraag die aan de orde kwam,
was: we weten niet om hoeveel
mensen het gaat. Stel je voor dat het
om een behoorlijk aantal mensen
gaat, en dat we de risico's daarvan
uitsluitend bij de individuele
premiehouder zouden moeten
neerleggen dan wel verevenen. Dat
zou grote consequenties kunnen
hebben. Met andere woorden: er is
vrij direct van uitgegaan dat het over
alle aanbiedingen zou gaan, en toen
is de discussie gekomen: als wij als
verzekeringsmaatschappijen met de
individuele poot en de collectieve
poot geheel zouden meedoen aan de
verevening, hebben wij wat een deel
van onze bedrijfsvoering betreft te
maken met concurrenten die dan niet
mee hoeven te betalen. Dat is een
argumentatie die ik begrijpelijk en
acceptabel vind, onder de erkenning
dat, als je vervolgens de markt in
deelmarkten splitst, de verhoudingen
niet exact parallel lopen. Ik geloof
dat dat de correcte samenvatting is.
Het is juist die stap geweest van
"stel je voor dat het er heel veel zijn,
dan moet het niet alleen op de
individuele verzekeringsnemers
rusten, maar moeten ook de
collectiviteiten meedoen" naar "als
dat het geval is, moeten ook die
anderen, die de verzekeraars op de
collectieve markt beconcurreren,
meedoen". Langs die redenering is
uiteindelijk deze voor verzekeraars
centrale afweging gemaakt.

De heer Linschoten (VVD): Was die

redenering niet volstrekt anders
verlopen als op dat moment
schattingen op tafel hadden gelegen
dat het om een paar honderd
mensen ging, in plaats van om
17.000 mensen? Tegen de achter–
grond van de cijfers die wij nu
kennen, is het wat bizar om te
veronderstellen dat het om een
ontbindende voorwaarden zou gaan.

Staatssecretaris Wallage: Ik ben wel
van de afdeling "afspraak is
afspraak". Als tegen ons indertijd is
gezegd "luister eens, wij zijn bereid
dat te doen als u bereid bent om in
een wetsvoorstel de verevening te
regelen" vind ik dat het kabinet niet
in de positie is op kwantitatieve
argumenten iater op afspraken terug
te komen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik
vind wel dat de vraag, hoe het nu
verder gaat in de markt met een
poging om mensen met een hoog
risico toch onder dak te brengen, wel
onder een andere "kleur" is komen
te staan doordat we weten dat het
nu maar om een beperkte groep
gaat. In dat opzicht hebben we echt
wel wat geleerd en kan dat ook
effecten hebben. Ik vind dat je niet
ex post terug kunt komen op een
benadering, als je daar gewoon met
twee groepen te maken hebt, het
kabinet en de verzekeraars, waarbij
je geprobeerd hebt initiatieven in de
markt mogelijk te maken, onder de
randvoorwaarden die toen golden.
Dat is een soort wisseling van
argumentatie naar partijen toe die ik
niet correct kan vinden.

De heer Linschoten (VVD): Dat kan
ik mij voorstellen bij een afwijking
van 10% of 25%. We praten hier
echter over een verschil tussen
17.000 en 700. Dan ga je toch nog
eens naar elkaar toe, dan kijk je
elkaar diep in de ogen, en dan kom
je toch tot de conclusie dat de
situatie gans anders is dan in het
eerste gesprek aan de orde was? Dan
zet je toch geen oogkleppen op, en
dan draaf je toch niet gewoon door?

Staatssecretaris Wallage: Het gaat
niet om doordraven, het gaat erom
dat er op enig moment een initiatief
in de markt is genomen ten behoeve
van mensen met een hoog
arbeidsongeschiktheidsrisico. Hun
zijn voorzieningen in het vooruitzicht
gesteld, waarvoor ook voorbereidin–
gen zijn getroffen. Eerlijk gezegd
vind ik dat in de richting van de
betrokkenen, dus degenen die een
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Wallage

regeling in het vooruitzicht is
gesteld, geen enkele onduidelijkheid
mag bestaan over de wijze waarop
de komende weken tot een afronding
wordt gekomen. Dat beperkt dus ook
de marges voor allerlei afwegingen.

Mevrouw Groenman heeft mij
enigszins retorisch gevraagd wat de
rol van de Kamer in dezen eigenlijk
nog is. Wij praten hier niet over een
gewoon wetsvoorstel. Bij een
heleboel andere wetsvoorstellen
neemt de regering zich een bepaald
beleid voor, waarna regering en
parlement in gemeen overleg tot
conclusies komen. Dat gemeen
overleg is hier voluit aanwezig, zoals
mevrouw Groenman merkt, maar het
onderwerp van wat wij hier regelen,
is een initiatief vanuit de private
sector met een uiterst beperkte hulp
van overheidszijde om dat initiatief
tot stand te brengen. De bereidheid
van de markt om dat wel of niet zo
te regelen, kunnen wij hier dus niet
met elkaar regelen. Ik ben dus
gehouden mijn inschatting te geven
of de wijzigingen vanuit het
parlement ertoe leiden dat in de
markt vervolgens het beoogde
initiatief niet ontstaat. Dat is een
lastig element, zowel voor de Kamer
als voor mij. Wij hebben dat namelijk
niet in de hand. Ik vind wel dat ik de
Kamer gewoon correct heb
geprobeerd te informeren over het
feit dat met name de brede
grondslag voor de verevening een
principieel punt is, zeker nu de
aantallen niet zo hun eigen dynamiek
hebben.

Wat betreft de afbakening moet ik
zeggen dat het gaat om een andere
afspraak dan die welke door het
kabinet en de verzekeraars is
gemaakt. Wij hebben geen formele
afspraken of akkoorden gesloten of
elkaar zaken zitten beloven. Het ging
erom dat ik op enig moment kon
zeggen: omdat u dit initiatief neemt,
ben ik bereid te bevorderen dat er
een wetsvoorstel komt dat de
aansluiting regelt. Omgekeerd
konden de verzekeraars zeggen:
omdat het kabinet dat in het
vooruitzicht heeft gesteld, gaan wij
nu een waarborgfonds bevorderen.
In die delicate situatie moet de
Kamer afwegen of de toegankelijk–
heid voor die regeling verbreed kan
worden. Ik heb mijn argumenten
genoemd waarom ik dat zou
betreuren, maar ik vind het wel een
volkomen autonome en gerechtigde
afweging die de Kamer maakt. Er is

geen sprake van dat ik aan dat recht
van de Kamer heb willen tornen.

Mevrouw Groenman (D66): Toch lijkt
het mij absoluut niet onverstandig
als de staatssecretaris voordat hij dit
wetsvoorstel in de Eerste Kamer
verdedigt, nog om de tafel gaat
zitten met de verzekeraars en de
pensioenfondsen om de huidige
situatie te bespreken.

Staatssecretaris Wallage: Er is
uiteraard overleg over de verdere
afwikkeling van de zaken. Ik heb daar
overigens niet zozeer een timing
voor nodig in relatie tot de Eerste
kamer.

Mevrouw Groenman heeft nog
een opmerking gemaakt over de
mate waarin de Eerste Kamer blij zal
zijn met dit wetsvoorstel. Ik weet in
ieder geval zeker, dat ik hier een
voorstel verdedig dat volstrekt in lijn
is met hetgeen ik de Eerste Kamer in
het vooruitzicht heb gesteld.

Verder heeft mevrouw Groenman
nog een motie ingediend met
betrekking tot de situatie na 1
december. Daarin wordt in mijn ogen
precies de rolverwarring gecreëerd
die het kabinet probeert te vermij–
den. Er is een verantwoordelijkheid
van overheidswege voor het
collectieve arrangement. Er is nu een
bijdrage in de vorm van een
vereveningsmogelijkheid in een
overgangsfase voor een duidelijk
afgepaalde groep en met een
duidelijk afgeperkte termijn. Het
kabinet vindt dus dat daarna de
markt de aanvullende arrangementen
zo goed en zo sociaal mogelijk moet
realiseren. Ik ben dus bereid om
daarover het gesprek met de
verzekeraars te voeren. Ik ben echter
niet bereid - ik zeg het maar in rond
Nederlands - om mee te werken aan
een situatie waarin de moeilijke
verzekerbare risico's een overheids–
vraagstuk blijven, juist waar de
overheid zelf vindt dat de bodem–
voorziening die nu wordt getroffen
adequaat is. Dan krijg je inderdaad
precies de vermenging waarvoor het
kabinet beducht was. Derhalve moet
ik aanvaarding van deze motie ten
sterkste ontraden.

De heer Biesheuvel heeft nog
gevraagd om hoeveel mensen het
eigenlijk gaat bij de vrijwillig
verzekerden. De totale populatie is
ruim 30.000. Ik heb het op het
departement nog geprobeerd te
verifiëren, maar het is niet mogelijk
om het potentiële aantal "klanten"

voor het waarborgfonds daaruit te
destilleren. Ik kan alleen maar de
totale populatie noemen. De melding
leidt niet tot de toelating. Aan de
toelating is een aantal randvoorwaar–
den verbonden. Als men dus aan de
condities voldoet die daarvoor
gelden, wordt men toegelaten.

De algemene beraadslagmg wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
donderdagmiddag, na de lunch–
pauze, over het wetsvoorstel te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 23.45 uur

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

1. de volgende brieven:
twee, van de minister voor

Nederlands-Antilliaanse en Aru–
baanse Zaken, te weten:
een, over hotelgarantieproblematiek
(23400-IV, nr. 8);
een, over de beleidsnota 1993-1997
van de Task Force (23400-IV, nr. 9);

een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, over de regeling
van de goedkeuringsprocedure voor
verdragen in andere Westeuropese
landen (21214, R1375, nr. 29);

een, van de minister van Justitie,
ten geleide van ontwerp-besluiten
Unie-Verdrag (23490);

een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken, ten
geleide van de zevende voortgangs–
rapportage reorganisatie politie
(21461, nr. 60);

twee, van de staatssecretaris van
Justitie, te weten:
een, over het beleid ten aanzien van
onderdanen die behoren tot de
Tamilbevolkingsgroep (19637, nr. 89);
een, over de uitvoerige discussie
over de zogenaamde contra–
expertise in het familieprocesrecht
(22487, 23003, nr. 13);

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
de nota Personele aspecten van de
begroting 1994 (23485);

vijf, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, te weten:
een, over de resultaten van de op 8
november jl. bijeengekomen
EG-Onderwijsraad (21501-06, nr. 8);
een, over de gewenste vorm van
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Lijjst van ingekomen stukken

rechtsbescherming van schoolbestu–
ren bij nieuwe bevoegdheden van de
gemeente (23309, nr. 5);
een, over de ROC-vorming (23400-
VIII, nr. 21);
een, over de ziekteverzuimcijfers
voor het onderwijspersoneel over het
jaar 1992/1993 (23400-VIII, nr. 22);
een, ten geleide van antwoorden op
vragen gesteld tijdens het mondeling
overleg begrotingsonderzoek 1994
(23400-VIII, nr. 31);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, over
de manier waarop overleg en advies
over het ontwerp-Hoger Onderwijs
en Onderzoek Plan 1994 vorm zullen
krijgen (23482, nr. 2);

een, van de minister van
Financiën, ten geleide van de
ontwerp-agenda voor de Ecofin-Raad
van 22 november 1993 (21501-07, nr.
101);

een, van de staatssecretaris van
Financiën, ten geleide van antwoor–
den op vragen die gesteld zijn door
het lid Van der Vaart inzake de
verruiming van het begrip personen–
auto bij de behandeling van het
wetsvoorstel BPM (23215, nr. 18);

een, van de staatssecretaris van
Defensie, over de F-16 van de
Koninklijke luchtmacht (23400-X, nr.
10);

vier, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, ten geleide van een reactie op
het rapport Toetsing Kabinetsbesluit
PKB Betuweroute (22589, nr. 13);
een, ten geleide van het controle–
rapport van de Accountantsdienst
inzake de PKB Betuweroute (22589,
nr. 15);
een, over het doen uitvoeren van
praktijkproeven met het boren van
tunnels in Nederland (23152, nr. 2);
een, over de verhoging van de
maximumsnelheid van bussen
(23400-XII, nr. 24);

een, van de ministers van
Economische Zaken, van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en van Buiten–
landse Zaken, over kernenergie
(21666, nr. 8);

twee, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
te weten:
een, ten geleide van de agenda van
de EG-Raad van ministers van
landbouw van 16 en 17 november
1993 te Brussel (21501-16, nr. 95);
een, ten geleide van de agenda van
de Raad van visserijministers van 22

november 1993 te Brussel (21501-17,
nr. 30);

twee, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te weten:
een, over de bevordering van
werknemersparticipatie en
winstdelings– en spaarregelingen
voor werknemers (20291, nr. 24);
een, ten geleide van de geanno–
teerde agenda voor de Sociale Raad
van 23 november 1993 (21501-18, nr.
29);

twee, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, ten geleide van het verslag van
de 1687e zitting van de EG-Raad
(Cultuur) van 5 november 1993 te
Brussel (21501-05, nr. 12);
een, over de motie van het lid
Middel (22147, nr. 41) over regionale
publieke televisie (22147, nr. 42);

een, van het Presidium, over de
benoeming van twee directeuren,
tevens plaatsvervangend griffiers
(23494);

een, van de vaste Commissies
voor justitie en voor de politie, ten
geleide van ontwerp-besluiten
Unie-Verdrag (23490, nr. 2);

een, van de subcommissie
Bijstand, ten geleide van haar
rapport over een beter uitvoerbare
en meer fraudebestendige Bijstands–
wet (23195, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
een, van de minister van Justitie,

ten geleide van een afschrift van de
brief die gezonden is aan de
voorzitter van de Eerste Kamer
inzake de wetsvoorstellen 18202 en
21027 (opheffing bordeelverbod);

een, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van een brief van de
voorzitter van de Stuurgroep Profiel
Tweede Fase voortgezet onderwijs;

een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van de concept-Regeling
functiebeloning bos en natuur–
terreinen;

drie, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te weten:
een, ten geleide van een samenvat–
ting van het eindrapport evaluatie
KRA, "Met subsidie aan het werk";
een, ten geleide van het instellings–
besluit inzake de Adviescommissie
laagste segment arbeidsmarkt;
een, over de voorgenomen opheffing
van de vergunningenstelsels

terbeschikkingstelling van arbeids–
krachten en arbeidsbemiddeling.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

3. de volgende adressen:
een, van P.V. Stephan te Voorscho–

ten, met betrekking tot pensioen–
verevening;

een, van G.M. van Staveren-Sauer
te Nagele, met betrekking tot een
uitkering WUBO;

een, van J.F.A. Stellinga te Tilburg,
met betrekking tot beroepstermijn
inzake naheffingsaanslag motorrijtui–
genbelasting;

een, van J.C. van der Poel te
Breda, met betrekking tot uitstel van
betalmg van een belastingschuld;

een, van R. Smits te Rotterdam,
met betrekking tot kwijtschelding van
een belastingschuld;

een, van N.J. van Eck te Dor–
drecht, met betrekking tot buiten
invordering laten van een belasting–
schuld;

een, van mevrouw N.M. de Jong
te Markelo, met betrekking tot
betiteling als verdachte;

een, van Stichting de Penning te
Raamsdonksveer, met betrekking tot
het vervaardigen van een penning;

een, van M.W.M. Serné te
Amsterdam, met betrekking tot
premie volksverzekeringen.

Deze adressen zijn in handen gesteld
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;

4. een brief van de gedeputeerde
staten van Drenthe, ten geleide van
een aangenomen motie over de
voorgenomen ontbinding van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Deze brief ligt op de griffie ter
inzage. Kopie is gezonden aan de
betrokken commissie;

5. een brief van A.N. Köhne, over
infiltratie in de politiek.

Deze brief ligt op de griffie ter
inzage.
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