
18de vergadering Donderdag 28 oktober 1993

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 106 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Apostolou,
Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van
den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, Brinkman, V.A.M. van der
Burg, Buurmeijer, Castricum,
Deetman, Van Dijk, Dijkstal,
Doelman-Pel, Eisses-Timmerman,
Esselink, Feenstra, Franssen, Van
Gelder, Van Gijzel, De Graaf,
Groenman, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van Heemst, Hermes,
Van der Hoeven, Van Hoof, Huibers,
Huys, Janmaat, A. de Jong, G. de
Jong, M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma–
Lebbink, Kalsbeek-Jasperse, Kamp,
Kersten, Koetje, Kohnstamm, De
Korte, Korthals, Laning-Boersema,
Lankhorst, Lansink, Leerling, Leijnse,
Lilipaly, Van der Linden, Linschoten,
Mateman, Middel, E. van Middel–
koop, Mulder-van Dam, Netelenbos,
Niessen, Van Nieuwenhoven, Van
Noord, Van Ojik, Van der Ploeg–
Posthumus, De Pree, Quint–
Maagdenberg, Ramlal, Reitsma,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van
Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van
Pelt, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Smits, Soutendijk–
van Appeldoorn, Spieker, Stemer–
dink, Stoffelen, Swildens-Rozendaal,
E.G. Terpstra, G.H. Terpstra, Tommel,
Tuinstra, Van der Vaart, Ter Veer, Te
Veldhuis, Verbugt, Versnel-Schmitz,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Wiebenga, Willems,
Willemse-van der Ploeg, Witteveen–
Hevinga, Wolffensperger, Ybema,
Van Zijl en Zijlstra,

en de heren Hirsch Ballin, minister
van Justitie, Bukman, minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Kosto, staatssecretaris van Justitie,
Van Amelsvoort, staatssecretaris van
Financiën, Gabor, staatssecretaris
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, en Wallage, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid.

D

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

Hillen, wegens verblijf buitenslands;

Van Leijenhorst, wegens verblijf
buitenslands, ook volgende week;

Koffeman, wegens verblijf buitens–
lands, tot en met 11 november;

Achttienribbe-Buijs en R.M. van
Middelkoop, wegens bezigheden
elders, alleen voor de ochtend–
vergadering;

Apostolou, J.H. van den Berg, Middel
en Van Nieuwenhoven, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
middagvergadering;

Beijlen-Geerts, Buurmeijer, Lilipaly,
Lonink, Netelenbos, Niessen, Van
Rijn-Vellekoop, Verspaget, Vos en
Van Zijl, wegens bezigheden elders,
alleen voor de avondvergadering.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

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

van de zittingsduur van de raden
van een aantal gemeenten in de

provincie Zeeland in verband
met de voorgenomen gemeente–
lijke herindeling van deze
gemeenten (23314);

- het wetsvoorstel Goedkeu–
ring van de op 29 maart 1991 te
Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende de
overname van onregelmatig
binnengekomen of verblijvende
personen met bijbehorende
Gemeenschappelijke Verklaring
en Protocol (22661);

- het voorstel van rijkswet
Goedkeuring van de Overeen–
komst tussen de Regeringen van
het Koninkrijk der Nederlanden,
het Koninkrijk België en het
Groothertogdom Luxemburg,
enerzijds, en de republiek
Slovenië, anderzijds, betreffende
de overname van onregelmatig
binnengekomen of verblijvende
personen, met aanhangsels;
Wenen, 16 november 1992
(23037, R1462).

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

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

en wijziging van het Wetboek
van Strafrecht in verband met
onttrekking aan de tenuitvoer–
legging van vrijheidsbeneming
(23082).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Het zal de minister deugd
doen: mijn fractie kan instemmen
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Wolffensperger

met het wetsvoorstel dat voorligt, en
wel om de volgende redenen. In de
eerste plaats valt een zekere logica
niet aan het wetsvoorstel te
ontzeggen. Het is logisch dat een
vervroegde invrijheidstelling mede
afhankelijk moet zijn van een poging
tot ontvluchting, ook als die niet met
een strafbaar feit gepaard gaat dat
tot voorlopige hechtenis leidt. In de
tweede plaats is er het argument dat
deze aanpak beter is dan een
verscherping van het regime of een
verscherping van de externe
beveiliging. Dat zou immers kunnen
leiden tot een verslechtering van het
penitentiaire klimaat. Dat argument
spreekt ons aan. Ook de argumenten
die in de stukken worden gegeven
om niet te komen tot een zelfstan–
dige strafbaarstelling van de
ontvluchting, spreken ons aan. Ik zal
hier nu niet verder op ingaan, maar
wij denken wel dat dit een betere
weg is.

Als ik al enige twijfel heb - ik kan
daar kort over zijn - dan is het over
de effectiviteit van dit middel. Ik wijs
er nog eens op dat ook in de stukken
duidelijk naar voren komt dat het
probleem, waar wij mee geconfron–
teerd worden, meer te maken heeft
met de wijze, waarop op dit moment
ontvluchtingspogingen plaatsvinden.
Het geweld dat daarbij wordt
gebruikt, en de bejegening die
daarbij wordt gekozen ten aanzien
van het bewakend personeel, zijn
eerder een probleem dan de pure
poging of de pure ontvluchting op
zichzelf. Dit middel zal daar
waarschijnlijk niet zeer veel aan
kunnen veranderen.

Voorzitter! Voor iemand die
daadwerkelijk poogt uit de gevange–
nis uit te breken, zal het middel van
uitstel of afstel van de vervroegde
invrijheidstelling niet zeer effectief
zijn. Ik denk wel dat het een effect zal
kunnen hebben op het ook in de
stukken gesignaleerde probleem van
niet terugkeren van verlof. Ik zou de
minister willen vragen of hij iets
meer inzicht kan geven in de
aantallen mensen die niet terugkeren
van verlof. In de stukken wordt
daarover uitsluitend gezegd, dat dit
veel vaker voorkomt dan ontvluch–
ten. Ik val niet over een bepaald
aantal, maar misschien kan de
minister bij benadering aangeven
hoe vaak het in ons systeem
voorkomt dat mensen niet terugke–
ren van verlof. Misschien kan de
minister ook aangeven, gelet op de
discussie daarover, in welk deel van

die gevallen een daadwerkelijke
vordering volgt tot uitstel of afstel
van de vervroegde invrijheidstelling.
Het is overigens duidelijk dat dit niet
altijd gebeurt, omdat het proportio–
neel samenhang met de ernst van
het feit. Ik zou graag wat meer
inzicht in een en ander hebben, ook
al om het capaciteitsbeslag van het
voorstel te kunnen beoordelen.

Het vorderingsbeleid van het OM
is natuurlijk de spil waar de
effectiviteit van dit wetsvoorstel om
draait. Het gaat niet om de regel,
maar om het vorderingsbeleid. Het
uiterst geringe aantal vorderingen
heeft mij enigszins verbaasd. In 1991
waren er nul vorderingen. In 1992
waren er twee vorderingen. In 1993
waren er zestien vorderingen, maar
ik neem aan dat dit een gevolg was
van het aangescherpte vorderings–
beleid, waarvoor de minister zich in
de stukken heeft uitgesproken. In de
memorie van toelichting is nog
sprake van een richtlijn voor het
vorderingsbeleid ter zake van
vervroegde invrijheidstelling, die
door de PG's zal worden vastgesteld.
Is die richtlijn er inmiddels?
Misschien heeft die al in de
Staatscourant gestaan, maar dan heb
ik die gemist. Kan de minister ons
vertellen wat die richtlijn verder
inhoudt?

Ten slotte vraag ik de minister in
te gaan op het verband tussen dit
wetsvoorstel en de nota over het
gevangeniswezen die eraan komt. In
de brief van 15 april over de
vervroegde invrijheidstelling, naar
aanleiding van een vraag van
mevrouw Soutendijk, wordt namelijk
wel gesteld, dat de vervroegde
invrijheidstelling in deze nota in haar
geheel aan de orde wordt gesteld,
maar het wordt niet geheel duidelijk
of daar ook andere voorstellen over
zullen worden gedaan. Misschien kan
de minister aangeven, of wij het aan
de orde zijnde in het kader van die
nota moeten zien als een soort
tussenoplossing, met als gevolg dat
er straks misschien een heel nieuw
voorstel over de vervroegde
invrijheidstelling komt, dat weer tot
aanpassing van deze materie leidt, of
dat het naar zijn idee voorlopig bij
deze aanpassing zal blijven.

D

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Dit is nu eens een wetsvoorstel dat
voor verschillende fracties in dit huis
reden tot voldoening kan geven. De

fractie van het CDA kan er een begin
van uitvoering van de motie van
mevrouw Soutendijk in zien, want
daarin wordt gevraagd om een eind
te maken aan het automatisme in het
stelsel van vervroegde invrijheidstel–
ling. Ook mijn fractie kan tevreden
zijn. Immers, in 1986 moest de
toenmalige bewindsvrouwe in de
memorie van antwoord constateren,
dat de GPV-fractie als enige te
kennen had gegeven, dat het
wetsvoorstel om de vervroegde
invrijheidstelling tot een recht te
maken, bij haar gemengde gevoelens
had opgeroepen. De fracties van de
SGP en de RPF deelden toen onze
kritiek, zodat zij nu ook een begin
van tevredenheid kunnen tonen.
Zelfs de fractie van de VVD kan
tevreden zijn. Die fractie heeft het
wetsvoorstel van 1986, dat wij nu
aan het terugdraaien zijn, weliswaar
gesteund, maar kort daarvoor had zij
wel een actieplan voor de bestrijding
van criminaliteit en vandalisme
gepubliceerd. Daarin werd ook op dit
punt krachtige taal gesproken: "Het
is op dit moment een ongeschreven
regel, dat op elke opgelegde
gevangenisstraf de voorwaardelijke–
invrijheidstellingsregel wordt
toegepast. Hieraan moet paal en perk
worden gesteld; het laatste in die zin,
dat het instrument van de voorwaar–
delijke invrijheidstelling sterk moet
worden teruggedrongen en uiterst
beperkt moet worden toegepast."

Dat was taal naar mijn hart, maar
het bleef toen bij woorden, want de
fractie stemde voor de formalisering
van het automatisme. De toenmalige
woordvoerder van de VVD-fractie
had daar ook een verklaring voor:
"Wil je paal en perk stellen, dan zul
je dit zorgvuldig moeten doen, niet
rigoureus, maar zodanig dat het
rechtsgevoel niet wordt geschokt,
geen rechtsonzekerheid ontstaat en
niet plotseling een cesuur wordt
aangebracht."

Kortom, kalmpjes aan met het
stellen van paal en perk. Dat advies
is de afgelopen jaren opgevolgd.
Heel voorzichtig wordt de weg terug
ingeslagen. Vervroegde invrijheid–
stelling blijft een recht, geen gunst.
Wie uitbreekt uit de gevangenis kan
zijn recht op het spel zetten, maar
het is wel een uiterste sanctie. De
Kamer heeft al enkele malen
duidelijk gemaakt verder te willen
gaan en de regering schijnt daartoe
bereid te zijn. De recente amendering
van het wetsvoorstel inzake het
jeugdstrafrecht vormt daarvan de
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Schutte

duidelijkste illustratie. Dat doet de
vraag rijzen wat de betekenis is van
dit wetsvoorstel. Er zit namelijk iets
tegenstrijdigs in. Welbewust houdt
de regering vast aan het uitgangs–
punt dat zogenaamde kale ontvluch–
tingen niet strafbaar zijn. Vergoelij–
kend wordt in de memorie van
toelichting zelfs opgemerkt dat het
nu eenmaal in de menselijke aard
besloten ligt om te trachten zich aan
opsluiting te onttrekken. Via de
achterdeur wordt echter wel een
sanctiemogelijkheid geïntroduceerd
die feitelijk een vergelijkbaar effect
heeft als een nieuwe vrijheidsstraf. Is
het dan niet de koninklijke weg om
gewoon een eind te maken aan het
geldende systeem en te erkennen dat
de wetswijziging van 1986 gewoon
een misser is geweest?

Ik ben er uiteraard altijd voor om
vast een stap in de goede richting te
zetten als de urgentie daarvan
duidelijk is. Maar wat is de waarde
van dit wetsvoorstel als wij, hopelijk
op korte termijn, een voorstel krijgen
om helemaal af te stappen van de
vervroegde invrijheidstelling als
recht? De regering wil deze zaak
betrekken bij de aangekondigde nota
over het gevangeniswezen. De heer
Wolffensperger zinspeelde daar ook
op. Is dat echter wel nodig? Waarom
niet meteen gewerkt aan een
wetsvoorstel? Wij kennen toch de
praktijk van het regeren per nota?
Een voorspelbaar gevolg zal zijn dat
deze bewindslieden van Justitie niet
meer toekomen aan de indiening van
een wetsvoorstel, tenzij hun
ambtsperiode wordt verlengd en
daarop wil ik nu liever niet vooruitlo–
pen.

Aan het eind van de schriftelijke
voorbereiding hebben wij een niet
door de Kamer uitgelokte nota van
wijziging ontvangen, die omvangrij–
ker is dan het oorspronkelijke
wetsvoorstel. Niet alle wijzigingen
hangen logisch samen met het
wetsvoorstel, maar met een beetje
goede wil konden ze er wel aan
gekoppeld worden. Dat ook bij
plaatsing in een particuliere
TBS-inrichting uit– of afstel van
vervroegde invrijheidstelling
mogelijk moet zijn, lijkt mij logisch.
Dat geldt ook voor het voorstel om
de verplichte inbreng van een
gedragskundige ingeval van uit– of
afstel van vervroegde invrijheidstel–
ling te beperken tot gevallen van
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens.
Wat dat betreft heeft mijn fractie dus

geen bezwaar tegen het wetsvoor–
stel. De hoofdvraag blijft echter wat
wij opschieten met dit wetsvoorstel
als wij toch ten principale een andere
weg moeten inslaan. Wie paal en
perk wil stellen aan een verkeerde
praktijk zal er niet omheen kunnen
dat met dit wetsvoorstel een wel
heel klein paaltje wordt geslagen.

D

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Mijnheer de voorzitter!
De CDA-fractie is verheugd dat met
dit wetsvoorstel een geloofwaardige
reactie mogelijk wordt op ontvluch–
tingen. Verhoging van de strafmaat
voor hulp bij ontvluchting en
intrekking van de automatische
vervroegde invrijheidstelling worden
geïntroduceerd als reactie op
ontvluchtingen. Dat past volgens de
CDA-fractie in ons humane straf–
klimaat, maar maakt tevens een
adequate sanctie op ernstige en
gewelddadige ontsnappings–
activiteiten mogelijk. Dat laatste
achten wij voor de geloofwaardig–
heid van onze rechtsstaat en ook
voor de beheersingsproblematiek
van het gevangeniswezen onontbeer–
lijk.

De CDA-fractie wil deze plenaire
behandeling aangrijpen om aan te
geven dat wat ons betreft de
strafbaarstelling van ontsnappingen
na deze regeling niet als een
gesloten boek mag worden
beschouwd. Wij vinden de redenge–
ving, namelijk dat het strafbaar
stellen van ontsnappen een
overspannen reactie van het
strafrecht zou vormen, omdat het nu
eenmaal in de menselijke aard
besloten ligt om te willen ontsnap–
pen, niet zwaarwegend genoeg. Het
normatieve element van strafbaar–
stelling achten wij van groter belang
dan de vrees voor overspanning van
het strafrecht. Bovendien zien wij in
dit punt een relatie met ons
standpunt over de vervanging van de
automatische vervroegde invrijheid–
stelling. Wij zien dit wetsvoorstel als
een erkenning van de bezwaren van
de CDA-fractie tegen de automati–
sche vervroegde invrijheidstelling en
een eerste stap op weg naar de
afschaffing van die automatisch
vervroegde invrijheidstelling. Dat is
een wens van de CDA-fractie en ook
van de Kamer. De motie die de
CDA-fractie op dit punt heeft
ingediend, is kamerbreed onder–
steund. Het lijkt erop dat er

binnenkort belangrijke stappen op
die weg zullen worden gezet. Ik wijs
naar de discussie over het wetsvoor–
stel inzake het jeugdstrafrecht en de
begroting voor 1994. Ik heb die
discussie en de uitspraken van de
minister en de staatssecretaris,
misschien anders dan collega
Wolffensperger, gezien als uitspraken
die duidelijk aangaven dat er
veranderingen zullen worden
voorgesteld met betrekking tot de
automatische vervroegde invrijheid–
stelling. Mijns inziens is het zaak dat
de minister, mocht er in de Kamer
onduidelijkheid bestaan over die
uitspraken, in dit debat nog eens
aangeeft dat er in de toegezegde
nota veranderingen in dit systeem
zullen worden aangekondigd. Als de
stappen naar de afschaffing van de
automatische vervroegde invrijheid–
stelling worden gezet, zullen wij met
meer klem dan wij bij dit wetsvoor–
stel hebben gedaan moeten
aandringen op een herziening van
het standpunt van de bewindslieden
ten aanzien van de strafbaarstelling
van ontsnappingen. Wij dringen daar
thans niet harder op aan, omdat in
de voorgestelde regeling de
intrekking van de vervroegde
invrijheidstelling min of meer gezien
kan worden als een vorm van
sanctie. Er kan terecht worden
gesteld dat het resultaat, strafbaar–
stelling of intrekking automatische
vervroegde invrijheidstelling, min of
meer hetzelfde is. Daarmee kan de
CDA-fractie voorlopig leven.

Indien echter het karakter van de
vervroegde invrijheidstelling
verandert, is er sprake van een
andere situatie. Er is dan geen
sprake meer van automatisme. Het
geldt dan voor iedere gedetineerde,
afhankelijk van goed gedrag. Dat
veranderde karakter van de
vervroegde invrijheidstelling kan
ertoe leiden dat wij er dan de
voorkeur aan geven dat toch tot
strafbaarstelling van ontsnappingen
wordt overgegaan.

Mijn fractie heeft nog enkele
vragen over het voorliggende
wetsvoorstel. Het lijkt erop dat onder
andere met de laatste nota van
wijziging het laatste gaatje is gedicht,
namelijk dat de vervroegde
invrijheidstelling ook ingetrokken
moet kunnen worden indien de
ontsnapping heeft plaatsgevonden in
het stadium van de voorlopige
hechtenis. Dat was op 20 september
jl. voor het gerechtshof te Arnhem
nog een reden om het OM niet–
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Soutendijk-van Appeldoorn

ontvankelijk te verklaren in de eis tot
intrekking van de vervroegde
invrijheidstelling. Het geeft duidelijk
aan hoe noodzakelijk dit wetsvoorstel
is. De nieuwe wettekst maakt
onomstotelijk duidelijk dat ontsnap–
pingen of pogingen daartoe, in de
periode van de voorlopige hechtenis
ondernomen, ook een grond vormen
voor intrekking van de vervroegde
invrijheidstelling.

Enige onduidelijkheid ontstaat
toch weer doordat in de toelichting
staat dat deze misdragingen
gedurende de voorlopige hechtenis
pas na het onherroepelijk worden
van de veroordeling tot een
gevangenisstraf in aanmerking
komen voor uitstel of afstel van de
vervroegde invrijheidstelling. Naar
aanleiding daarvan luidt concreet
mijn vraag of de officier moet
wachten tot alle straffen onherroepe–
lijk zijn geworden, alvorens hij de
voordracht van de vordering tot
intrekking van de vervroegde
invrijheidstelling kan voorleggen. Als
dat zo is, rijst voor de CDA-fractie de
vraag of er geen problemen
ontstaan. Het kan nu eenmaal lang
duren voordat een straf echt
onherroepelijk is. Ik verwijs naar de
hoger-beroepsmogelijkheden en de
termijnen. Het kan voorkomen, als er
meerdere straffen zijn opgelegd, dat
de eerste straf al is uitgezeten
gedurende de periode die men nog
in voorlopige hechtenis doorbrengt
voor een andere straf. Als dan de
intrekking van de vervroegde
invrijheidstelling wordt gevorderd,
zou die eerste straf niet meer kunnen
meetellen voor de intrekking van de
vervroegde invrijheidstelling, zo
vrezen wij. Dat betekent dus, als er
meerdere straffen uitgezeten moeten
worden, dat de vordering te laat zou
kunnen komen om nog enige effect
te sorteren bijvoorbeeld ten aanzien
van de eerste straf.

Een andere vraag is welke
intrekkingsmodaliteiten de officier
van justitie en ook het hof te Arnhem
ten dienste staan. Te denken valt aan
de volledige intrekking van de
vervroegde invrijheidstelling dan wel
de gedeeltelijke intrekking daarvan.
Naar ik meen zijn dat de bestaande
mogelijkheden. Gedeeltelijke
intrekking heeft het voordeel dat er
nog een stok achter de deur blijft
voor goed gedrag in de vorm van
het restant vervroegde–
invrijheidstellingsdeel. Maar bij dit
alles rijst ook de vraag of de officier
te allen tijde in de eis de einddatum

van de straf moet opnemen, dus de
gedeeltelijke intrekking of de
intrekking van de vervroegde
invrjjheidstelling bij de eis al moet
verdisconteren in de eis. Uit
uitspraken van het hof valt namelijk
af te leiden dat een nauwkeurige
berekening van het tijdstip van de
gewijzigde vervroegde invrijheidstel–
ling, overeenkomstig het bepaalde in
de eerste volzin van het eerste lid
van artikel 15c, niet altijd te maken is
bijvoorbeeld vanwege onvoldoende
gegevens in het dossier omtrent de
detentie. Daarom stelde ik de vraag
of te allen tijde de einddatum van de
straf in de uitspraak en in de
vordering moet worden opgenomen.
Dit voor de duidelijkheid van zowel
de administratie als de gedetineerde.

Mijnheer de voorzitter! Wij zijn
verheugd met dit wetsvoorstel en
zien het als een eerste stap. Wij
wachten met smart op het spoedige
vervolg.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Keer op keer ontsnappen gedetineer–
den, al dan niet op spectaculaire
wijze. Keer op keer vraagt de burger
zich in vertwijfeling af hoe dat toch
allemaal kan. Wij hebben prikkel–
draad, wij hebben videocamera's, wij
hebben honden en wij hebben
elektronisch beveiligde deuren. Wie
weleens een gevangenis heeft
bezocht, weet dat ontsnappen in feite
onmogelijk moet zijn, tenzij er
geweld wordt gebruikt. In de achter
ons liggende periode zijn er
bijvoorbeeld diverse gijzelingen
geweest van gevangenbewaarders,
al mag je dat laatste woord blijkbaar
niet meer gebruiken en wordt er nu
gesproken van inrichtingswerkers,
alsof de term cipier en gevangenbe–
waarder minderwaardige beroepen
zouden zijn.

In reactie op geruchtmakende en
niet zelden griezelige ontsnappingen
heeft het kabinet naast een hele
reeks maatregelen die betrekking
hebben op een betere beveiliging
van de strafinrichtingen zelf, ons met
het onderhavige voorstel het plan
voorgelegd om de strafmaat bij hulp
bij ontsnappingen te verhogen.
Tevens wil het kabinet de mogelijk–
heid tot uit– of afstel van de
vervroegde invrijheidstelling na
ontsnapping of poging tot ontsnap–
ping vergemakkelijken. Op zichzelf
zijn dit goede initiatieven, maar naar
onze mening niet afdoende om het

probleem adequaat aan te pakken.
Denkt de minister echt dat de nu
voorliggende voorstellen bij de echte
boeven en hun helpers - want daar
gaat het dan om - indruk zullen
maken?

Opmerkelijk is dat de minister de
wens van een groot deel van de
Kamer negeert - afgaand op de
schriftelijke voorbereiding - door in
elk geval op dit moment af te zien
van strafbaarstelling van ontsnap–
ping of een poging daartoe. De
argumenten die hiervoor worden
gebezigd zijn al even opmerkelijk.
Ontsnappen is volgens de bewinds–
man voor gevangenen als het ware
een natuurlijke bezigheid. Het ligt in
de menselijke aard om te willen
ontsnappen en bovendien zou het
strafbaar stellen daarvan als
overspanning van het strafrecht
kunnen worden aangemerkt.
Doorslaggevend is ten slotte het
karakter van het strafrecht als
ultimum remedium.

Vanzelfsprekend kan ik mij
indenken dat een gevangene
probeert om de kuierlatten te nemen,
maar hij of zij zit in ons land bepaald
niet zonder reden in de gevangenis.
Wie ontsnapt, onttrekt zich aan een
maatregel die de gehechte ter
bescherming van de rechtsorde is
opgelegd. Wie zich daaraan onttrekt,
zeker als daar geweld bij wordt
gebruikt, dient hard te worden
aangepakt. Ontsnappen of een
poging daartoe zou als een strafbaar
feit moeten worden aangemerkt.
Voorts is het denkbaar dat als straf
allerlei beperkingen worden
opgelegd, zoals een verbod op het
ontvangen van bezoek, een verbod
op het voeren van telefoongesprek–
ken, zo nodig isoleerstraf en het
ontzeggen van het recht op
deelname aan sport. Het luchten zou
op wisselende tijden buiten de groep
moeten geschieden. Bovendien vind
ik dat ontsnappen onmogelijk moet
worden gemaakt door het overtraliën
van de luchtplaats, terwijl op de
luchtplaats zelf bewapening
beschikbaar moet zijn om bij een
vluchtpoging, al dan niet met hulp
van buiten, geschoten kan worden.
Daarbij vraag ik mij bij geslaagde
vluchtpogingen altijd weer af
waarom er buiten de gevangenis–
poort geen gewapende agent staat,
die bij een ontsnapping met een
vuurwapen de gevangene tot
overgave kan dwingen. Waarom wel
bewaking op tal van andere plaatsen
en niet bij een gevangenis? Ten
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slotte valt te denken aan het Engelse
systeem, waarbij na een poging tot
ontsnapping alle deuren en poorten
automatisch dicht gaan.

Voorzitter! De minister stelt dat hij
er thans van wil afzien om ontsnap–
pen of een poging daartoe tot
strafbaar feit te verklaren. Het
woordje "thans" doet vermoeden dat
de bewindsman een dergelijke
maatregel op termijn niet wil
uitsluiten. Hij heeft daar in de brief
van 15 april jl. ook ruimte voor
gelaten. Maar waar is het wachten
dan op? De minister zegt dat aan
dergelijke strafbaarstelling pas
behoefte bestaat als de nu voorziene
constructie onvoldoende effect heeft.
Ik neem aan dat hieruit de conclusie
moet worden getrokken dat
strafbaarstelling dus een zwaardere
sanctie is. Nogmaals, waarom dan
niet meteen deze stap? Het gaat mij
niet om het tegemoet komen aan
bepaalde wraaklustgevoelens in de
publieke opinie. Het gaat mij erom
dat ook in dit geval de rechtsorde is
aangetast en dat daarop een
strafbaarstelling een geschikte
sanctie is.

Mede in het licht van de brief van
15 april jl. waar ik al naar verwees en
waarin het instituut van de ver–
vroegde invrijheidstelling als zodanig
integraal ter discussie wordt gesteld,
alsmede in het licht van de aangeno–
men motie-Soutendijk-van Appel–
doorn over het automatisme van de
vervroegde invrijheidstelling, lijkt het
huidige wetsvoorstel in belangrijke
mate een gemiste kans te zijn, of in
ieder geval van een zeer tijdelijk
karakter. De vraag doet zich voor om
welke reden in het kader van dit
wetsvoorstel niet de kans is
gegrepen om een en ander thans
reeds in een breder kader aan te
pakken. Ik hoor hierop graag een
reactie van de minister.

Voorzitter! Ofschoon de vergemak–
kelijking van de vordering tot uit– of
afstel van vervroegde invrijheidstel–
ling ertoe zou kunnen leiden, dat in
de praktijk enige sanctie op
ontsnappingen tot stand wordt
gebracht, wil ik toch nog één kwestie
aan de orde stellen. Een reden te
meer om nogal ambivalent te staan
tegenover dit onderdeel van het
onderhavige wetsvoorstel is, dat de
doeltreffendheid betwijfeld kan
worden. De Centrale raad voor de
strafrechtstoepassing heeft diverse
kritische kanttekeningen geplaatst,
die mijns inziens de nodige
relevantie bevatten. Er zal bijvoor–

beeld minder onderscheid bestaan
tussen zogenaamd kale ontsnappin–
gen en ontsnappingen die gepaard
gaan met geweld.

De centrale raad komt tot de
volgende aanbeveling. Als strafbaar–
stelling van ontsnapping nodig wordt
geoordeeld, te komen tot een
zelfstandige strafbaarstelling,
ingebed in een systematiek waarin
veel meer dan tot nu toe sprake kan
zijn van invloed van het gedrag van
de gedetineerde zelf op de ver–
vroegde invrijheidstelling.

Dat hebben wij ook altijd bepleit.
Goed gedrag wordt beloond, slecht
gedrag kan op sancties rekenen. Ook
na aanvaarding van het voorliggende
wetsvoorstel biedt het huidige stelsel
hiervoor onvoldoende ruimte. Dat
spijt mij.

Voorzitter! Afsluitend, ik neem aan
dat er niet direct reden is om mij te
verzetten tegen het onderhavige
wetsvoorstel, maar het is van veel
betekenis om te constateren dat dit
toch een gemiste kans is. Het effect
is wellicht niet datgene wat de
minister nu denkt.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Het heeft er
soms de schijn van of het in
Nederland gemakkelijker is om uit de
gevangenis te komen dan om erin te
komen. Heenzendingen en ontvluch–
tingen lijken zo onderhand de meest
in het oog lopende aspecten van ons
gevangeniswezen te zijn. Dat is
natuurlijk een vertekening, al is het
duidelijk dat dit soort zaken de
publiciteit rond het gevangeniswezen
domineert, want heenzendingen en
ontvluchtingen vragen helaas met
grote regelmaat onze aandacht.

Wij hebben in het verleden meer
met de minister van gedachten
gewisseld over deze aspecten en
erop gewezen, dat dit soort zaken het
rechtsgevoel van de Nederlandse
burger in bijzondere mate ondermijnt
en daarmee schade doet aan onze
rechtsstaat. Wij vinden dat de
overheid op dit punt tot nu toe
duidelijk te kort schiet. Daarom zijn
wij blij met het voorliggende
wetsvoorstel, hoewel het ook in onze
ogen maar een heel klein stapje in
de goede richting is.

Voorzitter! Primair is natuurlijk
nodig dat er beveiligingsmaatregelen
worden genomen tegen ontsnappin–
gen. Daar gaat het echter vandaag
niet over, dus daar sta ik niet zo lang

bij stil. Wij zijn het ermee eens dat
ook langs andere weg wordt
getracht, dit verschijnsel te beteuge–
len en het ontvluchten minder
aantrekkelijk te maken. Tot nu toe
kan immers vrijwel zonder enig risico
een poging tot ontvluchting worden
ondernomen. Die situatie is vele
jaren door degenen die zich met ons
strafrecht bezighouden, als normaal
beschouwd en ook als zodanig
verdedigd. Er werd gedaan alsof het
risicoloos ontsnappen uit strafinrich–
tingen zo ongeveer behoorde tot de
eisen die aan een rechtsstaat mogen
en moeten worden gesteld.

Het is de SGP-fractie altijd een
doorn in het oog geweest dat
ontvluchtingen of pogingen daartoe
op geen enkele wijze, behoudens
eventuele tuchtrechtelijke maatrege–
len, van een wezenlijke sanctie–
bedreiging waren voorzien. Wij
moeten overigens beseffen dat dit in
de strikte zin van het woord door dit
voorstel niet anders wordt. De
regering zegt in de nota naar
aanleiding van het verslag uitdrukke–
lijk dat men thans wenst af te zien
van de mogelijkheid om ontvluchting
als zodanig als een strafbaar feit in
het Wetboek van Strafrecht op te
nemen. Ook daar hebben wij in het
verleden altijd op aangedrongen. Wij
hebben nog onze vraagtekens bij de
argumentatie. Er wordt gesproken
over een overspanning van het
strafrecht. Waarom? Dat is ons niet
duidelijk.

Kennelijk vindt de regering,
althans zo lezen wij het, een
uitdrukkelijke strafbaarstelling
ongepast. Maar men wil de
mogelijkheid toch niet geheel
uitsluiten, als zou blijken dat alle
middelen, ook het voorliggende
voorstel, zonder effect zouden
blijven. Dan is natuurlijk de voor de
hand liggende vraag wanneer dat
moment onverhoopt bereikt zou
worden. Dan zou er bij de regering
een duidelijk idee moeten bestaan
over een soort evaluatie en de
criteria die men dan wil gaan
hanteren. Ik nodig de minister uit om
daarop in dit debat nader in te gaan.
Heeft de regering daarover al
gedachten gevormd?

Deze vragen worden als het ware
vanzelf opgeroepen door het voorstel
zoals het hier nu ligt. Het uit– of
afstellen van vervroegde invrijheid–
stelling als mogelijke sanctie op
ontvluchtingen oogt als een vrij forse
maatregel, maar de vraag is of dat
niet goeddeels gezichtsbedrog is.
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Immers, het is toch zo dat geweldda–
dige ontvluchtingen ook nu reeds, bij
de huidige wettelijke regeling, tot uit–
of afstel van de vervroegde
invrijheidstelling, de "VI", kunnen
leiden? Het voorliggende voorstel
voegt slechts de zogenaamde kale
ontvluchtingen, dat wil zeggen niet
gepaard met geweld of bedreiging of
pogingen daartoe, aan de gronden
van de Vl-regeling toe.

Dat overziende, zou de conclusie
kunnen zijn dat dit voorstel eigenlijk
geen passend antwoord biedt op met
geweld gepaard gaande ontvluchtin–
gen, waarvan wij de laatste tijd
helaas vele gevallen hebben
meegemaakt. Deelt de minister deze
conclusie? Indien dat het geval is,
zou dit ervoor pleiten, juist voor de
door mij bedoelde ontvluchtingen
een ander, ingrijpender wettelijke
regime te overwegen.

Over de zogenaamde kale
ontvluchtingen zou ik nog een vraag
naar voren willen brengen die mijn
fractie in het verslag al heeft gesteld,
maar die niet is beantwoord, voor
zover wij kunnen nagaan. Het is
blijkens de mededeling van de
regering een gegeven dat meer dan
de helft van de ontvluchte gedeti–
neerden binnen een jaar wordt
aangehouden dan wel zichzelf meldt
teneinde het restant van de straf te
ondergaan. Wat deze laatstge–
noemde categorie betreft, zal het
veel om kale ontvluchtingen gaan.
Als zij zich voortaan vrijwillig
melden, lopen zij het risico om hun
vervroegde invrijheidstelling te
verspelen. Op zichzelf is dat terecht.
Zou de voorgestelde regeling voor
deze categorie niet enigszins
contraproduktief kunnen werken?
Erkent de minister dat gevolg? Wordt
dat als consequentie van deze
regeling geaccepteerd?

Wij hebben bovendien in zoverre
twijfels over de effectiviteit van dit
voorstel omdat in de memorie van
toelichting wordt aangegeven dat uit–
of afstel van de VI geen automatisch
gevolg is van een poging tot
ontvluchting en slechts als uiterste
sanctie moet worden gezien. In de
nota naar aanleiding van het verslag
zijn gegevens opgenomen over het
vorderingsbeleid tot nu toe. Het blijkt
een vrij grote zeldzaamheid te zijn
dat de vordering tot het niet verlenen
van VI wordt ingesteld. Een
interessante vraag is, wat de
verklaring is voor dat feit. In de
literatuur is de veronderstelling
geopperd dat een, zo niet dè

verklaring zou zijn dat vele officieren
van justitie onbekend zijn met dan
wel geen ervaring hebben met de
thans bestaande regeling. Kan de
minister deze veronderstelling
bevestigen?

Hiermee kom ik overigens op een
terrein dat breder is dan het
onderhavige wetsvoorstel, namelijk
toepassing van de VI als zodanig. Bij
brief van 15 april jl. heeft de minister
zijn standpunt daaromtrent uiteenge–
zet met betrekking tot het toekom–
stige stelsel van de invrijheidstelling.
Daarmee wordt een herziening
aangekondigd in die zin dat de
verlening niet langer een automa–
tisme zal zijn, maar afhankelijk zal
worden gesteld van het gedrag van
de veroordeelde. Wij zouden dit punt
nu breed kunnen bespreken. Ik zal
daarvan afzien. Wel wil ik eraan
herinneren dat mijn fractie zich
destijds niet heeft kunnen verenigen
met de in 1987 van kracht geworden
regeling. Het automatisme van de
vervroegde invrijheidstelling hebben
wij steeds met kracht bestreden. Een
heroverweging van deze regeling
vinden wij absoluut noodzakelijk. Wij
zien dan ook, liefst op korte termijn,
uit naar voorstellen van de regering
op dit punt. Wanneer kunnen wij
deze verwachten?

Tot slot heb ik nog een vraag
waarop het antwoord in de nota naar
aanleiding van het verslag ontbrak.
Voorgesteld wordt een verhoging
van de strafmaat op overtreding van
artikel 191 Wetboek van Strafrecht,
hulp bij zelfbevrijding. Wij stelden de
vraag of de regering geen reden ziet
om bij de maximaal op te leggen
straf onderscheid te maken tussen
diverse categorieën personen die
daadwerkelijk behulpzaam kunnen
zijn bij zo'n zelfbevrijdingspoging.
Dat kunnen bijvoorbeeld mede–
gedetineerden zijn of bewaarders en
derden die van buitenaf hulp hebben
verleend. Wij zouden ons kunnen
voorstellen dat op dit punt van
differentiatie sprake kan zijn. In elk
geval zal de maximaal mogelijke
straf moeten zijn afgestemd op de
categorie aan wie deze hulpverlening
het zwaarst moet worden aangere–
kend. Mag ik alsnog een reactie op
dit punt verwachten?

Voorzitter! Ik meld nog dat wij de
in de nota van wijziging vermelde
aanvulling van artikel 15a, vijfde lid,
een noodzakelijke verbetering achten
van het wetsvoorstel. Wij zullen met
dit voorstel, zoals uit het voorgaande
blijkt, akkoord gaan, hoewel wij het

slechts een zeer kleine stap in de
goede richting vinden. Misschien
moet ik zeggen: een kleine stap terug
op een verkeerd ingeslagen weg.

D

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
De aanleiding tot dit wetsvoorstel
wordt gevormd door de recente
ontsnappingen, al dan niet gepaard
gaande met gijzelingen. Naar het
oordeel van de fractie van de Partij
van de Arbeid moet het volkomen
duidelijk zijn dat een halt moet
worden toegeroepen aan dit soort
ontsnappingen. In dat licht heeft mijn
fractie dit wetsvoorstel ook beoor–
deeld. Ik geef toe dat collega Van
den Berg gelijk heeft als hij zegt dat
in het aspect van ontvluchtingen
gepaard gaande met geweld dan wel
gijzeling in de bestaande wet al
voldoende is voorzien. Ik bedoel
daarmee dat de mogelijkheid tot
vordering van vervroegde invrijheid–
stelling bij de penitentiaire kamer
ook nu reeds bestaat. Het punt van
de kale ontsnapping wordt in dit
wetsvoorstel daaraan toegevoegd.

Van het voorstel behoort een
preventieve werking uit te gaan.
Ontsnapping, een poging daartoe of
niet terugkeren van verlof kan leiden
tot uit– of afstel van de vervroegde
invrijheidstelling. De strafmaat
ingeval van zelfbevrijding wordt
verhoogd van twee naar vier jaar. De
fractie van de PvdA gaat met deze
voorstellen akkoord en steunt de
regering in de opvatting, dat het op
dit moment de voorkeur verdient om
de ontvluchting als zodanig niet
zelfstandig strafbaar te stellen. Het
argument, dat daarbij wordt
gehanteerd, spreekt ons aan.

Ik heb begrepen dat dit niet het
einde van de discussie is. In het
kader van de nota over het gevange–
niswezen zal hierop worden
teruggekomen.

Voorzitter! Ik wil nog iets zeggen
over de preventieve werking van dit
wetsvoorstel. Ik leg de volgende
casus aan de minister voor. lemand
is veroordeeld tot een gevangenis–
straf van negen jaar. Na een jaar
ontsnapt hij en zijn vervroegde
invrijheidstelling wordt ongedaan
gemaakt. Dat betekent, dat deze
gedetineerde nog acht jaar moet
zitten, waarbij hij niets te verliezen
heeft. De preventieve werking gaat
verloren en dat kan duidelijk van
invloed zijn op zijn gedrag binnen de
gevangenis en dat kan weer van
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invloed zijn op de beheersbaarheid
binnen de gevangenis. Moet, indien
de vervroegde invrijheidstelling is
ingetrokken niet worden overwogen
in een later stadium - je kunt dit niet
met de regelmaat van de klok doen,
want dan wordt het een uitnodiging
tot ontsnapping - eenmalig de
vervroegde invrijheidstelling geheel
of gedeeltelijk terug te geven?

D

De heer Korthals (VVD): Mijnheer de
voorzitter! De bijdrage van de
collega's en van mij aan dit debat
heeft het karakter van aanmoediging
van de bewindslieden: u bent op de
goede weg, het gaat nog wat
langzaam, maar ga door, wij komen
er wel. Wij zijn op weg om in feite de
vervroegde invrijheidstelling weer
terug te brengen naar de voorwaar–
delijke invrijheidstelling, zoals dat
eertijds het geval was. Ik moet de
heer Schutte toegeven, dat ook de
fractie van de VVD voor het
terugdraaien is geweest en voorstan–
der was van de vervroegde
invrijheidstelling. Dat had wel een
bepaalde reden, namelijk dat de
motivering sterk was geënt op de
gedachte, dat de voorwaardelijke
invrijheidstelling een dode letter in
de wet was. Met dode letters in de
wet moet niet worden gewerkt.
Overigens zijn wij kort daarna te
zamen met de fractie van het CDA
tot de conclusie gekomen, dat het
een foute reactie was. Er moest
teruggekeerd worden naar de
voorwaardelijke invrijheidstelling. In
de nota over het gevangeniswezen
zal daarop een uitvoerige toelichting
worden gegeven. Ook staatssecreta–
ris Kosto neigt ertoe om terug te
gaan naar de voorwaardelijke
invrijheidstelling.

Ik stel vast, dat de aanleiding tot
dit wetsvoorstel de ontsnappingen
waren die gepaard gingen met
geweld. Ze hebben erg veel
onzekerheid teweeg gebracht. Ik ben
het met collega Wolffensperger eens,
dat het wetsvoorstel juist voor die
categorie vrij weinig betekenis heeft.
Het heeft meer betekenis voor
degenen die met weekendverlof
gaan of om welke reden dan ook
tijdelijk naar huis worden gestuurd.
Aantallen zijn daarover niet bekend.
Kan daarover meer worden gezegd?

Ter zake van de keuze tussen
strafbaarstelling of het terugbrengen
van de voorwaardelijke invrijheidstel–
ling is de fractie van de VVD voor de

voorwaardelijke invrijheidstelling en
niet voor de strafbaarstelling, want
die heeft nauwelijks enige zin. Wij
steunen derhalve de keuze van de
regering.

Dan de rechterlijke beoordeling.
Daarin zit vaak het probleem. Kan
het systeem niet zo worden dat de
rechterlijke beoordeling wat de
voorwaardelijke invrijheidstelling
betreft in de toekomst wordt
uitgeschakeld? Kan bijvoorbeeld een
derde deel toekomen aan de directie
van de gevangenis, in of na overleg
met het openbaar ministerie, en een
derde aan het openbaar ministerie
en kan dan weer een derde door het
openbaar ministerie gevorderd
worden bij de rechter? Als je de
voorwaardelijke invrijheidstelling
alleen overlaat aan de rechter, vindt
zij in de praktijk niet of nauwelijks
plaats. Graag heb ik hier nog een
reactie op van de regering.

Ten slotte de verhoging van de
strafmaat bij hulp tot ontsnappen.
Die verhoging is ingegeven om
voorlopige hechtenis weer mogelijk
te maken. De VVD-fractie is daar in
dit geval niet op tegen, omdat de
ernst van het geval dit rechtvaardigt.
Toch heeft de VVD er een beetje
tegenzin tegen dat de regering
voortdurend met een verhoging van
de strafmaat komt - dat is enkele
malen gebeurd, bijvoorbeeld bij de
bestrijding van vrouwenhandel - om
de voorlopige hechtenis mogelijk te
maken. Mijn vraag is dan ook of het
systeem van de voorlopige hechtenis
niet ook weer eens veranderd moet
worden. Wellicht moeten wij terug
naar het systeem dat vóór 1973 gold.

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Allereerst spreek ik mijn
erkentelijkheid uit voor de steun van
alle sprekers voor dit wetsvoorstel.
De heer Wolffensperger gaf als
eerste spreker onmiddellijk aan het
begin van zijn betoog de steun van
zijn fractie aan. Hij veronderstelde
dat het mij deugd zou doen, de steun
van zijn fractie te vernemen. Ik had
het gevoel dat het de heer Wolffen–
sperger ook deugd deed dat zijn
steun voor dit wetsvoorstel gevolgd
werd door alle andere fracties.

Van verschillende kanten is de
vraag gesteld of dit wetsvoorstel hèt
adequate middel is om het euvel van
de onttrekking aan de executie van
vrijheidsstraffen te keren. Ik zie dit
zeker niet als een panacee voor dat

probleem. Ik zie het wel als een
onderdeel ervan, dat ook van
betekenis is in de herkenbaarheid
van het functioneren van onze
rechtsorde. Een straf opgelegd
krijgen is geen vrijblijvende
aangelegenheid. Het betekent dat het
niet meewerken aan de tenuitvoer–
legging van de straf iets is waar ook
van de kant van de organen van de
rechtsorde een kenbaar en herken–
baar verwijt bij past. Een eenvoudige
en passende vorm daarvan is het
uitstel of afstel van de vervroegde
invrijheidstelling.

De vraag is gesteld of wij niet een
stap verder zouden kunnen en
moeten gaan, door het zich
onttrekken aan de vrijheidsbeneming
als zodanig strafbaar te stellen. Zoals
men heeft horen doorklinken in de
stukken, is onze afwijzing van dit
voorstel in de huidige verhoudingen
niet een principieel verwerpen ervan.
Wij hebben gewezen op de situatie
in andere landen, waar uiteenlo–
pende beslissingen zijn genomen op
dit punt. Toch trek ik ook nu, na het
horen van de argumenten van de
Kamer, niet de conclusie dat wij die
weg van een afzonderlijke strafbaar–
stelling van de onttrekking aan de
vrijheidsbeneming moeten inslaan.
Hiervoor zijn in hoofdzaak twee
redenen. Aan de ene kant hebben wij
in deze vorm de mogelijkheid, een
ontsnapping of een zich onttrekken
aan de vrijheidsbeneming ik zal
dadelijk toelichten waarom ik deze
twee naast elkaar noem van een
sanctie te voorzien, namelijk het
verlies van de VI. Aan de andere kant
hebben wij uiteraard de strafbepalin–
gen die betrekking hebben op
geweld en andere delicten die bij een
ontsnapping kunnen zijn gepleegd.
Aan de ene kant hebben wij dus,
wanneer dit wetsvoorstel wordt
aanvaard, een snel werkend en direct
herkenbaar instrument. Aan de
andere kant kunnen wij in het geval
van een ontsnapping die bijvoor–
beeld geweld meebrengt of
meebrengt dat bewaarders weder–
rechtelijk van hun vrijheid worden
beroofd, dat als zodanig als reden
voor strafvervolging en bestraffing te
nemen. Dit is dus geen principiële
afwijzing van de afzonderlijke
strafbaarstelling, maar wel een naar
huidig inzicht praktische conclusie:
laten wij het houden op datgene wat
in dit wetsvoorstel staat, en de
bestaande strafbepalingen.

Daarnaast is er uiteraard de
bestraffing van degenen die hulp
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bieden. Voor hen wordt de strafmaat
ingevolge dit wetsvoorstel inderdaad
verhoogd, aanzienlijk verhoogd. Dit
maakt ook dwangmiddelen mogelijk
zoals voorlopige hechtenis. De heer
Korthals heeft hierop gewezen. Hij
wees er terecht ook op dat in de
afgelopen tijd meer wetsvoorstellen
door mij in de Kamer zijn verdedigd
en door de Kamer zijn aangenomen
die met dit als argument of mede als
argument voorzien in een verhoging
van de strafmaat. Heel vaak gaat dit
samen met een verscherpte
maatschappelijke afkeuring van de
desbetreffende strafbare feiten. Dan
is er ook logica in gelegen, wanneer
de strafmaat hoger wordt en
daarmee de mogelijkheid wordt
geopend tot het toepassen van de
dwangmiddelen die hierbij behoren.

Dit neemt niet weg dat ik het er
met de heer Korthals over eens moet
zijn dat er reden is om de gronden
en gevallen van voorlopige hechtenis
als zodanig te bezien. Dit heeft dan
ook geleid tot een afzonderlijk hierop
betrekking hebbend wetsvoorstel. Ik
proef uit de opmerking van de heer
Korthals dat dit wetsvoorstel bij zijn
fractie reeds in goede aarde is
gevallen, wat mij bijzonder verheugt.

De heer Van den Berg (SGP): De
minister geeft nu een wat andere
invulling aan de opstelling van de
regering over het al dan niet
strafbaar zijn van de ontvluchtings–
poging als zodanig. In de stukken
werd een wat zwaarder aangezette
argumentatie gebruikt. Daarin werd
onder andere gesproken van
overspanning van het strafrecht, als
wij ontvluchting op zichzelf strafbaar
stelden. Kan de minister dit
toelichten? Het is mij nog steeds niet
duidelijk waarom het overspanning
van het strafrecht is, als wij
ontvluchting als zodanig strafbaar
stellen.

Minister Hirsch Ballin: Het woord
overspanning klinkt misschien wat
krachtig. Ik heb in mijn reactie op dit
punt willen aangeven dat er een
welbewuste afweging heeft
plaatsgevonden en dat deze ons tot
het inzicht heeft gebracht dat wij aan
de ene kant een snel werkend, direct
functionerend instrument hebben in
de mogelijkheid tot uitstel of afstel
van de VI, en aan de andere kant
uiteraard de mogelijkheden van
bestraffing indien er wat extra's aan
de hand is, zoals geweld. Dan ligt het
in de lijn van ons algemene denken

over strafbaarstelling dat wij pas
over een nieuwe strafbepaling
moeten denken, als de conclusie
moet worden getrokken dat de
bestaande regelingen ontoereikend
zijn. Met de aanvulling van het
wetsvoorstel dat nu aan de orde is,
lijkt mij dat zo'n situatie niet intreedt.
Ik heb het dus niet in de sleutel
willen zetten van een principieel
afwijzen - nooit of te nimmer, de
landen die het wel doen, zitten
helemaal op het verkeerde spoor -
maar van een praktische argumenta–
tie, die u hebt gehoord.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Voorzitter! Ik kan die
praktische argumentatie volgen en
ben het daar ook mee eens, maar
geplaatst in de discussie over de
vervanging van de automatische
vervroegde invrijheidstelling door
een voorwaardelijke vervroegde
invrijheidstelling dan wel de een of
andere vorm van invrijheidstelling
gebonden aan voorwaarden en aan
het gedrag van de gedetineerde, kan
ik mij voorstellen dat dit middel als
een reactie op ontsnappingen
erodeert. Het heeft niet meer die
waarde die het nu heeft omdat het
een middel wordt in het kader van
sanctionering dan wel beloning van
gedrag gedurende de detentie van
mensen die niet zijn ontsnapt. Voor
de CDA-fractie is dan het moment
aangebroken, dat zij de overwegin–
gen tot strafbaarstelling van
ontsnappingen wel serieus wil
bekijken. Deelt de minister die
opvatting? Wat wij nu krijgen, is
maar voor de korte duur of datgene
wat is aangekondigd ten aanzien van
de vervroegde invrijheidstelling is
niet meer dan een dode mus. Het is
dus maar voor de korte duur en wij
zullen ons op korte termijn moeten
bezinnen op die verdergaande stap.

Minister Hirsch Ballin Voorzitter!
Het is eigen aan een praktische
argumentatie, dat zij berust op een
inschatting van de huidige situatie en
dat er dus omstandigheden denkbaar
zijn waarin die beoordeling anders
zou komen te liggen. Mevrouw
Soutendijk denkt vooruit en wel naar
het moment, dat de beleidsnota over
het gevangeniswezen ter discussie in
de Kamer voorligt en de al eerder
toegezegde heroverweging van de
automatismen in de vervroegde
invrijheidstelling meer in het
algemeen. Ik wil deze toezegging
nog eens graag bevestigen. In

verband met de beleidsnota over het
gevangeniswezen, die thans door
staatssecretaris Kosto en mij wordt
voorbereid, zijn wij van plan om ook
de automatismen in het stelsel als
zodanig te heroverwegen en daarbij
ook de mogelijkheid onder ogen te
zien van een combinatie van
positieve en negatieve elementen ten
aanzien van de duur van de
vrijheidsstraf. Ik wil daar nu echter
niet op vooruitlopen, want het is de
bedoeling deze nota voor het einde
van het jaar de Kamer aan te bieden.
Daarin zal ook een antwoord moeten
zijn gegeven op de vraag of in die
situatie de mogelijkheid van verlies
van de vervroegde invrijheidstelling
nog voldoende signaalwerking heeft.
Met mijn antwoord heb ik een heel
klein tipje van de sluier opgelicht,
maar ik wil er uiteraard op dit
moment niet ten gronde op ingaan.
Daarop is juist het werk aan de
beleidsnota gericht, maar mevrouw
Soutendijk zal uit mijn woorden
kunnen opmaken dat er bij de
heroverweging van de VI uitwerkin–
gen zijn, die niet noodzakelijk met
zich brengen dat deze sanctie op
ontvluchting of onttrekking aan
vrijheidsbeneming haar werking
verliest. Het ligt er namelijk aan hoe
de combinatie is van positieve en
negatieve elementen ten aanzien van
het gedrag van de betrokken
gedetineerde.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Wolffensperger heeft gevraagd hoe
vaak het voorkomt, dat gedetineer–
den niet terugkeren van verlof. Dat is
inderdaad een zeer relevant punt,
naast dat van de eigenlijke ontvluch–
tingen en dat is ook precies de reden
waarom ik zojuist steeds sprak over
ontvluchtingen en onttrekkingen aan
de vrijheidsbeneming. Wat betreft
ontvluchtingen gaat het om aantallen
die tot en met 1992 zijn afgenomen.
In 1984 waren het er 118, in 1989 70,
in 1990 waren het er 75. Gerelateerd
aan het aantal cellen betekende het
een procentuele afneming van 1,3, in
verhouding tot 3,8% van 1984. In
1991 en in 1992 is dat verder gedaald
en wel naar 0,8% en 0,7%. Echter, in
1993 hebben wij te maken met een
toename van het aantal ontvluchtin–
gen. De stand tot en met oktober zat
reeds op 51. Dat is dus meer dan in
1992, zij het met een toegenomen
aantal cellen. Maar het betekent dat
er kennelijk een stijgende tendens is
ten aanzien van de ontvluchtingen.

Het gaat bij onttrekkingen aan de
vrijheidsbeneming om veel grotere
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aantallen. Het aantal gevallen waarin
men niet van verlof is teruggekeerd,
lag in het afgelopen jaar in de buurt
van de 1200. Daarbij moeten wij
uiteraard onmiddellijk aantekenen
dat daarin dus ook de gevallen zijn
meegeteld waarin men niet tijdig
was teruggekeerd en, al dan niet na
nadere maatregelen, alsnog de
tenuitvoerlegging van de straf is
hervat. Wij moeten dus niet het
beeld hebben dat het bij dit aantal
gaat om mensen die zich met succes
duurzaam hebben onttrokken aan de
vrijheidsbeneming. Dat is maar een
heel klein deel van het totale aantal.
Maar er zijn 1200 gevallen geweest.
Dat betekent dat er dus ook 1200
gevallen zijn geweest waarin, ware
de voorgestelde regeling reeds van
kracht, tot uitstel of afstel van de VI
zou kunnen worden overgegaan. Ik
meen dat de heer Wolffensperger
hiernaar vroeg.

De heer Wolffensperger (D66):
Waarvoor dank. Toch heb ik een
vervolgvraag, voorzitter. Kan de
minister bij benadering aangeven in
welk aantal van die 1200 inderdaad
een uitstel of een afstel geïndiceerd
zou zijn geweest? Ik stel deze vraag,
omdat het gegeven van capaciteits–
beslag als een rode draad door het
wetsvoorstel loopt. Ik neem aan dat
in een veel geringer aantal dan 1200
gevallen wordt gesteld dat moet
worden ingegrepen door dit middel.
Maar is daar enige indicatie van te
geven?

Minister Hirsch Ballin Dat kan ik op
dit moment niet doen. In de huidige
wetgeving heeft dat soort beoorde–
ling eenvoudigweg niet plaatsgevon–
den. Die had geen zin. Dus de
theoretische vraag of uitstel of afstel
van de VI in aanmerking zou zijn
gekomen, is ten aanzien van deze
gevallen niet gesteld.

De heer Wolffensperger (D66): In
de stukken staat de stellige beschrij–
ving dat bij de onttrekking lang niet
altijd uitstel of afstel geïndiceerd zal
zijn. Mag ik daarom stellen dat moet
worden gedacht aan een aantal van
veel minder dan de helft waarin dit
aan de orde zal komen?

Minister Hirsch Ballin: Ik vind het
niet echt verantwoord om kwantita–
tieve schattingen te geven. Het
vereist een nadere beoordeling.
Bovendien is een gedifferentieerde
toepassing mogelijk van het

instrument dat nu in het wetsvoor–
stel is neergelegd. De heer Zijlstra
stelde een vraag over deze kwestie:
als iemand een keer de aandrift heeft
gehad om zich aan de vrijheidsbene–
ming te onttrekken, is dan met het
verlies van de VI meteen de prikkel
weg om er verder iets aan te doen?
Dit is een diepe overweging, die een
rol zou kunnen spelen bij de
beantwoording in de praktijk van de
vraag van de heer Wolffensperger.
Het antwoord moet dan zijn dat het
denkbaar is dat eerst tot uitstel wordt
overgegaan. Immers, uitstel betekent
niet per se afstel. En de ultieme
sanctie van afstel van de VI is nog
niet aan de orde.

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Ik heb daar geen
waardeoordeel over. Ik signaleer dit
alleen. Als inderdaad in, grofweg, de
helft van het aantal gevallen uitstel
of afstel van VI wordt gevraagd, zal
de penitentiaire kamer in Arnhem
geen 16 maar 616 zaken per jaar
krijgen. Dan heeft de minister een
probleem.

Minister Hirsch Ballin: De heer
Wolffensperger doet die veronder–
stelling nu, geheel gericht op een
soort capaciteitsbeleid van het
vragen van uitstel of afstel van de VI.
Het is ook nog denkbaar dat het
instrument een preventieve werking
heeft en dat wij dus met geringere
aantallen te maken krijgen. Het is
ook denkbaar dat andere veranderin–
gen in het regime tot een vermin–
derde druk leiden. Ik wijs er tot slot
op dat uit een oogpunt van
capaciteitsbeleid gevangeniswezen
de onttrekking, ook de tijdelijke, aan
de gevangenisstraf een probleem is.
Als men niet tijdig terugkeert van
verlof, blijft een cel tijdelijk onge–
bruikt. Deze moet nogmaals gebruikt
worden om de periode die men zich
aan de vrijheidsbeneming onttrokken
heeft, in te halen. Dus uit een
oogpunt van capaciteit zitten er twee
kanten aan het verhaal. Ik hoop ook
dat de heer Wolffensperger heeft
begrepen dat het feit dat ik mij nu
niet in kwantificeringen begeef, niet
betekent dat ik de kwantificering van
600 van de 1200 of zoiets overneem.

De heer Wolffensperger heeft
evenals de heer Schutte geatten–
deerd op de samenhang met de nota
over het gevangeniswezen. Ik ben
zoëven al op dit punt ingegaan. Ik
onderstreep dat nogmaals, omdat ter
beheersing van de onttrekkingen aan

de vrijheidsbeneming in het kader
van die nota en onze overige
beleidswijzigingen uiteraard ook
andere instrumenten in aanmerking
zullen komen. Het is ook niet zo dat
wij dit zien als een alternatief voor
betere beveiliging ten aanzien van de
extreem vluchtgevaarlijke categorie
gedetineerden. Het werk aan de extra
beveiligde inrichtingen gaat
onverminderd door, ook na de
positieve ontvangst die dit wetsvoor–
stel vanochtend in de Kamer ten deel
is gevallen.

De heer Wolffensperger heeft
gesproken over de aantallen
vorderingen betreffende en dus
eigenlijk contra VI in 1993. Het
laatste overzicht dat ik tot mijn
beschikking heb, komt uit op 21. De
richtlijn is inderdaad vastgesteld. Dat
is een richtlijn van 19 januari van dit
jaar. Ik zal nog even nagaan of
daaraan naar behoren bekendheid is
gegeven.

De heren Schutte en Van den Berg
hebben terecht opgemerkt dat er
door hun fracties, ook toen een
meerderheid van de Kamer daar nog
anders over dacht, reeds pleidooien
zijn geleverd tegen de automatismen
in de VI. Ik meen dat de Leerling dit
ook heeft gedaan. De heer Schutte
heeft zorg over het tempo van
wetgeving, behorende bij de
beleidsnota die staatssecretaris
Kosto en ik voorbereiden. Ik kan hem
melden dat wij inmiddels parallel
daaraan ook werken aan een
wetsvoorstel voor een nieuwe
Beginselenwet gevangeniswezen,
waarbij ook andere mogelijke
bijstellingen van de wetgeving aan
de orde zullen komen. Uiteraard is er
een verschil in procedure, omdat de
nota niet langs de Raad van State
moet en het wetsvoorstel wel. Het is
evenwel onze bedoeling om onze
besluitvorming parallel af te ronden.

Mevrouw Soutendijk heeft
gesproken over het gaatje dat
gedicht is in de nota van wijziging.
Zij heeft opgemerkt dat voorlopige
hechtenis lang kan duren. Ik wil
daarbij aantekenen dat dat, wat de
toepassing van de VI betreft, nooit in
het voordeel van de betrokkenen
werkt. Daarmee is ook een antwoord
gegeven op de vraag die zij heeft
gesteld. Indien iemand na een lang
voorarrest nog een kort strafrestant
heeft te gaan, kan het zelfs zo
werken dat de betrokkene bij een
korter voorarrest eerder zou zijn
vrijgekomen. In dat mechanisme
voegt zich ook de huidige regeling.
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Dat betekent dat de lange duur van
het voorarrest niet de bres in het
wetsvoorstel slaat, waarvoor
mevrouw Soutendijk bevreesd was.

Mevrouw Soutendijk van Appel–
doorn (CDA): Ik dank de minister
voor die uiteenzetting. Mijn vraag
was evenwel ook gericht op de
situatie die zich voorgedaan heeft bij
de uitspraak van 20 september.
Daarbij was sprake van een
definitieve straf en een voorlopige
hechtenis. Nu kan het zo zijn dat die
voorlopige hechtenis heel lang
voortduurt, terwijl de al definitieve
straf zou moeten worden aangegre–
pen om vervroegde invrljheidstelling
ongedaan te maken. Met name door
de toelichting, zoals die in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
is gegeven, lijkt het net alsof de
officier van justitie in die situatie
moet wachten, totdat alle straffen
definitief zijn geworden, alvorens hij
een vervroegde–
invrijheidstellingsvordering bij het
hof kan indienen. En dat zou
complicaties kunnen opleveren,
wanneer er sprake is van diverse
delicten, waarvoor diverse straffen
worden opgelegd en waarbij voor
het ene delict al een definitieve straf
voorhanden is, terwijl voor het
andere de voorlopige hechtenis
voortduurt.

Minister Hirsch Ballin: In de
voorgestelde regeling, zoals wij die
nu bespreken, zou met het doen van
de vordering tot intrekking van de VI
ook moeten worden gewacht tot het
arrest van het hof in kracht van
gewijsde is gegaan, als wij dit geval
even als uitgangspunt nemen. Dat is
nodig, omdat wij dan pas de juiste
Vl-datum kunnen berekenen. Ik zie
niet hoe wij aan dat feit kunnen
ontkomen. Je kunt tenslotte pas als
je weet om welke VI het gaat, komen
tot een vordering betreffende uitstel
of afstel van de VI. Het is wel
mogelijk om dat, voor zover het gaat
om onttrekking aan de voorlopige
hechtenis, in aanmerking te nemen
bij de latere straf. Daarin voorziet
tenslotte de nota van wijziging die
wij nog hebben ingebracht. Aan de
andere kant: als zich de situatie
voordoet dat intussen een andere
straf wordt geëxecuteerd, dan werkt
het mechanisme weer met betrek–
king tot die straf. Voor zover ik kan
overzien, werkt het stelsel als geheel
sluitend. Er zijn in ieder geval geen
mogelijkheden om complicaties weg

te nemen, gegeven de onmogelijk–
heid om een VI te berekenen, zolang
je de strafduur niet kent.

De vraag van de heer Zijlstra over
de preventieve werking heb ik
inmiddels beantwoord. Dat raakt ook
de kwestie van het vrijwillig
terugkeren, die door de heer Van den
Berg aan de orde is gesteld. De
suggestie van de heer Van den Berg
om een nadere differentiatie aan te
brengen in de straffen voor hulp bij
ontsnapping wil ik niet volgen. Het
lijkt mij moeilijk om op dit punt tot
een differentiatie in de straifbepaling
als zodanig te komen. Ik wijs erop
dat in de diverse vormen van plegen,
mede plegen, medeplichtigheid, wel
een differentiatie is gelegen. Die lijkt
mij ook van betekenis voor het punt
van de heer Van den Berg. Boven–
dien, wanneer die hulp gepaard gaat
met andere strafbare feiten, dan is
uiteraard ook strafvervolging wegens
die strafbare feiten mogelijk,
bijvoorbeeld bij het plegen van
geweld, mishandeling en wederrech–
telijke vrijheidsbeneming.

Voorzitter, ik meen dat ik de
gestelde vragen hiermee heb
beantwoord.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik constateer, dat er
geen behoefte is aan een tweede
termijn.

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

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIV (Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij) voor het jaar 1994
(23400 XIV);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A, voor het jaar 1994
(23400-B);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIV (Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23285);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Landbouw-Egalisatiefonds,
afdeling A, voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23289).

(Zie vergadering van 27 oktober
1993.)

Oe voorzitter: Door mij zijn
schriftelijke antwoorden ontvangen
van de minister en de staatssecreta–
ris van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij op vragen, gesteld in eerste
termijn.

Deze antwoorden zullen worden
opgenomen in een bijvoegsel bij de
Handelingen van deze vergadering.

(Het bijvoegsel is opgenomen aan
het eind van deze weekeditie.)5

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Minister Bukman: Voorzitter! Ik dank
de Kamer voor haar inbreng van
gisteren. Ik heb mij even afgevraagd
waar ik de draad zou oppakkcn, maar
het lijkt mij het beste om te beginnen
met de slechte inkomenssituatie in
de agrarische sector. Gisteren
hebben alle afgevaardigden daar ook
veel aandacht aan besteed.
Bovendien is deze slechte inkomens–
situatie niet alleen herkend, maar
ook erkend door de regering. Op
basis daarvan is een pakket van
maatregelen samengesteld, waarmee
de Kamer in globale zin heeft
ingestemd, hoewel sommigen van
mening zijn, dat dit niet voldoende is
en dat er meer moet gebeuren. Daar
ga ik nog verder op in.

Wij kunnen niet zeggen dat het
zomaar een slecht jaar is voor een
sector, zoals er zo vaak een slecht
jaar is voor een sector, en dat dat
vervelend genoeg is, maar dat het
hoort bij de risico's van het vak. Hier
hebben wij namelijkte maken met
opeenvolgende slechte jaren in een
aantal sectoren, die heel nadelige
effecten beginnen te krijgen op de
financiële positie van heel veel
bedrijven. Je kunt dat heel kil
boekhoudkundig, cijfermatig en
statistisch benaderen. Je kunt zeggen
dat daardoor "ontsparingen"
plaatsvinden. Dat is zo en daarvan
kunnen cijfers worden gegeven.
Daardoor zijn er op veel bedrijven
liquiditeitsproblemen. Dat is ook
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goed in kaart te brengen. Daardoor is
er op veel bedrijven geen geld om
de nieuwe oogst voor te bereiden.
Ook dat is waar. Daardoor komen
mensen bij het Borgstellingsfonds
terecht, omdat normale bank–
financiering niet meer werkt, en
komen er mensen in de bijstands–
regeling zelfstandigen terecht, omdat
het Borgstellingsfonds niet meer
werkt. Dat zijn allemaal becijferbare
dingen. Daarvan kan de rekening
worden opgemaakt, maar daarmee
benaderen wij de problematiek wel
erg eenzijdig.

Wij hebben in Nederland, zoals
ook in de rest van Europa, een
agrarische sector die draait op
gezinsbedrijven. Dat betekent dat er
bedrijfsgezinnen zijn. Ik verwijs naar
oproepen en verklaringen van
bonden van plattelandsvrouwen, de
Westlandse tuinbouw en dergelijke.
De nood die er in een aantal
gezinnen bestaat, kwam daar
duidelijk uit naar voren. Ik meen dat
dat in de discussie een rol moet
spelen, hoewel het allemaal niet zo
gemakkelijk te vertalen is in beleid.
Je zult echter maar in de situatie
zitten dat je je hele leven lang met je
gezin gesjouwd hebt om het bedrijf
in stand te houden en een boterham
te verdienen en je ziet, als je al op
leeftijd bent, door een paar slechte
jaren je oudedagsvoorziening
wegsmelten, doordat het bedrijfs–
vermogen moet worden gebruikt
voor consumptieve doeleinden. Of
stel dat je als ondernemer net bent
begonnen en gigantisch veel hebt
geïnvesteerd en een enorme zware
last op je schouders hebt en de
eerste jaren gaat het meteen mis.
Wat moet je dan? Ga je dan, nadat je
vol goede moed bent begonnen,
down the drain?

Als ik kijk naar hetgeen ik heb
gekregen aan brieven en telefoontjes
en de gesprekken die ik heb gevoerd
en ontmoetingen die ik heb gehad,
dan getuigt alles van de gigantische
spanningen in de gezinnen. De
mensen zijn de wanhoop nabij. Ze
zien het niet meer zitten en vragen
zich af of het ooit nog goed komt of
dat dit het einde betekent en het
vervolg uitsluitend kommer en kwel
zal zijn. Ik kan mij veel voorstellen bij
de discussies die daarover plaatsvin–
den in de gezinnen, de buurt, tussen
collega's en in de organisaties. Dat
uit zich ook. Er zijn mensen die
aankloppen bij de sociaal–
economische voorlichtingsdienst. Dat
doen ze niet alleen om de cijfertjes

onder de loep te nemen, maar ook
om hun nood te klagen. Bij de
telefonische hulpdiensten staat de
telefoon ook roodgloeiend. Dan is er
nog hetgeen niet naar buiten komt,
omdat men in boeren– en tuinders–
kring niet onmiddellijk alles aan de
grote klok hangt. Dat is de mense–
lijke kant van de problematiek, die ik
nog eens wil benadrukken en die
zich niet laat vangen in statistieken.
De boekhouding geeft in dergelijke
situaties wel een indicatie, maar
geeft niet weer wat er werkelijk aan
de hand is. Die maatschappelijke
nood in veel gezinnen hoort wel bij
de werkelijkheid. Hij is alleen niet
gemakkelijk te kwantificeren. Hij
moet echter wel een rol spelen bij
het nemen van beleidsmaatregelen.
De regering wil met het nemen van
maatregelen niet alleen de verant–
woordelijkheid laten rusten op de
begroting van LNV. Er is een bredere
regeringsverantwoordelijkheid onder
deze omstandigheden. Daarom heeft
de regering in de discussies met het
georganiseerde bedrijfsleven
aangegeven dat zoveel mogelijk
getracht moet worden de problema–
tiek in een aantal gezinnen te
verlichten naast de aandacht die
besteed moet worden aan een aantal
structurele vraagstukken. Er moet
sprake zijn van overbrugging en van
toekomstgericht beleid.

Tegen deze achtergrond zijn de
discussies in het Torentje gevoerd.
Op deze basis ook is de brief
verschenen die ik mede namens mijn
collega Kok verstuurd heb. Ik kreeg
de indruk dat de geachte afgevaar–
digde de heer Blauw zich afvroeg
waarom de gesprekken hierover op
het Torentje moesten plaatsvinden
en waarom dit niet op het departe–
ment van Landbouw kon. Ik vind het
juist goed dat de minister-president
zich betrokken voelde bij de
problematiek en het daar niet bij
gelaten heeft, want wij zijn samen
aan de slag gegaan.

De heer Blauw (VVD): Ik ben het met
u eens dat het goed is dat de
minister-president goed doordrongen
is van de ernst van deze situatie. Ik
bedoelde echter het volgende. Enkele
weken geleden slechts was het
Prinsjesdag en het is nog niet zo
lang terug dat het kabinet dagenlang
in overleg is geweest over de
invulling van de begroting voor het
komende jaar. Op dat moment
speelde uw positie kennelijk niet
mee, bewust of onbewust. Pas nadat

de landbouworganisaties naar het
Torentje toe gingen en een reddings–
boei uitworpen, kwam er vlak voor
de behandeling van de begroting een
correctiescenario. Dat bedoelde ik te
zeggen.

Minister Bukman: Ja, laten wij blij
zijn dat het scenario er gekomen is.
Ik heb u er ook niet laatdunkend over
horen spreken. De minister-president
en ik hebben op basis van geluiden
die werden gehoord tijdens de
algemene beschouwingen, althans
van bepaalde zijde en van andere
zijde bepaald niet, besloten om aan
de slag te gaan in het overleg met
het bedrijfsleven. Bij de financiële
beschouwingen heeft de Kamer
goede support gegeven. Zo is de
brief tot stand gekomen met
inschakeling van een aantal collega's
in het kabinet.

De heer Blauw (VVD): Dat begrijp ik,
maar ik wil het nog één keer hebben
over de geluiden die gehoord zijn.
Tijdens Prinsjesdag is ons een
begroting aangeboden, waarin op
pagina 249, tabel 8, aangetoond
wordt dat er de laatste drie jaar
sprake is van ontsparingen in acht
van de twaalf groepen. Bij vier van
de twaalf groepen is er sprake van
ontsparing. Dat was dan toch al
bekend bij de begrotingsbehandeling
en bij voorbereidingen daarvan?

Minister Bukman: Voorzitter! Het is
helder dat er indicaties waren dat het
in de agrarische sector, althans in
bepaalde onderdelen daarvan, al
jaren verkeerd zat. Echter, het
structurele karakter daarvan heeft
zich met name deze zomer in volle
ernst geopenbaard toen de memorie
van toelichting allang geschreven
was. Niettemin heeft het kabinet als
zodanig zich de problematiek
aangetrokken en daar ben ik blij om.

Omdat enkele geachte afgevaar–
digden mij hebben gevraagd wat
achtergrondargumentatie te leveren
bij wat er nu tot stand is gekomen,
wil ik toch graag op de onderdelen
hiervan even ingaan.

De heer Ter Veer (D66): Mijnheer de
voorzitter! De minister zei zojuist in
een bijzinnetje "van andere zijde
bepaald niet". Wat bedoelde hij hier
precies mee?

Minister Bukman: Gisteren is in de
discussie tussen de geachte
afgevaardigden onderling, waar ik
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niet ingetreden ben, meegedeeld dat
bij de algemene politieke beschou–
wingen van de kant van de VVD
bijvoorbeeld het woord "landbouw"
niet gevallen is. Dat was dus:
"bepaald niet". En dat bijvoorbeeld
in de inbreng van de fractievoorzitter
van het CDA bij de algemene
politieke beschouwingen wel
aandacht besteed is aan de
landbouw, noem ik: "bepaald wel".
Begrijpt u? Dit bijzinnetje was dus
een samenvatting van dat proces.

Voorzitter! Ik begin met de kwestie
van de acute nood. Natuurlijk horen
marktrisico's, weersrisico's en
kostenrisico's voor een belangrijk
deel bij het ondernemersrisico in ons
land. Dit geldt buiten de agrarische
sector, maar ook in de agrarische
sector. Op een gegeven moment kun
je echter een cumulatie van dingen
krijgen, waardoor op zichzelf
levensvatbare bedrijven die toekomst
hebben, onderuitgehaald dreigen te
worden. Het is dan, denk ik, hoog tijd
om met een aantal extra maatrege–
len te komen.

Ik noem ze nog even op. In de
eerste plaats is dat de extra steun
aan de voorlichting. Het zou een zeer
merkwaardige zaak zijn als boeren en
tuinders die in een lastige situatie
verkeren, die soms niet meer weten
welke kant zij uit moeten kijken en
die narigheid te verwerken hebben,
niet bij de voorlichting terecht
zouden kunnen om advies te vragen.
Vandaar deze extra steun voor de
voorlichting. Ik kom dadelijk nog
even op de financiering terug.

Vandaar ook de ophoging van het
kredietplafond in het kader van de
bijstandsregeling voor zelfstandigen.
Dit was al een aantal jaren gemaxi–
meerd op 2 ton. Het is nu verhoogd
tot 3 ton.

Verder is dat de versterking van
het garantiekapitaal van het
Borgstellingsfonds. Dit is absoluut
noodzakelijk, wil je het Borgstellings–
fonds een rol laten spelen in de
financiering onder moeilijke
omstandigheden. Deze 40 mln. geeft
een extra garantieruimte van 250
mln. Ik weet niet of wij het hiermee
zullen redden, maar for the time
being is dit in ieder geval een heel
goede versterking geweest van de
rol van het Borgstellingsfonds.
Vandaar ook een versterking van de
vervroegde afschrijvingsmogelijkheid
bij milieu-investeringen door meer
milieu-investeringen onder de
regeling te brengen dan nu het geval
is. Ik noem in dat kader - ik vind het

van belang om dit te releveren - de
verlaging van de belasting op de
bedrijfsvermogens. Dat was al eerder
aangekondigd, maar dat heb ik niet
onder stoelen of banken gestoken.
Het is dus wel een maatregel die
genomen is in de periode waarin ook
de agrarische sector in moeilijkheden
verzeild was geraakt. Bovendien was
dit een van de wensen die het
georganiseerde bedrijfsleven op de
lijst had staan. Daarom heb ik het in
de brief nog een keer genoemd en
niet om dingen twee keer te
verkopen. Niemand heeft ook
gesuggereerd dat ik dat zou willen,
maar het hoort er wel bij.

Ik kom op de financiering van dit
soort maatregelen. Voor de korte
termijn wordt een deel daarvan
gefinancierd door herschikkingen op
de LNV-begroting. Het gaat om een
klein deel, maar dat is wel een deel
en daar worden soms wat laatdun–
kende commentaren op losgelaten,
zoals "sigaren uit eigen doos",
hetgeen ik in de krant heb gelezen.
Toen wij met het Landbouwschap
discussies kregen over de moeilijke
problematiek, heb ik van het begin af
aan gezegd dat het toch ook mag
leiden tot een andere prioriteiten–
stelling binnen de landbouw–
begroting en tot zekere herschikkin–
gen. Daardoor kan geld dat
beschikbaar is, onder de huidige
omstandigheden op een andere,
betere manier worden aangewend.

Daarnaast is er nog sprake van 20
mln. additioneel van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid vanwege de
verruiming van het kredietplafond
voor de bijstandsregeling voor
zelfstandigen.

De heer Blauw (VVD): Voorzitter! De
VVD-fractie is het wel eens met de
minister, want op een gegeven
moment kan de noodzaak onderkend
worden om wat te verschuiven. Ik
ben het er echter niet mee eens dat
hij dit dan verkoopt als meerwaarde.
Bovendien vraag ik enig begrip voor
de reactie uit de samenleving dat het
gaat om sigaren uit eigen doos.

Minister Bukman: Heb ik het
verkocht als meerwaarde?

De heer Blauw (VVD): Ik heb
afgelopen donderdag een interview
gehoord waarin de minister
gevraagd werd of het klopte dat in
zijn notitie een beweging op gang
komt ten bedrage van ongeveer 400
mln. Hij twijfelde enigszins, maar zei

niet klip en klaar "neen" en
suggereerde "ja". Een half uur later,
bij de volgende nieuwsuitzending,
was het al geslonken tot 250 mln. en
later hoorde ik vanuit het landbouw–
en bedrijfsleven dat het ging om vijf
maal 18 mln. exogeen, terwijl de rest
een sigaar uit eigen doos is. In de
toelichting bij de nota van wijziging
is te lezen dat de verlaging van
artikel 3.02 over de periode
1994-1998 met in totaal 12,75 mln. -
waarvan 7,15 mln. in 1994 - kan
worden opgevangen door een
dalend beroep op investerings–
regelingen als gevolg van de huidige
vermindering van de investerings–
geneigdheid.

Minister Bukman: Nou en?

De heer Blauw (VVD): Het is wel
logisch, maar dan moet de minister
niet zo badinerend doen als gezegd
wordt dat het gaat om een sigaar uit
eigen doos.

Minister Bukman: Mij gaat het erom
dat er door de omstandigheden in de
landbouw sprake is van een
verlaging van de investerings–
activiteiten en dat dit effecten heeft
op mijn begroting doordat er minder
gebruik wordt gemaakt van het
Ontwikkelings– en saneringsfonds.
Als ik dit dan onder die omstandig–
heden via een begrotingswijziging
aanwend voor een doelstelling die
op dit moment urgent is, dan moet
daar - ik keer het om - niet
badinerend over gedaan worden,
want ik ben van mening dat er op
deze manier een goed gebruik wordt
gemaakt van de schaarse middelen
die er zijn.

De heer Van Noord (CDA): Wat
gebeurt er met een uitgetrokken
bedrag dat niet wordt benut in het
desbetreffende jaar?

Minister Bukman: Hiervoor is er een
theorie en een praktijk. Het komt
echter nogal eens voor dat er later in
het jaar toch een begrotingswijziging
wordt aangekondigd, maar formeel
heeft mijn collega van Financiën ook
enig recht van spreken. Nu hebben
wij in ieder geval een herschikking
gemaakt en ik vind dat zeer
verantwoord. Er komen gelden van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bij. Het bedrag van 40 mln. als extra
toevoeging aan het dekkingskapitaal
van het Borgstellingsfonds is dood
geld. Dat stond niet op de begroting
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van Landbouw, maar lag op de rijks–
hoofdboekhouding onder het stof.
Wij hebben het onder het stof
vandaan gehaald om het een actieve
functie te geven onder de huidige
omstandigheden, waardoor wij een
financieringsproblematiek kunnen
helpen oplossen. Geld dat er
doelloos stond, wordt nu zinvol
gebruikt. Wij hebben uit de middelen
van VROM extra geld kunnen krijgen
in verband met de vervroegde
afschrijving op milieu-investeringen.
Ik geef hiermee iets meer achter–
gronden dan in de brief. Wat dit deel
van het pakket betreft, op de andere
delen kom ik dadelijk, wil ik
benadrukken dat er sterke, kabinets–
brede steun is geweest. Andere
collega's waren ook bereid om hun
bijdrage te leveren.

Aan het eind van het gesprek dat
de heer Lubbers en ik vorige week
donderdag met het Landbouwschap
hebben gehad, is de problematiek
van de wateroverlast aan de orde
gekomen. Het probleem is bekend,
daar hoef ik niet over uit te weiden.
De artikelen, de noodkreten en de
foto's spreken allemaal boekdelen.
Je kunt je laarzen al nauwelijks uit de
klei krijgen, laat staan de aardappels.

In dat gesprek waren wij het
volstrekt eens. De boeren zullen het
uiterste doen om te redden wat er te
redden valt. In bepaalde streken is
dat al mogelijk, omdat de weersom–
standigheden wat beter zijn
geworden. Tegelijkertijd zullen het
Landbouwschap en het LNO–
apparaat, dat ter plekke aanwezig is,
de narigheid en de problemen
kwantificeren. Wat kun je onder die
omstandigheden opvangen met de
bestaande middelen, waarvan de
werking is verruimd? Voor de
resterende problemen moeten
additionele maatregelen worden
genomen. Ik ben van mening dat wij
die zoveel mogelijk moeten koppelen
aan de bestaande instrumenten van
het Borgstellingsfonds en de
bijstandsregeling zelfstandigen. Dat
is in lijn met de manier waarop wij
andere acute problemen hebben
aangepakt.

Dan wil ik nog een enkele
opmerking maken over een
schadefonds. Ik heb al wat langer
dan vandaag of gisteren connecties
met de agrarische sector. Zij strekken
zich uit over enkele tientallen jaren.
Als zich een calamiteit voordoet in
het weer of in de klimaat–
omstandigheden, komt steeds helder
naar voren de vraag of wij geen

rampenfonds of schadefonds in het
leven moeten roepen voor de
agrarische sector. De tweede vraag is
of de overheid dat kan doen. Dan
hebben wij wat in voorkomende
gevallen. Dan kunnen wij schade
vergoeden, een overbrugging
financieren of wat dan ook.

Ik denk dat de overheid er nooit
tegen is geweest dat er zoiets zou
ontstaan. Maar ik heb wel steeds
gemerkt dat de discussie in de
landbouw dat men zoiets moet
hebben en zelf moet financieren, als
het even kan, wegzakte op het
moment dat het weer opknapte. De
discussie werd dan weer gestaakt.
Op de achtergrond is het gevoel:
moeten wij in de vorm van een soort
onderlinge regelmatig bijdragen voor
zulke zeldzame risico's of moeten wij
wachten tot het weer eens misloopt,
dan vragen wij wel of de overheid te
hulp kan komen. Zo is het de
afgelopen tien jaar gegaan, dat is
geen kwestie van lelijk doen. Ik zeg
opnieuw dat ik best met het
bedrijfsleven wil overleggen of er
toch niet een vorm van onderlinge
moet worden opgezet. Daar is nooit
overmatig veel belangstelling voor
geweest. Als het bedrijfsleven
daaraan in structurele zin toch iets
wil doen, ben ik best bereid, daaraan
een steentje bij te dragen, al was het
maar om zoiets van de grond te
helpen. Een blijvende voorziening is
toch heel wat comfortabeler dan te
hoop moeten lopen als de zaak uit
de hand loopt in de hoop dat daar
wat uitkomt. Zo'n blijvende
voorziening heb ik vee! liever. Ik zal
daarover weer eens contact
opnemen met de agrarische sector.

De heer Blauw (VVD): De minister
wil een steentje bijdragen. Betekent
dit dat hij financieel wil participeren,
zeker in de eerste periode?

Minister Bukman: Dat betekent dat
ik bij de start een steentje wil
bijdragen. Ik voel niets voor een
structurele bijdrage aan een
schadevergoedingsregeling. Als iets
echter moeilijk van de grond komt,
terwijl het voor de sector van veel
belang is zo'n voorziening te hebben,
dan kun je best zeggen dat de sector
in de beginfase een steuntje in de
rug krijgt van de overheid.

Voorzitter! Ik kom nu toe aan het
tweede luik van de maatregelen. Ik
bedoel daarmee de extra of anders
te besteden middelen met het oog
op de toekomst van de sector.

Daarbij moet je duiken in de
oorzaken die ten grondslag liggen
aan de problemen die wij hebben.
Wat speelt in de diepte mee? Zijn het
aliemaal incidenten? Is er sprake van
een toevallige samenloop van
omstandigheden? Deze samenloop
van omstandigheden zou echter wel
heel toevallig zijn. Je moet dus een
analyse maken van hetgeen er
speelt. Is daarin een lijn te vinden die
overal loopt? Zijn er bepaalde
generieke oorzaken aan te wijzen
waarom het in veel sectoren zo
slecht gaat?

Ik ga vandaag niet uitvoerig op
alle sectoren in. Ik wil er wel even
heel snel doorheen lopen. Als wij
naar de groenteteelt onder glas
kijken, dan hebben wij te maken met
een vraaguitval. Daardoor vindt een
verschuiving plaats naar andere
teelten en vervolgens een aanbod
dat groter is dan de markt tegen
kostprijs kan opnemen. Daarbij
speelt de situatie van vraag en
aanbod een rol, naast alles wat de
heer Blauw heeft gezegd over
milieumaatregelen, kostenstijgingen
enz. De marktsituatie speelt daarbij
duidelijk een rol.

Bij de akkerbouw hebben wij te
maken met substitutie-effecten mede
tengevolge van de herziening van
het gemeenschappelijk landbouwbe–
leid, het kiezen voor andere
gewassen enz. Op de kwestie van de
spilfunctie kom ik straks apart terug.

De vollegrondsgroenteteelt heeft
te maken met substitutie die
plaatsvindt in de akkerbouw in de
richting van vollegrondsgroenteteelt.
Er vindt dus een verschuiving plaats.

De rundvleesproblematiek heeft te
maken met de quotering van de
melk, waardoor produktiecapaciteit is
vrijgekomen op melkveehouderij–
bedrijven. Dat is vertaald in
toenemende rundvleesproduktie.

In de varkenshouderij hebben wij
te maken met de bekende cyclus
plus een soort vraaguitval tenge–
volge van de blaasjesziekte. Welke
sector je ook bekijkt, naast alle
andere dingen die specifiek voor zo'n
sector gelden, is er heel duidelijk
sprake van een gebrek aan even–
wicht tussen vraag en aanbod, wat
overal een rol speelt.

De heer Blauw (VVD): Voorzitter! Ik
ben het eens met de minister. Deze
analyse deelt de VVD-fractie,
nochtans is zij onvolledig. Als je
namelijk je in een internationaal
woelige situatie bevindt waarin wat
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overproduktie dreigt, zullen diegenen
het eerst afvallen, die het slechtst
erin slagen onder een laag prijs–
regime nog enige vorm van
rendement te realiseren. De kostprijs
is in Nederland extreem gestegen
vanaf 1991. Erkent de minister dat dit
mede een oorzaak is?

Als wij daarnaast zien dat de
Franse overheid alleen al het
afgelopen jaar 4,5 mld. Franse francs
over het landbouwbedrijfsleven op
een tiental onderwerpen heeft
uitgesproeid, dan moet dat toch
leiden tot uitval van de Nederlandse
positie? Dan is het toch niet enkel
internationaal? Dan zijn er toch een
aantal nationale ontwikkelingen die
op dit moment extra slecht uitpak–
ken? De minister moet dan toch
meer doen dan die vijf maal 18 mln.

Minister Bukman: Aftrekken kan de
heer Blauw heel goed. Hij verwijt mij
dat ik alleen maar optel. Een zo groot
pakket reduceren tot vijf maal 18
mln. is demagogie.

De heer Blauw (VVD): Is er exogeen
meer aan de begroting toegevoegd
dan vijf maal 18 mln.?

Minister Bukman: Nu heb ik een
principiële vraag aan de heer Blauw.
Gaat het hem erom dat er geld zit in
de landbouwbegroting of gaat het
hem erom dat er geld is voor de
agrarische sector?

De heer Blauw (VVD): Ik wijs naar
het geld van Sociale Zaken en de
reserves van het 0 en S-fonds die
worden ingezet. Ik ben daar
erkentelijk voor. Dat is niet meer dan
een reddingsboei, waar ik gisteren
over sprak. Structureel zijn er nog
andere zaken aan de orde. Is dat
voldoende? Als ik let op de
kostenstijgingen, die er geweest zijn
en nog zullen optreden en op het
optreden van het buitenland, dan is
hetgeen wat er gebeurd is een eerste
stap, positief te beoordelen, maar
niet meer dan dat.

Minister Bukman: Dat is uw oordeel.
Ik ben blij, dat de heer Blauw het
eens is met mijn analyse, dat de
verhouding tussen vraag en aanbod
een rol speelt. Als je te maken hebt
met een open concurrentie en met
een kostenstijging die groter is dan
elders, dan beïnvloedt dit de
concurrentiepositie nadelig. De
concurrentie is versterkt door het tot
stand komen van de echte open

Europese markt en door de
versterking van de relaties met
Oost-Europa. Ze zal ook worden
versterkt door de totstandkoming
van het GATT-akkoord, als dat
doorgaat. In beide laatste gevallen is
het niet alleen een kwestie van extra
concurrentie van elders. Er is
evenzeer sprake van extra mogelijk–
heden elders. Dat zijn twee kanten
van het opengaan van markten.

Ik wil thans enkele opmerkingen
maken over de veranderingen aan de
kant van de vraag. De veranderingen
met betrekking tot de vraag in
supermarkten zijn ten opzichte van
vijftien jaar geleden gigantisch
veranderd. Er is een enorme vraag
naar superkwaliteit met een
geringere prijsgevoeligheid. Mensen
die supermarkten leiden, bevestigen
dat ook. Er is veel aandacht voor
gezondheidsaspecten en veiligheid
van voedsel. Er is veel meer vraag
naar variatie en keuzemogelijkheden.
Als het om de agrarische sector gaat,
moeten wij eens kijken, wat er in de
aanbieding is. Wat niet wordt
gevraagd is nooit in de aanbieding.
Supermarkten zijn ook niet gek. Wat
wordt gevraagd is in de aanbieding.
Je ziet een geweldige groei van de
variatie in het aanbod van vleeswa–
ren. Toen ik hier in de buurt een
supermarkt bezocht, waren er tot
mijn verbazing veertien soorten
eieren in de aanbieding. Ik ben nog
groot gebracht met het onderscheid
tussen witte en bruine eieren. Er
waren gigantische hoeveelheden
buitenlandse kaas in de aanbieding.
Waar ik was, hadden ze zeven
soorten aardappelen. En dat terwijl
we vroeger een tijd hebben gehad
dat je bij wijze van spreken mocht
kiezen tussen bintjes!

Dat is de trend in consumenten–
land. Je moet eens kijken wat er in
Nederland de afgelopen dertig jaar is
gebeurd. Nederland heeft gigantisch
veel gouden medailles verdiend op
de markt. Nederland heeft na de
Tweede Wereldoorlog fantastisch
ingespeeld op de vraagontwikkeling
op de Europese markten, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Er moest
meer komen, er kwam meer. Er
moest betere kwaliteit komen, er
kwam betere kwaliteit. Daarin heeft
Nederland buitengewoon hoog
gescoord, zeker na het tot stand
komen van de gemeenschappelijke
markt.

Er zijn hele mooie voorbeelden
van te geven hoe dat in de praktijk is
gegaan, dus hoe Nederland dat heeft

gedaan. Een van de mooiste
voorbeelden is de glasgroenteteelt.
Daarin is geweldig aan kwaliteits–
ontwikkeling gedaan. Men heeft dat
gecombineerd met een sterke
standaardisering, waar lange tijd veel
behoefte aan was, ook op de Duitse
markt. Het hele systeem van onze
groenteveilingen is daarop geba–
seerd. Er is een standaardprodukt
geleverd van een zeer hoge kwaliteit,
beantwoordend aan de vraag naar
een standaardprodukt van een zeer
hoge kwaliteit. Er zijn nog meer
voorbeelden te geven. Als je ziet dat
de vraag naar standaard minder
wordt en de vraag naar kwaliteit en
variatie groter wordt, is het de vraag
of het systeem waarmee je tientallen
jaren lang hoog hebt gescoord, nog
wel het systeem is waarmee je in de
toekomst je markt kunt behouden of
uitbouwen. De vraag is dus of het op
die manier niet door je vingers heen
glipt. Ik heb geen concrete antwoor–
den op die vragen, want het is niet
mijn taak om afzetsystemen te
ontwikkelen. Dat is een zaak van de
sector zelf. Ik noem dit punt even,
omdat op die gedachtengang is
gebaseerd dat wij echt in de gaten
moeten houden dat de markt ons
niet ontglipt. Dat is eigenlijk de basis
van het tweede deel van het pakket
maatregelen.

Ik geef nog een voorbeeld. Je ziet
dat supermarkten in Nederland voor
de aanvoer van rundvlees een keten
hebben die ergens in Frankrijk
begint, en die langs alles in
Nederland heengaat. Uiteindelijk
komt het vlees bij de consument
terecht, terwijl het wordt geaffi–
cheerd als komende uit X, met een
garantie dat er geen hormonen in
zitten, dat het gezond geproduceerd
is, dat de kwaliteit in de gaten is
gehouden tijdens het hele proces,
enz. lets dergelijks zien wij met
ketens die niet in Frankrijk beginnen,
maar bijvoorbeeld in Noord-lerland.
Bij dat soort dingen heb ik soms de
vrees dat Nederland linksom of
rechtsom een beetje wordt gepas–
seerd. Ik vind dat een buitengewoon
gevaarlijke ontwikkeling. Vandaar dat
wij gezegd hebben dat wij het
onderzoek naar de agrologistiek - ik
vat het in één term samen - moeten
bevorderen, omdat er een groot
distributieprobleem is. Wij hebben
Economische Zaken daarvoor kunnen
interesseren. Wij leggen er zelf een
bepaald bedrag bij.

Wat de kwestie van research en
development in het algemeen betreft
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zeg ik aan het adres van de heer
Blauw dat er nu een regeling is
getroffen. In de periode dat duidelijk
werd dat er structurele vraagstukken
zijn in de Nederlandse landbouw, is
een faciliteit die bestemd was voor
het industriële bedrijfsleven, op maat
gesneden voor het agrarische
bedrijfsleven. De taxatie is dat de
agrarische sector er in de komende
jaren voor 200 mln. van kan
profiteren, als er voldoende
initiatieven komen om van zo'n
regeling gebruik te maken. Voor
specifieke kwaliteitsprojecten binnen
het departement hebben wij een
bedrag van 90 mln. voor de
komende vijf jaren exogeen aan onze
begroting toegevoegd gekregen.
Hierbij hoort een vraag van de heer
Van Noord, die ik wil beantwoorden,
maar ik zie dat de heer Blauw wil
interrumperen.

De voorzitter: Gaat u verder. U
hoeft geen interrupties uit te lokken.
U kunt nu de vraag van de heer Van
Noord beantwoorden.

Minister Bukman: Ik zal de vraag
van de heer Van Noord beantwoor–
den. Die was: moet nu alles precies
in vijf moten worden verdeeld? Nee.
Dit is een eenvoudig antwoord. Het
hoeft niet per se. Het hangt er een
beetje van af hoe dingen worden
voorbereid, wat het eerst aan snee
komt en wat het meest urgent is. Wij
kunnen hiermee inderdaad de
activiteiten over een aantal jaren
spreiden. Het is een kwestie van
overleg hoe wij dit in de praktijk
vorm geven.

De heer Blauw (VVD): Voor de
duidelijkheid stel ik een vraag over
die 30 mln. van Economische Zaken
en die 30 mln. als LNV-deel voor de
kennisinfrastructuur. Hiervan schrijft
de minister in de toelichting dat over
dit project in principe overeenstem–
ming bestaat en dat bij definitieve
honorering 30 mln. uit de LNV–
begroting zal worden bijgeboekt. Wat
moet ik onder definitieve honorering
verstaan? Waaraan moet voldaan
worden, wil men definitief gehono–
reerd worden?

Minister Bukman: Wij moeten het
eens zijn over de inhoud van het
project.

De heer Blauw (VVD): Komen die
projecten uit het bedrijfsleven?

Minister Bukman: Ja, het is een
onderzoeksproject op basis van
overleg tussen het bedrijfsleven en
onze onderzoeksinstituten.

De heer Blauw (VVD): Heeft u een
indicatie van de termijn waarbinnen
de eerste gelden beschikbaar komen
en dus het eerste fiat er is?

Minister Bukman: Wij zijn het over
de kleine details nog niet eens, maar
ik ga ervan uit dat wij al in de loop
van volgend jaar gelden in het kader
hiervan kunnen besteden.

Dit waren de dingen die ik wilde
zeggen over de maatregelen die aan
de Tweede Kamer zijn voorgelegd in
de brief van vorige week. Ik kom
dadelijk nog terug op het herstelplan
van de heer Blauw. Ik ben eerst maar
even op mijn eigen plan ingegaan.

De heer Van Ojik (Groen Links): De
minister houdt een heel interessant
verhaal over datgene wat hij als de
structurele problemen in de
landbouwsector ziet. Hij legt, zoals
hij in het verleden vaker heeft
gedaan, een belangrijk accent op de
kwaliteit. Hierbij komt de bijna
retorische vraag aan de orde of het
systeem dat vroeger gewerkt heeft
en waarvoor vroeger gouden
medailles zijn uitgereikt, in de
toekomst nog wel werkt. Misschien
heb ik het niet helemaal goed
begrepen, maar het stelt mij een
beetje teleur dat de minister zegt dat
hij aan dat veranderende consumen–
tengedrag en zo eigenlijk niet veel
kan doen. Misschien kan de minister
ingaan op de suggestie die ik
gisteren heb gedaan, namelijk dat
ook extensivering van de produktie,
waaraan je wel wat kunt doen, kan
bijdragen tot de kwaliteitsverbetering
waaraan de minister zo hecht.

Minister Bukman: Ik denk dat de
heer Van Ojik en ik een fundamenteel
verschil van inzicht hebben in de
maakbaarheid van de samenleving.
Ik sluit dit niet helemaai uit, gegeven
onze verschillende politieke
achtergrond. Zaken zoals extensive–
ring, vermindering van het aanbod
en beheersing van de produktie
moeten op Europees vlak geregeld
worden. Wat hebben wij in 1984
gedaan? Toen hebben wij een rem
op de ontwikkeling van de melkpro–
duktie gelegd door quotering. Dit
systeem is in dezelfde vorm niet te
hanteren voor granen, maar wel voor
suiker, en daarvoor is het ook

gebeurd. Voor granen hebben wij
dringend behoefte aan een rem op
de produktie-ontwikkeling, omdat wij
nu in de granensector te maken
hebben met een overschot van 20
miljoen ton op een totale produktie
van 160 miljoen ton. Een beetje
nolens volens, bij gebrek aan andere
mogelijkheden tot produktie–
beheersing, hebben wij de wijk
genomen naar het uitschakelen van
produktiemiddelen door middel van
de braaklegregeling. Wij zijn die weg
gegaan en ik heb de stelüge
overtuiging, dat wij daarop zullen
doorgaan. Maar daarmee worden
produktiemiddelen uit het proces
gehaald. Maar nu over extensivering
in Nederland. De heer Blauw heeft
opgemerkt, dat de kosten–
ontwikkeling hier hoog is, nog
afgezien van de bijdrage van de
overheid daaraan. De grond in
Nederland is hartstikke duur in
vergelijking met die in de ons
omringende landen. In een hoog
kostenpatroon is extensivering van
de produktie niet de meest voor de
hand liggende weg. Je maakt eerder
een zo intensief mogelijk gebruik van
je produktiemiddelen, of door in te
zetten op meer kwantiteit of op meer
kwaliteit. In de Nederlandse
omstandigheden zou het laatste naar
mijn gevoel wel eens het beste
kunnen zijn om de uitdagingen door
markt en consument te weerstaan.

Mijnheer de voorzitter! Ik vind het
jammer, dat de VVD niet eerder de
indicatie heeft gegeven, dat er
additioneel iets moet gebeuren voor
de agrarische sector. Ik heb nog eens
nagekeken wat de heer De Korte
daarover gezegd heeft, maar daar
kan ik weinig inspiratie aan ontlenen.

De heer Blauw (VVD): Kunt u citeren
wat mijn collega heeft gezegd?

Minister Bukman: Om uw geheugen
op te frissen?

De heer Blauw (VVD): We kunnen
wel kort door de bocht, hoor! Hij
heeft gezegd, dat de investeringen
en de verdiencapaciteit in de
landbouw moeten toenemen. Dat
laat niets aan duidelijkheid te
wensen over!

Minister Bukman: Dat heeft hij
inderdaad gezegd!

De heer Blauw (VVD): Dan is het
toch normaal dat je de week erna, bij
de behandeling van de landbouw
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begroting, daaraan verdere invulling
geeft!

Minister Bukman: Ja, behalve dat na
de algemene politieke beschouwin–
gen het parlement de omvang van
de rijksbegroting heeft geaccordeerd
en daarmee heeft ingestemd met de
toedeling per departement. Anders
moet je tussen departementen
schuiven en ik zie dat bij de
behandeling van departementale
begrotingen zelden gebeuren. Dan
moet er namelijk iets verdiend
worden op een collega.

De heer Blauw (VVD): Dat ben ik met
u eens en daarom hebben wij ook
een dekking binnen het beleidsdeel
landbouw aangedragen. In ons plan
ziet u geen dekking door andere
departementen.

Minister Bukman: Goed.
Voorzitter! Ik wil in het bijzonder

ingaan op de opmerkingen van de
heer Blauw over het versterken van
de spilfunctie van de granen. Het is
evident, dat granen een soort
communicerend vat vormen met een
aantal contractgewassen, of het nu
gaat om de prijs alleen of de prijs
met een inkomenstoeslag. Zo werkt
het in de praktijk, maar als het goed
is is het wel de combinatie van prijs
en inkomenstoeslag en niet alleen de
prijs zelve. Bovendien, heel veel
inkomensbestanddelen in de
akkerbouw zijn afhankelijk van de
prijsontwikkeling van de aardappe–
len. Daar zie ik betrekkelijk weinig
spilfunctie van de granen. Wellicht is
dat het geval in Frankrijk, gezien de
uitbreiding daar, maar in ons land is
dat altijd betrekkelijk minimaal
geweest.

De heer Blauw (VVD): Nee, dat zit
hem in het bodemgezondheids–
aspect. Bij de behandeling van de
structuurnota Landbouw hebben wij
het teeltfrequentie genoemd. Maar
het is zeer duidelijk dat er, nadat het
moment was aangebroken waarop
de graanprijzen behoorlijk daalden,
een aanzienlijke uitbreiding is
geweest in Frankrijk. Zoals het zich
nu laat aanzien, is dat geen
incidentele maar een structurele
uitbreiding. Men investeert in
opslagcapaciteit, verwerking etcetera.

Minister Bukman: Daar ben ik het
op zichzelf niet mee oneens. De heer
Blauw heeft gepleit voor een
verdubbeling van de hectaretoeslag,

als ik het mij wel herinner. De
granen– en de snijmaïstelers
profiteren mee. Er is sprake van een
opbouwsysteem. Zij ontvangen
ongeveer 320 mln. aan hectare–
toeslagen. Dat komt dus binnen in de
Nederlandse akkerbouw. Er is
gesproken over een verdubbeling
van dat bedrag. Wij bepalen echter
niet of dat gebeurt. Dat is Brusselse
besluitvorming. Het is echter ook
Brusselse financiering. Wat betekent
nu een verdubbeling van de
toeslagen op EG-niveau? In een
aantal andere landen speelt de
akkerbouw een veel grotere rol in de
agrarische sector dan in Nederland.
Maar een verdubbeling van de
toeslagen voor bepaalde akkerbouw–
produkten in Nederland betekent een
vijf– tot zesvoudige extra last voor de
Nederlandse schatkist en wel
vanwege de extra kosten op
EG-niveau. De heer Blauw schudt het
hoofd, dus ik zal het nog eens
uitleggen.

Nederland ontvangt inkomens–
toeslagen. Dat is helder. Verder
draagt Nederland naar een bepaalde
sleutel bij aan de kosten van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Als een verhoging van de hectare–
toeslagen in de EG additioneel veel
meer gaat kosten in landen als
Franknjk, Spanje en Italië dan in
Nederland - omdat de sector
akkerbouw bij ons kleiner is - zal de
totale extra last voor de EG ook een
extra last inhouden voor Nederland.
Immers, er wordt een sleutel
gehanteerd voor de bijdragen aan de
kosten van het gemeenschappelijk
beleid. Die bedragen zijn niet gelijk
aan de bedragen voor extra
hectaretoeslagen. Er is een verhou–
ding van 1 op 6.

De heer Blauw (VVD): En dat is u de
akkerbouw niet waard?

Minister Bukman: Nu legt u mij een
vals dilemma voor. Ik zal u ook een
vraag voorleggen. Stel dat een
verdubbeling van de hectare–
toeslagen in de komende jaren
oploopt tot een extra bedrag van 320
mln. aan inkomsten voor de
Nederlandse akkerbouw. Vindt de
VVD dan - na een afweging van de
verantwoordelijkheden - dat
Nederland aan de EG een extra
bedrag van 1,8 mld. moet afdragen?
Vindt de VVD dat zij dan op een
goede manler bezig is met de
publieke financiën? De heer Blauw
moet daar toch, gelet op zijn

politieke achtergrond, vraagtekens bij
zetten?

De heer Blauw (VVD): Daar ben ik
het mee eens. De bedragen in uw
rekensom klinken zeer spectaculair.

Minister Bukman: Zij zijn ook
spectaculair.

De heer Blauw (VVD): Ik stel het
volgende vast. Bij de route die nu is
ingezet, is er absoluut sprake van het
niet nakomen van eerder gedane
toezeggingen vanuit het Brusselse.
Daar is gezegd dat een beleid in
gang moet worden gezet waarbij het
steunregime voor graan wordt
verlaagd - laten wij het nu bij graan
houden - maar waarbij compensatie
plaatsvindt door de hectaretoeslag.
En wat is nu feitelijk aan de orde? Er
zit minstens 10 of 12 cent tussen. Die
compensatie is lang niet volledig. Die
is onfatsoenlijk laag. Men had het in
de oorsprong niet zo moeten
verkopen. Ik heb gisteren gezegd dat
een aantal ondernemers in de
landbouw, met name in de Neder–
landse landbouw, zich meedogenloos
in de kou gezet voelt. Wij spreken nu
over één van de facetten. Nu de
rekensommen komen en de
bureaucratie over de sector is
uitgewaaierd, kom je op ƒ 400 per
hectare en lever je ƒ 800 a ƒ 850 in.

Minister Bukman: Ik herhaal in dit
verband wat ik in de memorie heb
geschreven. Het is het eerste jaar
van het nieuwe systeem. Wij hebben
als ministers van landbouw in
Brussel tegen elkaar gezegd: na
ommekomst van het eerste jaar gaan
wij het evalueren, niet alleen op zijn
administratieve kantjes, zijn
bureaucratie, snelheid van uitbetalen
enzovoort, maar ook qua bedragen.
Er zijn nogal wat verschillende
geluiden te horen en ook verschil–
lende cijfers te zien binnen de EG
over hoe het nu in de praktijk gaat.
De vraag is of met de huidige
praktijk grosso modo wordt voldaan
aan hetgeen de heer MacSharry
gezegd heeft. Het was namelijk
tijdens zijn "bewind" in Brussel dat
de besluitvorming heeft plaatsgevon–
den. Als blijkt dat het systeem in een
aantal opzichten niet voldoet aan de
doelstellingen en dat de hoogte van
de inkomenstoeslagen per hectare
daarbij een rol speelt, dan wil ik
positief meedoen aan een discussie
tussen de ministers van landbouw in
Brussel. Ik weet niet of het beeld dat
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wij 10 tot 12 cent te kort komen,
voldoende onderbouwd is. Echter,
ook als het minder dan 10 a 12 cent
is, kan het een ernstig probleem
vormen. Wij gaan in de Raad van
ministers dus na een jaar een
discussie aan over de vraag of het
systeem zo verder kan worden
doorgevoerd of niet.

Mijnheer de voorzitter! Dit waren
wat meer algemene beschouwingen.
Dit hele complex heeft zo'n
belangrijke rol gespeeld in de eerste
termijn van de Kamer dat ik hier toch
ook een belangrijk deel van mijn tijd
aan wilde besteden. Ik zal nu nog
een aantal concrete vragen beant–
woorden.

De voorzitter: Ik neem aan dat u
daar enige voortgang mee maakt. U
kent immers de norm van de helft
van de spreektijd van de Kamer.

Minister Bukman: Ja, die norm ken
ik heel goed. Ik zal dan verder in
telegramstijl antwoorden. Ik zie dat
de heer Van Middelkoop vindt dat ik
geen haast moet maken, maar de
voorzitter bepaalt dat.

De heer Van Middelkoop heeft
gevraagd of de verhouding van 20
mln. in het kader van de bijstands–
regeling zelfstandigen en het
dubbele daarvan voor het
Borgstellingsfonds niet een beetje
gek is. De volgorde van de
financieringsbronnen is: eigen geld,
bank, Borgstellingsfonds en
bijstandsregeling zelfstandigen. De
vraag over een verhoging van het
plafond in het kader van de
bijstandsregeling kwam met name
voort uit de specifieke situatie in de
glastuinbouw, waar men dringend
behoefte heeft aan deze verhoging.
Dit is echter een andere argumenta–
tie dan die voor de algemene
verbreding van de grondslag voor
het Borgstellingsfonds.

Ik ben al ingegaan op de vraag
van de heer Van Noord over de
spreiding van bestedingen over de
jaren en het afwijken van het
gesuggereerde gemiddelde.

De heer Huys heeft nog een keer
een vraag gesteld over de kwestie
van het maximaliseren van de
werkingsduur van subsidieregelingen
in het kader van het 0 en S-fonds.
Het mestopslagbesluit van 1991 is
per 1 oktober 1993 gesloten.
Daarmee is dus voldaan aan een
wens van de heer Huys. Verder
liggen er op dit ogenblik voorstellen
in Brussel tot aanpassing van andere

investeringsregelingen van het 0 en
S-fonds. Die aanpassingen houden
onder meer in dat roerende
goederen hooguit drie achtereenvol–
gende jaren voor subsidie in
aanmerking kunnen komen en
onroerende goederen maximaal vijf
jaar. Wij zitten dus een beetje op de
weg die de heer Huys ons vorig jaar
heeft gewezen.

De heer Ter Veer wees op een
interview met mij in NRC Handels–
blad van een aantal weken geleden.
Daarin vereng ik de problematiek
zijns inziens iets te veel tot het niet
voldoende meer functioneren van
het coöperatiewezen in Nederland
gezien de veranderde omstandighe–
den. Het is absoluut niet mijn
bedoeling geweest om lelijke dingen
te zeggen over de coöperaties. Ik ben
groot gebracht te midden van dat
type organisaties. Die hebben een
fantastische rol gespeeld bij de
verdere ontwikkeling van de
Nederlandse agrarische sector. Ik heb
er wel op willen wijzen, dat de
particuliere verwerking en afzet soms
wat flexibeler kan reageren op
prikkels uit de markt, dan een
coöperatieve organisatie. Dat hoeft
niet per se, maar dat risico zit er wel
een beetje in. Vandaar dat ik in NRC
Handelsblad, voor een wat groter
publiek, deze opmerkingen heb
gemaakt, maar niet om lelijk over de
coöperaties te doen. Dat is bepaald
niet het geval.

Dan een enkele opmerking over de
agrificatie, waar veel over is gezegd.
De heer Huys stelde tijdens het debat
vorig jaar voor om op dat punt een
soort interdepartementale stuurgroep
in te stellen. Er is erg veel onderzoek
gaande over nieuwe agrificatiemoge–
lijkheden. Intussen is er ook al een
hoop gerealiseerd. Dat komt niet
altijd in de openbaarheid, maar op
het punt van de zetmeelderivaten, de
eiwitderivaten en de melksuiker–
derivaten zijn heel veel technologi–
sche ontwikkelingen aan de gang.
Het grote probleem daarbij is echter
om de draai naar de markt te maken.
Als het maken van een draai naar het
wat grootschaliger produceren alleen
maar kan met steun linksom of
rechtsom van de overheid of van
Brussel, dan bereik je je doel zeker
niet. Met een aantal projecten zitten
wij dus met het maken van die draai.
Wij hebben regelmatig contact
daarover met andere departementen.
Dat een en ander nog niet zo snel
gaat als de Kamer en ik willen, hangt
samen met het feit dat wij met een

aantal zaken nog in de experimentele
fase zitten. De marktsituatie maakt
het vaak niet mogelijk om de draai
naar de markt te maken, want er is
vaak nog te veel concurrentie van
produkten die op een andere basis
zijn geproduceerd. Wij hebben dus
veel interdepartementaal overleg.
Het aantal echte projecten is
betrekkelijk gering en er is de
taakgroep agrificatie van het
Landbouwschap. Ik vraag mij
daarom af, of je een en ander zwaar
moet optuigen met een interdeparte–
mentale stuurgroep. Ik ben daar niet
tegen, maar ik twijfel aan het
additionele nut ervan.

De heer Huys (PvdA): Voorzitter!
Misschien dat het gestelde van mij
over een eventuele motie op dit punt
van tafel kan. De minister is er niet
tegen, zegt hij. Het gaat ons er in
ieder geval om, dat zo'n stuurgroep
mandaat krijgt om waar het gaat om
bepaalde projecten te kiezen en te
zeggen: hiermee gaan wij verder en
de andere laten wij even rusten. De
stuurgroep, bestaande uit vertegen–
woordigers van de departementen
en het bedrijfsleven samen, hoeft
van mij niet zwaar opgetuigd te
worden, maar het gaat mij er wel om
dat men mandaat heeft om te kiezen.

Minister Bukman: Bij de huidige
structuur, via het interdepartemen–
tale overleg en de agrificatiegroep
van het Landbouwschap, waar mijn
mensen ook in zijn vertegenwoor–
digd, kan het ook. Als de heer Huys
het echt nodig vindt om een en
ander te concentreren tot één club,
die kan zeggen welke kant men uit
moet, dan ben ik daartoe bereid. Het
is namelijk helemaal geen punt waar
wij verschil van mening over
hebben. Het gaat om de vraag hoe
bepaalde dingen het gemakkelijkst
kunnen worden gestimuleerd en hoe
er vaart in kan worden gebracht.
Daar is mij veel aan gelegen en de
landbouw ook.

De heer Blauw (VVD): De VVD-fractie
is het eens met de minister eens dat
er vaart moet komen. Wij moeten uit
het praatcircuit weg. Ik heb namens
de VVD-fractie op 20 april schrifte–
lijke vragen gesteld, met name naar
aanleiding van het SER-rapport over
de biobrandstoffen. De minister heeft
toen geantwoord: in een brief over
agrificatie, die ik in het najaar aan de
Kamer zal zenden, zal ik mede
aandacht besteden aan biotransport–
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brandstoffen. Dat moet dan in
overleg met VROM, EZ en Financiën,
waar het hele agrificatieprobleem
aan de orde komt. Wanneer kunnen
wij die brief tegemoetzien?

Minister Bukman: Dit najaar.

De heer Blauw (VVD): Kunt u daar
niet wat duidelijker over zijn?

Minister Bukman: Volgens mijn
agenda duurt het najaar tot 21
december. Daarna begint de winter.

De heer Blauw (VVD): Dus direct na
het kerstreces kunnen wij daar een
mondeling overleg over voeren.

Minister Bukman: Dat betreft uw
agenda.

Voorzitter! Ik wil nog een paar
opmerkingen maken over de
internationale problematiek. De heer
Huys heeft iets gezegd over de
flexibilisering van de braakleg–
regeling. Daarover voeren wij op dit
moment uitvoerige discussies in de
Landbouwraad. Flexibilisering is naar
ons oordeel goed als een braakleg–
regeling de ontwikkeling van de
produktiecapaciteit beïnvloedt. Dat is
voor mij het criterium. Als men wil
flexibiliseren door boeren de
gelegenheid te geven om braakleg–
grond bij elkaar te brengen en het
eind van het verhaal is dat het
allemaal grond is waar verder weinig
af komt, terwijl daar wel een
hectaretoeslag en een braakleg–
vergoeding tegenover staan, is er
wel geflexibiliseerd, maar is het
effect van die dure maatregelen
klein. Dat is dus de norm die ik
hanteer in de discussies.

De heren Van Noord, Leerling en
Van der Vlies hebben vragen gesteld
over de inkomenstoeslagen met
prestatievoorwaarden. Ik heb van
begin af aan in de discussie over een
nieuw landbouwpolitiek systeem
voor de granen, gezegd: let op, als
men alleen een compensatie krijgt
voor lagere prijzen, terwijl dat
systeem een vervanging was van de
stabilisatoren die leiden tot lagere
prijzen zonder enige compensatie,
dan moet je wel in de gaten houden
hoe kwetsbaar dat nieuwe systeem
politiek is. In dat kader heb ik
gevraagd of er dan niet een soort
link tot stand kan worden gebracht
tussen het krijgen van inkomens–
toeslagen en het verlenen van een
maatschappelijke dienst in het kader
van natuur en landschap. Ik heb daar

uitvoerig over gediscussieerd in de
Raad in Brussel, maar ik heb weinig
steun gekregen voor dat idee. De
enige collega die mij wilde steunen
was mijn vorige Engelse collega. Het
is in de Engelse verhoudingen zo
voor de hand liggend dat boeren
uitgebreid aandacht besteden aan
landschap en natuur, dat zo'n
systeem er in Engeland wel in wil.

De heer Van Noord (CDA): Er is nu
sprake van een lotsverbondenheid
tussen de hectaretoeslag en een
verplichte braaklegging. Er is echter
ook een relatie met de prijsontwikke–
ling van de granen. Als er niet
voldoende grond braak ligt, is er een
groter aanbod van granen, waardoor
de prijzen lager worden. Kan niet
langs die weg worden gekeken hoe
daar meer inhoud aan kan worden
gegeven? Braaklegging is namelijk
een tegenprestatie. Als op die manier
een beter effect kan worden bereikt,
is dat toch alleszins de moeite waard
om de discussie daarover voort te
zetten?

Minister Bukman: Ik geef slechts het
verslag van de gang van zaken tot op
heden. De discussies in de
Landbouwraad waren wat ontmoedi–
gend. Daar hield men het verhaal dat
de inkomenstoeslag een compensa–
tie is voor prijsverlaging. Voor
grotere bedrïjven zit daar de
braaklegregeiing aan vast. Mijn
standpunt hierover is niet veranderd,
maar ik wijs er wel op dat het op den
duur niet bevredigend is om op
rotsen te ploegen. In ieder geval
wordt het hele systeem geëvalueerd
en ik kan de heer Van Noord
verzekeren dat dit punt door mij
opnieuw zal worden ingebracht.

De heer Van Noord vroeg zich af
of het niet beter is om afstand te
nemen van interventie– en quota–
regelingen in de zuivelsector, de
rundvlees– en schapensector. Het
leek hem beter om het spel van
vraag en aanbod ruimer baan te
bieden in verband met de vergroting
van de EG. Diep in mijn hart ben ik
het met de heer Van Noord eens. De
kunstmatigheden die in de loop der
tijd zijn opgebouwd in Brussel
hebben geleid tot een bureaucratie,
waardoor de werkgelegenheid wel
wordt bevorderd maar waarmee de
boeren niet erg geholpen worden.
Naarmate het hek rondom de sector
steeds groter wordt, neemt de
kunstmatigheid toe en komt het
normale functioneren van de markt

steeds minder in zicht. Dat kan toch
de bedoeling niet zijn. Met de
toetreding van nieuwe lidstaten
lopen wij het risico dat de zaken nog
gecompliceerder worden, omdat wij
dan niet alleen te maken hebben met
bergboeren, maar ook met de
categorie arctische boeren uit het
gebied boven Stockholm, Helsinki en
Oslo. Dan moeten er nieuwe
regelingen komen waarin uitzonde–
ringsposities worden genoemd. Nu
vind ik het best dat er uitzonderings–
posities geschapen worden in het
beleid, maar men moet in het
Europese landbouwbeleid goed voor
ogen houden dat er geproduceerd
wordt voor een markt en dat daar
uiteindelijk het inkomen vandaan
moet komen.

Dan de vraag van de heer Blauw
over de groene koers van de gulden.
Er bestond een switch-over-systeem.
In de herfst van vorig jaar is besloten
tot voortzetting van een switch-over–
systeem, zodat negatieve effecten op
de prijzen voor zware markt–
onderhandelingsprodukten met
name in landen waarin de munt zou
revalueren ongedaan worden
gemaakt. Daarbij werd uitgegaan van
relatieve stabiliteit. In augustus heeft
men de bandbreedtes verruimd en is
het wisselkoerssysteem openge–
gooid. Het switch-over-systeem is
daardoor ter discussie komen te
staan. De Nederlandse en de Duitse
regering hebben gesteld dat het niet
juist is om op basis van overwegin–
gen die met landbouwprijzen niets te
maken hebben, het monetaire
systeem anders te laten functione–
ren, waardoor de boeren in een
aantal landen er het slachtoffer van
worden.

In dit verband merk ik op dat
Nederland samen met de Duitsers
optreedt als het gaat om het zoeken
van oplossingen voor een monetair
vraagstuk. De Commissie stelt voor
in dergelijke gevallen inkomens–
compensatie te geven. Dan kan de
situatie ontstaan dat dit dan weer
wel en dan weer niet moet gebeuren,
met alle gevolgen vandien. Ik denk
aan de bureaucratische rompslomp
en aan de fraudegevoeligheid bij
dergelijke kwesties. Nederland meent
dat geprobeerd moet worden voor
dit probleem in het monetaire vlak
een oplossing te zoeken. Als er dan
gekozen moet worden voor groene
koersveranderingen, laat dit dan in
etappes gebeuren. ledereen weet
namelijk dat de effecten van
koersveranderingen op den duur
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uitfaseren. Op deze wijze kan de
sector intussen profiteren van de
positieve effecten die een revaluatie
kan hebben op de kosten–
ontwikkeling.

Voorzitter: E.G. Terpstra

Minister Bukman: Mevrouw de
voorzitter! Mijn tempo blijft hoog. Dit
is een verzoek van de heer Deetman.

De voorzitter: Het is ook een
verzoek van de nu zittende voorzitter.
Ons streven is dat de Kamer voor
13.00 uur kan doorgaan met de
tweede termijn.

Minister Bukman: Ik kom bij de
GATT en de Franse houding.
Frankrijk zegt dat 15 december niet
heilig is. Als je echter niet bindt aan
een datum, komt er helemaal nooit
iets van terecht. Ik zie ook helemaal
niets in het sluiten van een deel–
akkoord.

De heer Blauw (VVD): Ik had er nog
een vraag aan toegevoegd, namelijk
hoe het standpunt van een aantal
andere lidstaten binnen de EG is.
Want zij lijken ook wat wankelmoe–
dig te worden.

Minister Bukman: Zij zijn inderdaad
niet moedig, maar wankelmoedig.
lerland is zeer wankelmoedig, België
evenzeer. De mediterrane landen
binden hun positieve houding ten
opzichte van de Uruguay-ronde erg
aan het feit of er verder binnen de
EG nog "iets te halen is" voor
mediterrane produkten.

De heer Blauw (VVD): Voorzitter! Ik
had nog een vraag gesteld in dit
blokje, namelijk of het juist is dat van
Amerikaanse zijde de vrijhandel
wordt bepleit daar waar het om de
tarieven gaat, maar dat men de
blokkades weer opwerpt op basis
van veterinaire en fytosanitaire
aspecten.

Minister Bukman: Het spijt me dat ik
hier niet op ingegaan ben. Het
antwoord hierop is een beetje "ja".
Ik zeg dit omdat er na het Blair
House-akkoord nieuwe discussies op
gang zijn gekomen over het
veterinaire en fytosanitaire probleem.
Waar gaat het dan om? Er was
afgesproken in Genève om die
systemen te baseren op wetenschap–
pelijke gegevens. Of deze altijd
objectief zijn, is vers twee, maar

objectiever is bijna niet denkbaar. De
Amerikanen hebben gezegd: we
moeten eens over andere dingen
gaan praten: bijvoorbeeld
consumer's concerns. Ga er maar
aan staan. Je komt dan in een
subjectiviteit waarmee je alle kanten
op kunt. Dat is vermoedelijk ook de
bedoeling. Wij zijn er zeer tegen
gekant dat wij die kant opgaan. Juist
op veterinair en fytosanitair gebied
hebben wij buitengemeen grote
belangen, omdat maatregelen ter
zake vaak worden misbruikt voor
handelspolitieke doeleinden.

Mevrouw de voorzitter! Over het
thema "duurzaamheid" heb ik in de
memorie van toelichting veel
geschreven. Ik hoef dit niet allemaal
te herhalen. De heer Van Ojik heeft
een zeer specifieke vraag gesteld
over het duurzaam consumeren. Ik
ben opgetreden in het Grand gala
van het genoeg. Ik weet niet wie
deze term heeft uitgevonden, maar ik
niet. Mij werd als vraag gesteld: heb
je als overheid de taak, consumerend
Nederland zodanig te gaan beïnvloe–
den wat de keuze van dingen die zij
consumeren betreft, dat je hiermee
de duurzaamheid bevordert? Ik heb
toen gezegd: waar ligt de verant–
woordelijkheid van de Nederlandse
overheid? Deze ligt primair bij de
vraag of datgene wat in de aanbie–
ding komt, voldoet aan gezondheids–
eisen en of het voldoet aan
veiligheidseisen. Ter zake van de
relatie met de duurzaamheid van
consumeren en produceren, moet de
overheid oppassen dat zij niet de
toer opgaat van het betuttelen van
consumentenland. Je ziet daar heel
duidelijk een voorkeur groeien voor
produkten die op een bepaalde
manier zijn geteeld of waarbij
bijvoorbeeld sprake is van een
bijzondere veiligheidseis. Dat vind ik
prima, maar ik voel er niet zo erg
veel voor om als zedenmeester op te
treden.

Een deel van de punten die aan de
orde gesteld zijn ten aanzien van het
milieu, lijkt mij te behoren bij de
discussie die wij krijgen over mest
en ammoniak. Daarom ga ik er nu
niet te veel op in. Wat wel eerder
aan de orde komt, is de problematiek
van de toepassing van de Wet
verontreiniging oppervlaktewater en
de effecten die dat kan hebben op de
tuinbouw. Ik herhaal wat ik heb
gezegd op het moment waarop de
resultaten van het onderzoek
duidelijk werden. Toen heb ik in de
publiciteit gezegd: "Ik ben me

rotgeschrokken". Dat mag ik hier
eigenlijk niet herhalen, omdat het
geen parlementair taalgebruik is,
maar het was wel zo. Het feit dat de
aanvankelijke verwachting was dat
50% van de bedrijven in de
problemen zou komen en het 23%
werd, is voor mij geen reden om te
zeggen dat het meevalt. Dan nog
blijft het gruwelijk tegenvallen. Als
wij toch een AMvB zullen moeten
formuleren ter zake van de proble–
matiek en zoveel mogelijk moeten
"coveren", zodat met zo weinig
mogelijk individuele vergunningen
gewerkt hoeft te worden, dan is het
echt noodzakelijk om dat zodanig in
de tijd te positioneren dat zich
minder ongelukken zullen voordoen,
dan wet zodanig te koppelen aan
normale investeringsritmen - de heer
Blauw refereerde hier ook aan in zijn
herstelplan - dat het draagbaar blijft
voor de sector. Daarbij moet ik wel
zeggen dat de implementatie van
wat al eerder nodig was, niet
permanent op stoom heeft gelegen.
Het is dus duidelijk dat er iets moet
gebeuren en wat mijn grondhouding
is in de discussies die ik hierover zal
hebben met de collega's Alders en
Maij-Weggen.

De heer Van der Vlies (SGP): Hoe
ligt het nu in het kabinet? De
minister heeft zojuist een uitdrukking
gebruikt die hij eigenlijk niet wilde
herhalen, dus past het mij helemaal
niet meer om dat te doen. Maar
heeft hij dit in het kabinet ook zo
gezegd? Ik heb wel eens gehoord dat
het kabinet "maar één mond heeft",
maar ik heb daaruit toch ook andere
geluiden gehoord, precies van de
collega's die de minister zojuist
aanhaalde. Het stelt mij in die zin
gerust als de minister hen weet te
overtuigen, want dat is echt nodig.
Het kan niet zo zijn dat hun lijn -
bijvoorbeeld de lijn die door de
minister van Verkeer en Waterstaat is
uitgezet - praktijk zal zijn, want dan
gaan er echt ongelukken gebeuren.
Daarom wil ik krachtig ondersteunen
wat de minister heeft gezegd en
hoop ik dat zijn zending effect zal
sorteren.

Minister Bukman: Ja, mijn missie
zal hopelijk effect sorteren. Ik ben in
contact met beide collega's daarover,
waarbij ik de houding aanneem die
ik zojuist onder woorden probeerde
te brengen.

Ik kom op enkele punten die
betrekking hebben op het OVO–
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drïeluik. Over de R en D-faciliteit heb
ik reeds opmerkingen gemaakt bij de
toelichting op het pakket maatrege–
len voor het bedrijfsleven.

De geachte afgevaardigde Ter Veer
vind dat het IKC iets is wat de
integratie een beetje hindert, terwijl
het IKC juist in het leven is geroepen
om een brugfunctie te vervullen. Als
de heer Ter Veer de indruk heeft dat
het gaat om een brug die opgehaald
is en de communicatie over de weg
niet verbetert, dan wil ik er nog wel
eens naar kijken. Hij is echt in het
leven geroepen om de brugfunctie
tussen voorlichting en onderzoek te
vergemakkelijken.

Mevrouw de voorzitter! Over het
onderwijsgedeelte van het OVO–
drieluik heb ik nog een enkele
opmerking. Er is bezuinigd op het
landbouwonderwijs. Bij de begroting
voor 1991 was het totale budget 812
mln. en in 1994 was het 778 mln. Dat
is min 4%. In 1991 was er nog sprake
van het onderdeel studiefinanciering
op de landbouwbegroting, maar dat
is structureel overgeheveld naar het
ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, onder de titel: for
better and for worse. Het heeft een
poos for better gewerkt en wij zitten
nu een beetje in de fase van for
worse. Er moeten parallel aan
bezuinigingen op O en W bezuinigin–
gen op landbouwonderwijs
plaatsvinden. De collega van 0 en W
heeft de mogelijkheid om iets weg te
werken in de studiefinanciering. Dat
is soms heel wat, terwijl ik die
mogelijkheid niet heb. Ik zeg toe dat
ik dit punt nog eens met de collega
zal doornemen. Als wij tot een
gezamenlijke opstelling kunnen
komen, zullen wij nog met de collega
van Financiën spreken. Het is een
beetje een structureel mankement
van onze begroting.

Vis was ooit het troetelkind van
discussies in deze Kamer, maar nu
bijna een weeskind. Er is één
opmerking over gemaakt, terwijl er
geen UCV is over vis. De heer Van
Noord heeft een opmerking gemaakt
over de visserij. Die kwam op mij
over als een heel positieve, dus daar
hoef ik verder geen oordeel over te
geven.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Als de minister de illusie
heeft dat hiermee het hoofdstuk
visserijzaken wat de Kamer betreft
zou zijn afgedaan, kan ik hem
geruststellen. Wij zullen elkaar nog in
de ogen kijken en royaal spreken,

maar daar is een andere gelegenheid
voor voorzien.

Minister Bukman: Uitstekend, dan
ben ik zeker aanwezig.

Het op een na laatste punt is de
bestuursorganisatie. Wij hebben
buitengewoon hard gewerkt na alle
discussies, ook hier in de Kamer,
over wat zich allemaal op landbouw
afspeelde. Het zat daar structureel
fout en mensen gingen op een
merkwaardige manier met elkaar om.
Ik hoef de daarbij gebezigde
woorden niet te herhalen. Wij
hebben nu een nieuwe organisatie
ten departemente. Ik ben zeer
tevreden over de manier waarop het
departement functioneert. Ik ben blij
dat ik dat hier eens kan zeggen, want
daar is zowel politiek als ambtelijk
hard aan gewerkt.

Over de AID zijn twee vragen
gesteld. Moet het personeelsbestand
van de AID terug, terwijl er zoveel te
controleren valt? Het antwoord
daarop is eenvoudig. In het kader
van de reorganisatie van de AID zal
het aantal mensen dat betrokken is
bij de directe controle, stijgen van
350 naar 390. De controlecapaciteit
neemt dus toe. De tweede vraag
betrof de vestigingsplaats van de
AID. Ik zie het probleem van het
verplaatsen van een instelling naar
een ander deel van het land heel
duidelijk, maar wij zitten in een
proces van integratie van de
Economische controledienst met de
AID. Ik zou het bestuurlijk zeer
onterecht vinden om te zeggen: het
is weliswaar een heel pakket, maar
wij halen het element van de
vestigingsplaats eruit, dat gaan wij
van tevoren regelen en dan zien wij
verder wel. Als dus gezegd wordt dat
de AID nu gevestigd is in Kerkrade
en het een rib uit het lijf zou zijn als
de AID daar wegging, dan is dat voor
de overwegingen een heel relevante
factor. Het is echter niet juist, die
factor eruit te lichten en de rest van
het proces dan maar af te wachten.
Bestuurlijk gezien propageer ik een
dergelijke houding niet.

De heer Huys (PvdA): Voorzitter! Ik
kan mij wel iets voorstellen bij
hetgeen de minister hierover zegt.
Mij gaat het om duidelijkheid voor
de mensen in Kerkrade. Er is lang
gewacht. Er zijn in het verleden
afspraken gemaakt over de vesti–
gingsplaats in het kader van de
spreiding van de rijksdiensten. Die
kun je toch niet zomaar wegpoetsen?

Je moet als overheid zeggen: wij zijn
die verplichting destijds aangegaan
en wij blijven daarbij.

Minister Bukman: Voorzitter! Ik
hoop dat het de geachte afgevaar–
digde Huys duidelijk is dat ik het
probleem van de vestigingsplaats
relevant acht. Veel lokale mensen
verdienen bij deze dienst hun
boterham. Voor deze vestigingsplaats
is gekozen in het kader van de
spreiding van de rijksdiensten
tengevolge van de mijnsluitings–
problematiek. Ik zit niet op de toer
van: dit hoofdstuk is afgesloten, zand
erover en nu gaan wij eens kijken of
iedereen in Nederland wel op de
goede plek zit. Dat is mijn houding
niet. Het is een relevant punt,
gegeven de berichten die ik uit het
AID-kantoor zelf ontvang via de
dienstcommissie. Ik vind het echter
niet juist, dit punt uit het hele dossier
te lichten en daarover op voorhand
een beslissing te nemen.

De heer Blauw (VVD): Voorzitter! Nu
de minister zich in een afwegings–
proces bevindt, is het correct, hem te
melden dat de VVD-fractie het eens
is met de argumentatie van de
PvdA-fractie in dezen.

Minister Bukman: Als dat niet het
geval zou zijn, was deze opmerking
ook relevant.

De heer Blauw (VVD): Dat moet u
nog maar afwachten!

De voorzitter: Als de heer Blauw wil
interrumperen, wil hij dan de
interruptiemicrofoon gebruiken? Dat
is overigens geen uitnodiging nog
meer te interrumperen. Wij zijn al
aan de late kant. Ik zou de staatsse–
cretaris ook nog in de gelegenheid
willen stellen, zijn termijn af te
ronden voor de lunchpauze. Ik
verzoek u dan ook, u te beperken bij
de interrupties.

De heer Van Noord (CDA): Wanneer
kan het regeringsstandpunt over het
samenvoegen van de twee diensten
bij de Tweede Kamer zijn?

Minister Bukman: Dat hangt niet
alleen van mij af, maar ook van
collega Andriessen. Ik heb absoluut
geen behoefte aan vertragings–
tactieken. Als de Kamer nu zegt dat
de procedure versneld moet worden,
dan voel ik dat als steun in de rug.
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De heer Van Noord (CDA): Dan
dring ik erop aan, binnen de kortste
keren de afronding te realiseren en
de Kamer daarvan op de hoogte te
stellen.

De voorzitter: Dat lijkt mij bijna een
opmerking voor de tweede termijn.
Ik neem aan, dat de minister daarvan
akte heeft genomen.

De heer Ter Veer (D66): Zal het
helpen als ook de fractie van D66
meldt dat wij zeer hechten aan
Kerkrade als vestigingsplaats?

Minister Bukman: Wie ben ik om te
zeggen dat dat niet zou helpen? De
heer Ter Veer heeft echter ook
weleens dingen gedaan die niet
hielpen. Zijn fractie heeft bijvoor–
beeid bij de algemene financiële
beschouwingen gezegd dat 150 mln.
gekort kan worden op de begroting
voor mijn ministerie. Dat heeft niet
geholpen!

De heer Ter Veer (D66): Het heeft de
minister ook niet geholpen om in
Zuidlaren wat meer goodwill voor
zijn standpunt te mogen oogsten.

Minister Bukman: Dat was ook niet
uw opzet toen u met het voorstel
voor die korting kwam.

De voorzitter: Ik neern aan dat de
minister zijn betoog nu kan afronden.

Minister Bukman: Er is in het debat
veel gesproken over lijnen naar de
toekomst. Ik heb geprobeerd een
aantal dingen te noemen die voor
mij buitengewoon relevant zijn. Wij
hebben ten departemente een kleine
eenheid voor strategische beleids–
planning in het leven geroepen. Deze
eenheid moet bekijken hoe het beeld
voor de komende tien a vijftien jaar
eruit ziet.

De heer Van Noord heeft gevraagd
of ook niet een paar mensen van
buiten op de koffie genodigd konden
worden. Het leek hem nuttig het
oordeel te horen van mensen die er
verstand van hebben, maar die toch
een beetje op afstand staan, over de
agenda voor de agrarische sector
voor de komende tien jaar. Het is
mijn voornemen om dat te doen. Ik
ben blij met die suggestie. Ik zal de
Kamer daarover nader berichten.

De heer Ter Veer (D66): Dat valt toch
niet onder het bekende hoofdstuk
externe adviseurs, waartegen wij met

z'n allen te hoop lopen, omdat het te
veel kost?

Minister Bukman: Nee. Het
hoofdstuk externe adviseurs, dat wij
een klein beetje korter willen maken,
houdt niet in dat je niet te rade mag
gaan in de samenleving.

D

Staatssecretaris Gabor: Mevrouw de
voorzitter! De geachte afgevaardigde
de heer Van IMoord heeft gisteren
naar mijn oordeel terecht een aantal
opmerkingen gemaakt over
belangrijke nota's die in de afgelo–
pen periode zijn vastgesteld en
waarin het beleid in de jaren
negentig is uiteengezet. Hij noemde
de structuurnota Landbouw en het
Natuurbeleidsplan, waarin zelfs tot
na 2000 de piketpaaltjes zijn uitgezet.
In die nota is een omslag aan de
orde is. Er wordt een veel hogere
prioriteit voor dit beleidsterrein
gegeven. Ik noem verder de nota
Kiezen voor recreatie, waarin een
trendbreuk voor de sector is
geformuleerd en de rol van de
overheid in de toekomst helder is
neergezet. De Gezondheids– en
welzijnswet voor dieren is afgerond.
Hierin is een eigentijds kader
gecreëerd. Ik noem verder het
Meerjarenplan gewasbescherming
plus het inmiddels gesloten akkoord
met de sector. Ook dit mag
gememoreerd worden.

Ook de geachte afgevaardigde de
heer Huys schonk aandacht aan
hetgeen de afgelopen vier jaar in
positieve zin is gebeurd. Daarbij
heeft hij de verschillende beleids–
onderwerpen en de betrokkenheid
van het departement genoemd. Het
deed mij bijzonder genoegen dat hij
de volgende formulering gebruikte:
"Aan het jarenlang gezeur over
gewasbescherming en de commissie
toelating werd een einde gemaakt,
uitmondend in een convenant." Er is
enorm veel werk verricht. Er is
fundamenteel beleid neergezet. Ik
ben de geachte afgevaardigden
erkentelijk voor het memoreren van
deze feiten. Het decentralisatie–
akkoord met de provincies en het
structuurschema moeten in deze
Kamer nog worden besproken. Dat
zijn belangrijke beleidsstukken voor
de toekomst.

Tegen deze achtergrond wil ik
achtereenvolgens ingaan op het
kwaliteitsbeleid, dierenwelzijn,
gewasbescherming, het landelijk

gebied en de groene ruimte, het
bosbeleid, het internationaal
natuurbeleid en het amendement
van de heren Van Noord en Huys.

Een groot aantal sprekers heeft
terecht aandacht gevraagd voor het
kwaliteitsbeleid. Mijn analyse is, dat
dit een belangrijk probleem vormt.
Het vertrouwen van de afnemers en
de consumenten is bepalend voor de
verdere gang van zaken rond de
primaire produktie en de agro–
industrie. Voor de zomer heeft de
Kamer mijn nota daarover ontvan–
gen, getiteld "Van meer naar beter".
Ik hoop, dat wij die nota binnenkort
kunnen bespreken. De problematiek
is erg actueel. Ik ben verheugd te
kunnen stellen, dat ook het georgani–
seerde bedrijfsleven erkent, dat
kwaliteit een van de kernvraagstuk–
ken is. Een belangrijk deel van het
toegezegde extra bedrag aan steun
voor de agrarische sector wordt dan
ook besteed voor kwaliteits–
verbetering. In 1994 is dat reeds 24
mln. en in de daarop volgende jaren
18 mln. Voor het besteden van deze
gelden wil ik op zeer korte termijn
met de sector zelf plannen ontwikke–
len. In antwoord op de vraag van de
heer Blauw kan ik zeggen dat het
niet alleen gaat om de sectoren waar
echt problemen zijn, maar om alle
sectoren. Kwaliteitsbeleid en
verbetering, inspelen op de markt
zijn belangrijk. Er moet ook naar
worden gekeken, wat de consument
daarvan vindt, zoals de heer Van
Noord opmerkte. Het gaat niet alleen
om het eindprodukt, maar ook om
het produktieproces.

Vanwege het milieu is de
ketenbewaking een zeer belangrijk
thema. Terecht is opgemerkt dat de
IKB-projecten in dezen in het
verleden al baanbrekend werk
hebben kunnen verrichten. Bij het
besteden van de extra middelen zal
dan ook eerste prioriteit worden
gegeven aan deze mogelijkheden om
verder te komen tot de keten–
versterking. In dat verband zijn ook
extra middelen beschikbaar voor
verbetering van de logistiek en de
aansturing van de keten. Ik zal de
Kamer daarover op korte termijn
informeren. Uiteraard zeg ik toe,
zoals de heer Huys vroeg, hierover
geregeld te zullen rapporteren.

De heer Huys vroeg ook of er op
dit moment al concrete projecten op
tafel liggen. Bestaand beleid is dat
wij binnenkort het programma
moeten vaststellen voor reguliere
bijdragen voor kwaliteitsverbetering
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in 1994. Tot nu zijn er aanvragen
voor 67 projecten ingediend,
waarvan 40 liggend in de dierlijke en
27 in de plantaardige sector. Op dat
punt kunnen wij dus heel snel tot
besluiten komen.

Dan het dierenwelzijn. Dit beleid
krijgt gestalte in het kader van de
verdere uitwerking van de
Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren. Ik hecht eraan om nog eens
te onderstrepen dat het uitgangspunt
wordt gevormd door de gedachte dat
het dier een te beschermen eigen
waarde heeft. Bij het beleid zal
gekeken worden naar de problema–
tiek rondom de huisvesting, de
voeding en de verzorging. Het dient
zo te zijn dat dit in overeenstemming
geschiedt met de waarden die ik
zojuist formuleerde. Het welzijns–
beleid is echter een onderdeel van
het landbouwbeleid in totaliteit.
Daarbij dienen wij ook te kijken naar
andere aspecten, zoals het milieube–
leid. Er kunnen zich natuurlijk vrij
grote spanningen voordoen. Het is
juist onze taak om die met elkaar te
verzoenen en in harmonie met elkaar
te brengen. Bij het nader invullen
van het beleid zal hieraan met name
aandacht worden besteed. Ik heb
vooralsnog geen twijfel dat dit zal
lukken.

Ik heb akte genomen van het feit
dat de heer Ter Veer mededeelde, bij
node het I en S-systeem te accepte–
ren. Ik kan hem zeggen dat verschil–
lende kwesties nog verder moeten
worden uitgewerkt, zoals ik de
Kamer indertijd heb beloofd.
Onlangs heb ik mij een definitief
oordeel gevormd over deze zaak. Ik
heb de Stichting gezondheidsdienst
via het Landbouwschap verzocht, de
kwesties die hier in de Kamer
besproken zijn, concreet uit te
werken. Dat heeft uiteraard ook
betrekking op de categorie gewetens–
bezwaarden. De lijnen zijn uitgezet,
het verzoek is gedaan, het Land–
bouwschap is bezig met implementa–
tie. Bij het betoog van de heer Huys
had ik het gevoel dat hij het idee had
dat de Kamer bij dit onderwerp als
het ware op het verkeerde been was
gezet tijdens het kamerdebat. Hij
ontleende zijn conclusie aan de
beantwoording van vraag 92, zoals
door mij gegeven.

Omdat het vrij nauw luistert, lijkt
het mij toch goed om ons die tekst
nog eens voor de geest te halen. Ik
memoreerde in de beantwoording
dat ik de Europese Commissie in
dezen heb geraadpleegd. Ik

vermeldde tevens dat die raadple–
ging mij heeft doen besluiten, niet te
insisteren op wijziging van de
Europese regelgeving. Als ik daartoe
besluit, heb ik daar zeer gegronde
redenen voor. Vervolgens heb ik
besloten, een eigen traject te gaan
en dat, na afronding, aan de
Europese Commissie te melden. Als
dit zo zorgvuldig geformuleerd
wordt, zal men voelen dat het om
een zeer broos evenwicht gaat.

Gewasbescherming is een zaak
van groot maatschappelijk belang en
derhalve ook van groot politiek
belang. Uiteraard zijn er sociaal–
economische aspecten aan verbon–
den. De agrarische sector, de
gezondheid en de kwaliteit van onder
andere het leefmilieu zijn hierbij aan
de orde. Het gaat om een duurzame
integratie van de elementen die ik
zojuist noemde. Ik ben er erg
verheugd over dat het meerjarenplan
vastgesteld is. Ik ben er ook
verheugd over dat het bedrijfsleven,
heel breed ondersteund, op 2 juli jl.
het convenant heeft getekend.
Daardoor is een stuk mede–
verantwoordelijkheid voor de
uitvoering genomen door de sector.
Het is terecht, zoals de heer Van Ojik
opmerkte, dat de heffing achterwege
biijft. Er zijn echter wel deugdelijke
afspraken gemaakt over het
onderzoek, de financiering van
voorlichting en de onderwijskant van
de zaak. Het voornemen om
bepaalde zaken te doen met de
middelen die wij krijgen, staat
overeind. Alleen de wijze van
invulling is anders.

De eerste resultaten van dit beleid
worden langzamerhand zichtbaar. Ik
verwijs naar de reductie van
inmiddels 20%. Er is nog wel zorg
over de uitstoot naar oppervlaktewa–
ter. In de komende tijd moeten wij er
nader met de sectoren aan werken
om het terug te dringen. De
verbetering van het pakket van
toegelaten middelen is in volle gang.
Deze kan nog meer inhoud krijgen,
als de toelatingscriteria helder
worden geformuleerd, waar diverse
departementen zeer mee bezig zijn.
De noodzakelijke wijziging van de
regelgeving, die ook zeer belangrijk
is, is in volle gang. Nog vanavond
om half tien bespreken wij in deze
Kamer een wetsvoorstel dat hiermee
verband houdt. Ook met de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen is
grondig vooruitgang geboekt, vooral
door de nieuwe wijze van opereren
van het college van toelating.

De heer Leerling vroeg wat er
gebeurt als de doelstelling in het
kader van de grondontsmetting niet
wordt gehaald. Ik vermoed dat de
vrees bij hem een rol speelt dat als
gevolg daarvan wellicht nadere
maatregelen in die sector moeten
worden genomen. Op dit punt kan ik
hem geruststellen. De op maat
gesneden benadering is dat wij niet
van de ene sector naar de andere
sector overspringen om onderling te
compenseren. Dit is winst. Hierdoor
wordt het draagvlak voor dit beleid
veel groter. Ik ben niet voornemens,
het ene af te wentelen op het ander.
Met het concrete probleem waarmee
wij te maken hebben, ook door de
enorm natte tijd die wij nu beleven,
wil ik zeer flexibel omgaan, maar
toch wens ik de doelstellingen te
realiseren.

De heer Blauw (VVD): Wilt u dit eens
verduidelijken?

Staatssecretaris Gabor: U weet dat
er voor dit jaar reeds plannen zijn
gemaakt en verzoeken zijn ingediend
voor ontsmetting.

De heer Blauw (VVD): Ik begrijp de
kern van het probleem en de
aandrang van de sector, die volstrekt
legaal is veroorzaakt door weersom–
standigheden. U zegt dat u er flexibel
mee wilt omgaan.

Staatssecretaris Gabor: Maar wel de
doelstellingen realiseren.

De heer Blauw (VVD): Hoe wilt u dat
invullen?

Staatssecretaris Gabor: U weet dat
wij een termijn tot 15 november van
dit jaar hebben staan. Als de
weersomstandigheden het toelaten
en de condities zodanig zijn dat men
toch tot ontsmetting kan overgaan,
mogen de reeds afgesproken
hoeveelheden voor dit jaar nog
gebruikt worden. Dit is enige
flexibilisering, waarmee ik niet af
raak van de totale doelstelling.

De heer Blauw (VVD): Het gaat om
de relatie met de bodemtemperatuur.

Staatssecretaris Gabor: Daar doel ik
op.

De heer Blauw (VVD): Dat begrijp ik.
Ik werk al een poosje met dat
middel. Het gaat mij nu om alle
duidelijkheid. Ik begrijp van u dat u
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zich bijvoorbeeld door de adviezen
van het Hillebrand-laboratorium laat
leiden, van dag tot dag, van week tot
week.

Staatssecretaris Gabor: Het is nog
geen 15 november. Ik zal rond die
tijd heel precies bezien wat de
mogelijkheden zijn om met een
flexibele aanpak op grond van de
omstandigheden waarin wij nu
verkeren, en toch de doelstellingen
voor ogen houdend en realiserend,
een adequaat beleid te voeren.

De heer Blauw (VVD): Waarbij het
Hillebrand-laboratorium een centrale
rol kan spelen?

Staatssecretaris Gabor: Daarbij zal
de actuele situatie een rol spelen.
Daarbij zal het een rol spelen in
hoeverre men wel tot ontsmetting
heeft kunnen overgaan nadat de
oogst is binnengehaald. De
weersomstandigheden spelen er een
rol bij. De conditie van de grond
speelt er een rol bij. Deskundig
advies, zoals u schetst, speelt er ook
een grote rol bij.

Ik kom thans bij het beleid voor
het landelijke gebied, het natuur–
beleid, het internationale natuur–
beleid en de bossen. De heer Blauw
heeft terecht geconstateerd dat
sommige onderdelen van de
begroting een behoorlijke stijging te
zien geven. Er was een intensivering
van het natuurbeleid in het begin
van deze kabinetsperiode. Er was
een verdere intensivering tussentijds
naar aanleiding van het structuur–
schema Groene ruimte. Nog onlangs
als gevolg van de motie aangeno–
men in deze Kamer, kwamen er extra
middelen voor grondverwerving. Het
is een misvatting dat het hierbij om
een zogenaamde niet-produktieve
uitgave gaat. Het merendeel van het
beleid wordt gerealiseerd met behulp
van het instrument landinrichting,
zoals in het verleden en ook in de
toekomst. Daar speelt structuur–
verbetering, dus economische
produktie, wel degelijk een rol. Bij de
WCL's hebben wij zelfs bepaald, dat
de bedragen waar het om gaat ten
minste voor 65% op die wijze
moeten worden besteed.

Mevrouw de voorzitter! Ik wist niet
of ik de opmerkingen van de heer
Blauw als een compliment moet
beschouwen voor deze beleids–
intensivering dan wel wellicht als
een verwijt zou moeten incasseren.
Daar het hier gaat om het echt

inhalen van een grote achterstand,
een inhaaloperatie, ,. jn ik geneigd
het eerste te veronderstellen. Op dit
terrein kan de overheid nog een
lange reeks van jaren echt niet
terugtreden. Daar is geen sprake van.

Nu ik toch bij de economie van de
landinrichting was, grijp ik de
gelegenheid aan om te antwoorden
op de vragen van de heer Van Noord
en de heer Huys toen zij het
SBE-criterium aan de orde stelden.
Zij vroegen waar dit allemaal toe
dient. Het gaat om een effectieve
inzet van het instrument, daarbij de
buitengewoon schaarse middelen
voor ogen houdend. Als wij dat
instrument gebruiken voor gebieden
waar je op korte termijn door de
slechte structuur opnieuw weer tot
een inrichting moet komen, vraag ik
mij af of je economisch op een
verantwoorde wijze bezig bent. Dat is
geen efficiënte inzet van overheids–
middelen. Wij moeten bij de selectie
van de projecten toch duidelijk kijken
naar de meerwaarde, naar het
rendement. In die zin moeten wij een
houvast hebben om dat te kunnen
beoordelen. Ik sta uiteraard graag
open voor suggesties, zeker om dat
te bespreken bij het structuurschema
Groene ruimte.

Mevrouw de voorzitter! De heer
Ter Veer zou een tevreden mens zijn
als de historici bij het beschrijven
van het kabinet-Lubbers III zouden
aantekenen, dat het instrument
landinrichting buiten gebruik is
geraakt. Dat nu verdriet mij oprecht.
Het is een absolute misvatting om
dat instrument in zijn huidige
hantering op deze negatieve wijze te
beoordelen. Het is immers na het
structuur verbeteren voor de
landbouw zeker de laatste tijd sterk
gegroeid in zijn multifunctionaliteit,
sterk gegroeid in zijn inzet en ook in
de waardering bij degenen, die in het
verleden uitdrukkelijk ertegen waren.
Het is een instrument waarmee wij
een proces hebben meegemaakt en
waar het gehele natuurbeleid als het
ware door gedragen wordt. Ik kan
geen enkel ander instrument noemen
waarmee dat beleid met grote
snelheid werkelijktot uitvoering kan
worden gebracht. Daarom betreur ik
het zo zeer, dat op dat punt kennelijk
bij de heer Ter Veer een misvatting
leeft.

De heer Ter Veer (D66): U hebt
zojuist gezegd, dat 65% van de
gelden...

Staatssecretaris Gabor: WCLI

De heer Ter Veer (D66): ...65% van
de gelden ten behoeve van
landbouw is bestemd, dat dit zo
goed is en dat dit vooral zo moet
blijven. Dat is nu juist waar ik bij
herhaling tegen te hoop loop.

Staatssecretarls Gabor: Mevrouw de
voorzitter! Ik was nog niet helemaal
aan het einde van mijn betoog. Ik wil
de heer Ter Veer graag overtuigen en
dat geef ik niet op. Ik nodig hem uit
om met een open mind en niet
vanuit de ingegraven stellingen uit
het verleden dit vraagstuk eens
grondig met mij door te praten. Ik
vraag hem dat te doen nadat wij ten
minste drie projecten hebben
bezocht waar de moderne wijze van
invulling van de landinrichting
functioneert. Ik hoop, dat hij deze
uitdaging aanvaardt.

Natuurontwikkeling heeft al een
aantal heel goede resultaten
afgeworpen. In vrijwel alle delen van
het land zien wij nu al projecten,
waarin zichtbaar wordt dat dit beleid
op die wijze kan worden gereali–
seerd. Dat levert gelukkig veel
enthousiasme op. Dat is duidelijk
waarneembaar. De samenwerking
met de andere departementen, zeker
met VROM en Verkeer en Waterstaat,
is buitengewoon bemoedigend.

Er zijn natuurlijk ook tegenvallende
resultaten tot nu toe. We zijn ook
maar drie jaar echt op gang. Om die
reden hebben wij in het structuur–
schema ook voorgesteld om
versnellingen aan te brengen en
hebben wij het Groenfonds
geïntroduceerd om dat financieel ook
mogelijk te kunnen maken. Ik denk
dat wij begin 1994 het Groenfonds
daadwerkelijk kunnen laten
functioneren, dit in antwoord op
vragen van de heren Van Noord en
Huys. Wij zijn geheel klaar. Onze
partner, het IPO, heeft helaas wat
meer tijd nodig. Een eerste overleg
over een kant en klaar stuk -
waarover al op ambtelijk niveau is
gesproken - zal op 1 november
plaatsvinden. Ik heb de afspraak
gemaakt met de heer Tielrooij dat wij
direct daarop volgend de kwestie
bestuurlijk zullen afronden.

In het kader van de ontwikkeling
van de ecologische hoofdstructuur
zal ongeveer de helft van de
grondvoorraad van 40.000 ha die wij
in bezit hebben, worden aangewend
om dit beleid te kunnen realiseren.
De begrenzingen met de provincies
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moeten op korte termijn, eigenlijk
voor 1996, worden afgerond. Ik weet
dat sommige provincies daar moeite
mee hebben. Andere provincies
hebben om meer hectaren gevraagd.
Ik wil daar in ieder geval met een
zekere flexibiliteit mee omgaan.

De heer Blauw (VVD): Ik heb namens
de VVD-fractie gevraagd of de
staatssecretaris bij de invulling van
de ecologische hoofdstructuur nog
mogelijkheden zag voor een open
inschrijving. Ik heb daarbij gewezen
op de gesloten nering.

Staatssecretaris Gabor: Ik kom zeer
uitvoerig terug op het betoog van de
heer Blauw. Hij heeft veel aandacht
gevraagd voor de manier waarop
particulieren aan natuurontwikkeling
kunnen doen. Hij heeft een heel
fundamenteel betoog gehouden,
waarop ik aanstonds apart zal
ingaan. Ik kom hierop zeer zeker
terug, want ik ben er erg voor dat
particulieren ingeschakeld worden,
zeker als daarbij sprake kan zijn van
meerwaarde.

Dan korn ik bij het citaat van de
heer Van Ojik uit het dagblad Trouw.
Ik wijs erop dat het te maken heeft
met een bepaalde fase van de
onderzoektechniek die wij hebben
toegepast. Het gaat om een heel
kritische analysemethode. Het geheel
is nog niet afgerond. Het is nu nog
niet zichtbaar wat de hanteerbaar–
heid van de conclusies is. En daar
ging het ons om. Dat proces zal dit
jaar worden afgerond, zodat wij de
Kamer vanuit een positieve
benadering kunnen rapporteren wat
in de toekomst moet worden gedaan.
Dat is de opzet van het onderzoek. Er
is een bijzondere, kritische wijze van
benaderen. In een bepaalde fase is
inderdaad sprake van een uitsluitend
op kritiek gerichte benadering.
Vervolgens wordt gekomen tot een
totaalbeeld, dat ook positieve
resultaten kan hebben. Het is een
proces waar wij middenin zitten.
Men mag niet zomaar uitgaan van
een momentopname.

Ik kom bij de kansen voor de
agrarische natuurbeheerders. De
heer Blauw ging hierop in. Er zijn in
toenemende mate goede kansen
voor. Wij zullen die ook met kracht
stimuleren. Ik verwijs allereerst naar
het beleid rond de Relatienota. Op
dit ogenblik zijn er al 4300 overeen–
komsten. Het gaat daarbij om 30.000
ha. Dit jaar is er een bedrag van 21
mln. mee gemoeid. Volgend jaar

gaat het om een bedrag van 27,5
mln. Ik heb het voornemen om dit
instrument verder te evalueren en
toe te passen. Daarbij moet worden
bezien op welke wijze de Brusselse
benadering nog meer daarin tot
uitdrukking kan worden gebracht. Ik
memoreer de bergboerenregeling die
sinds kort ook buiten de ecologische
hoofdstructuur tot maximaal 25.000
ha kan worden toegepast. Ook wijs ik
op de vele experimenten die op dit
moment plaatsvinden en die volgend
jaar worden afgerond. Het gaat dan
met name om het randbeheer van
agrarische percelen. Ik verwacht daar
heel veel van. Ook het project
natuurvriendelijk boeren - project 36
uit het Natuurbeleidsplan - is aan
een afronding toe. Ik zal de Kamer
begin 1994 rapporteren over een
verdere invulling daarvan. De
agrarische sector speelt een grote rol
op het punt van de waardevolle
cultuurlandschappen. Maar juist de
afstemming met andere elementen is
belangrijk. Er liggen heel grote
kansen om dit onderwerp goed uit te
werken. Dat moet niet alleen worden
gedaan via reguliere instrumenten.
Er moet zeer inventief mee worden
omgegaan. Ook daar verwacht ik
veel van. Verder verwacht ik dat de
natuurpachtovereenkomsten die
sinds de wijziging van de wet
mogelijk zijn, langzaam maar zeker
ook daar resultaten zullen laten zien.

De heer Blauw (VVD): Houdt het
begrip natuurpachtovereenkomst ook
de negatieve pacht in?

Staatssecretaris Gabor: Ja, daar
hebben wij in de Kamer ook over
gediscussieerd. Dat is wettelijk
geregeld.

Mevrouw de voorzitter! Op dit
ogenblik is er sprake van een
groeiende samenwerking tussen de
natuurbeschermingsorganisaties en
de agrarische sector. Ik wijs erop dat
op natuurterreinen inmiddels al
30.000 stuks vee worden inge–
schaard. Dat is heel interessant.

De heer Blauw heeft gesproken
over de financiering en noemde
aankoop versus particulier initiatief.
Ik maak daar een paar opmerkingen
over. Natuurbeheer door particulie–
ren is iets wat wij voor de toekomst
meer dan tot nu toe moeten
stimuleren. Ik ga daar graag mee
akkoord. Uit de cijfers die ik net
noemde als gevolg van de relatie–
notabenadering, blijkt ook dat wij op
dat punt op de goede weg zijn. Ten

behoeve van natuurontwikkeling
moet grond verworven worden.
Daarmee wordt de waardedaling van
de grond, omdat die onttrokken
wordt aan de cultuurbestemming,
vergoed en gecompenseerd. Dit is
een hoeksteen van het beleid. Op dat
punt kunnen wij natuurlijk niet
afstappen. De voorstellen van de
zeven organisaties - ik kende deze
nog niet, maar ik denk dat ik die
binnenkort beter kan bestuderen -
houden geen rekening met dat
element. Voor zover het gaat om
bestaande natuurterreinen, is het
beleid erop gericht om ervoor te
zorgen dat het zelfstandig functione–
ren, dus het aaneensluiten en groter
worden van die terreinen, wordt
bevorderd. Ook dit is een punt, waar
verwerving een grote rol bij speelt.
Naarmate de gebieden meer
aaneengesloten zijn, naarmate er
meer sprake is van zelfstandig
functioneren, worden de beheers–
kosten lager en beter beheersbaar. Er
is uiteraard geen sprake van dwang.
Ik heb er echter mijn twijfels over of
je aan de hand van de benadering
van de heer Blauw zoveel geld kunt
genereren als hij suggereert.

De heer Blauw (VVD): Laat hier geen
misverstand over bestaan: ik heb mij
laten adviseren door een aantal
deskundigen op dit gebied, die een
wat open mind hebben ten overstaan
van dit beleidsonderdeel. Daarbij zijn
de door de overheid vastgestelde
criteria in acht genomen. Er zitten
echt mensen bij die goed kunnen
rekenen. Dat hebben zij in hun
maatschappelijke carrière bewezen.
Ik wil de staatssecretaris vragen of
hij mee kan gaan in de gedachte om
nog eens heel serieus naar dit
rapport te kijken - ik heb het hem
gisteren persoonlijk overhandigd -
en nog even te wachten met zijn
eindoordeel.

Staatssecretaris Gabor: Als mijn
eindoordeel vrij gunstig is, lijkt het
mij verstandig om dat vandaag nog
uit te spreken. Daar was ik ook al
mee bezig.

De heer Blauw (VVD): Ik ben wat
voorzichtig op dat punt.

Staatssecretaris Gabor: Ik ben
gewend om mijn betoog op te
bouwen en aan het einde een
conclusie te trekken.
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De heer Blauw (VVD): Goed, ik neem
graag alle winst mee.

Staatssecretaris Gabor: U moet dus
nog even geduld hebben.

Ten aanzien van het vervreemden
van rijksbezit, de bezitting van
Staatsbosbeheer, moet de vraag
worden gesteld of dat iets oplevert.
Tot nu toe is het staatsbezit juist
opgebouwd, omdat particulieren niet
bereid waren om die stukken te
beheren. Wat dat betreft, zitten wij
dus in een sector, waar sprake is van
inspringen, omdat noch provincies,
noch gemeenten, noch particulieren
bereid zijn om dat te doen. Veel van
wat ons aangeboden wordt, wordt
door particulieren aangeboden. Het
gaat ook om landgoederen. De
laatste redding om de doelstelling
van natuurbeleid te realiseren, is het
aanbieden aan het Rijk en het kopen
van landschappen. Dat is de lijn,
waardoor dat bezit is ontstaan. Dat
neemt echter niet weg dat ik er
buitengewoon voor in ben om
concrete verzoeken en concrete
mogelijkheden grondig te bezien. Ik
heb daar wel twee voorwaarden bij.
De eerste is dat de prijs reëel moet
zijn. Het Rijk houdt geen uitverkoop
en vist ook geen krenten uit de pap.
Ten tweede moet het gaan om het
handhaven en het realiseren van de
doelstelling. Dat is echter ook de
bedoeling van de heer Blauw. Daar
bestaat dus geen misverstand over.
Dat is dus een heel positieve
benadering. Dat kan ook, voor zover
het gaat om een aantal objecten. De
maat waarover de heer Blauw heeft
gesproken - in de nota wordt over 7
mld. gesproken - is ondenkbaar,
want wij hebben het over een enkel
project, een enkele suggestie. Ik
wacht dat verder graag af, want ik
sta daar heel positief tegenover,
gelet op de twee voorwaarden die ik
zojuist formuleerde.

De heer Blauw (VVD): Ik ben de
staatssecretaris erkentelijk voor deze
eerste toezegging. Ik kan mij vinden
in de randvoorwaarden die hij heeft
gesteld. Natuurlijk kan het niet
vandaag op morgen worden
gerealiseerd. Wij hebben in het begin
van de jaren tachtig ook drie
moties-Faber behandeld, voordat wij
zover waren dat wij cultuurgrond
verkochten ten gunste van de natuur.

Staatssecretaris Gabor: Wij verkopen
nu gelukkig nog meer grond, opdat

wij het natuurbeleid daarmee kunnen
financieren.

De heer Ter Veer informeerde naar
de besteding van die 25 mln. Het is
de bedoeling dat wij daarmee de
grondverwerving stimuleren. Dat is
ook de bedoeling geweest van de
indieners van de motie. Het gaat om
de normale wijze van aankoop, van
natuurmonumenten en landschappen
die wij op deze wijze kunnen
stimuleren. Het gaat hierbij om 25
mln. vanuit de kas van het Rijk. Daar
wordt 50% bij gelegd uit andere
middelen. In totaal genereert een en
ander een grondaankoop van 50 mln.
Dat is heel wat anders dan de heer
Blauw gisteren veronderstelde,
namelijk dat het gaat om de aankoop
van een boerderij, in één keer, van
2,5 mln. Via het leningsartikel werkt
het systeem zo, dat wij het kunnen
genereren tot een bedrag van 50
mln. aan grondaankopen. Ik ben
vooralsnog niet bereid om dat geld
te gebruiken voor de soorten–
bescherming. De afspraken die
daarover zijn gemaakt - die zijn ook
keer op keer in de Kamer bevestigd -
moeten worden nagekomen.

Dan de vraag van de heer Ter Veer
naar de organisatorische aanpak van
de Landinrichtingsdienst in het kader
van de LNV/IPO-convenant. Ten
aanzien van het desbetreffende
akkoord - dat moet overigens nog in
de Kamer worden besproken - is
afgesproken, dat een aantal
werkgroepen bepaalde kwesties
samen bekijkt, ook het vraagstuk van
de precieze personele invulling, want
dat luistert zeer nauw en dat heeft
gevolgen voor het geheel.

De heer Ter Veer vroeg ook of de
bewindslieden in het kader van dit
beleid bereid waren om in Europees
verband gelden te genereren. Wat
betreft de inkomenscompensatie
voor de agrariërs is dat beleid, bij
bosaanleg en dergelijke, reeds
ingezet. Ook voor de financiering
met betrekking tot de Relatienota
kunnen vanuit Brussel gelden
worden ontvangen. Verder zijn er
mogelijkheden vanuit de structuur–
fondsen, zeker naar de toekomst toe.

De heer Van Noord waarschuwde
voor de problematiek van de
beheerslasten. Hij heeft wel
antwoord gekregen op vraag 36,
maar hij is toch niet gerustgesteld. Ik
deel zijn ongerustheid. Wij moeten
heel goed naar dit vraagstuk kijken.
Voor deze problematiek die zo
ongeveer in het jaar 2000 manifest
wordt, moeten wij tijdig oplossingen

zien te vinden. Ik ben op dat punt in
voor goede suggesties.

De heer Blauw vroeg naar het
rendement van het natuurbeleid en
het beleid met betrekking tot de
Relatienota. Hoe kun je dat nu
meten? Is dat nu belangrijk en gaat
het echt om die halve millimeter
groei in een hoogveengebied? Het
laatste als illustratie van een
mogelijk discussiepunt.

De heer Blauw (VVD): Vooral gelet
op de Europese kaart! De staatsse–
cretaris spreekt, als het om produktie
gaat, terecht over een Europese
aanpak, de harmonisatie en één
Europa, maar dan moet je die lijn
eigenlijk doortrekken op dit
beleidsterrein.

Staatssecretaris Gabor: Het
vraagstuk over de wijze waarop je
het natuurrendement toegankelijk en
zichtbaar kunt maken, is zeer
fundamenteel. Het vormt ook een
groot onderdeel van het onderzoek
waarmee wij nu bezig zijn. Met het
oog op de toekomst zullen wij daar
veel meer aan meetnetontwikkeling
moeten doen dan tot nu toe het
geval is geweest. Ik wil toch even
heel precies aangeven hoe wij daar
mee bezig zijn. In het departement is
een analyse gestart van het
vraagstuk van het natuurrendement.
Er zullen meetinstrumenten moeten
worden ontwikkeld om het natuur–
rendement in de toekomst goed te
kunnen beoordelen. Het gehele
relatienotabeleid wordt op dit
moment doorgelicht. Het is al
geëvalueerd en de Commissie
beheer landbouwgronden heeft daar
inmiddels een rapport over
uitgebracht. Ik ben mij op dit
ogenblik aan het beraden op welke
wijze ik de adviezen die daarin
worden gegeven kan opvolgen.

De voorzitter: Ik wil de staatssecre–
taris erop wijzen dat hij nog een
kwartiertje spreektijd heeft.

Staatssecretaris Gabor: Dan moet ik
allang klaar zijn, mevrouw de
voorzitter!

De voorzitter: Dat is perfect!

Staatssecretans Gabor: Ik ben
inmiddels beland bij de bossen. Op
dit ogenblik wordt er gewerkt aan
een beleidsnota, uiteraard op verzoek
van de Kamer. De nota is praktisch
gereed en zal een vrij aanzienlijke
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verbetering betekenen. Dat is
belangrijk, gezien het groeiende
maatschappelijke belang dat met dit
onderwerp is gemoeid. Het gaat om
een nieuw subsidiestelsel, waarbij
particulieren en de gemeentelijke
eigenaar op een nieuwe manier
worden gesubsidieerd, namelijk via
een functiebeloning. Dat is de inzet
van de discussie. Inmiddels ligt het
stuk al ter advisering bij de
verschillende beleidsorganen. Het is
de bedoeling dat wij administratief
vereenvoudigen en dat wij boven–
dien een positief effect kunnen
bewerkstelligen voor een gunstig
bosbeleid. Natuurlijke processen
zullen veel meer dan in het verleden
een rol spelen. Dat is ook een
kwestie van beheer en de manier
waarop met de produktie wordt
omgegaan.

Het behoud van bos,
bestemmingswijzigingen, het
vraagstuk van de verdroging en het
vraagstuk van de verzuring, vragen
om structurele maatregelen. Ik was
erg verheugd over de opmerking van
de heer Huys dat het nu gelukkig
goed gaat. Dat is echter helaas maar
een incident, een meting van een
moment. Wij moeten de vraagstuk–
ken structureel aanpakken. Daar zijn
dit jaar een tweetal belangrijke
instrumenten voor ingezet in het
kader van het structuurschema. Voor
het eind van het jaar zal zichtbaar
worden welke financiële mogelijkhe–
den wij hebben. Het bosbeleidsplan
hoop ik begin 1994 met de Kamer te
kunnen bespreken.

De heer Blauw (VVD): Ik wil graag
namens mijn collega mevrouw Kamp
een vraag stellen. Zij zou het op prijs
stellen als de subsidieregeling
functiebeloning bos, die per 1 januari
1994 in werking zal treden, conform
afspraken, eerst zodanig wordt
aangeboden aan de Kamer, dat ze
hier nog kan worden behandeld. Dat
betekent dat het stuk half november
aan de Kamer moet worden
aangeboden, want dan kunnen wij
nog voor het kerstreces daar een
oordeel over vellen.

Staatssecretaris Gabor: Wij zitten nu
in de laatste fase, namelijk de
advisering van de betrokken en
belanghebbende organisaties.
Technisch gesproken kunnen er
stukken op tafel worden gelegd,
maar bij de inwerkingtreding is
Brussel ook betrokken. Ik heb niet in
de hand het moment waarop een fiat

wordt gegeven. Het is namelijk geen
zelfstandige daad van mij. Het stuk
leveren, zodat daarover kan worden
gesproken, is echter goed mogelijk.

De heer Blauw (VVD): Wij zouden,
om misverstanden te voorkomen, nu
kunnen afspreken dat voordat de
regeling in werking treedt, de Kamer
de gelegenheid krijgt om daar een
oordeel over te vellen.

Staatssecretaris Gabor: Dat lijkt mij
goed.

Voorzitter! Het laatste onderwerp
dat ik wil bespreken, betreft het
internationale natuurbeleid.
Nederland is uitdrukkelijk voorstan–
der van heel krachtig internationaal
natuurbeleid. De integratie van de
natuurdoelstellingen in andere
doelstellingen, met name in het
kader van het Europese beleid, is
daarbij heel belangrijk. Natuur–
waarden zijn uiteraard grens–
overschrijdend. Dat is ook de reden
waarom onder Nederlands voorzitter–
schap in 1991 een heel hoge
prioriteit is gegeven aan het
natuurbeleid en de Europese
Habitat-richtlijn is aanvaard. Er zijn
ook een aantal belangrijke uitspraken
gedaan in de raad. Ook ten aanzien
van het Verdrag van Maastricht is
vastgelegd dat dit een gezamenlijke
Europese verantwoordelijkheid is.
Recent heeft de Europese Raad
besloten om een aantal projecten,
die landsgrenzen overschrijden en
een grote betekenis hebben, te
financieren. Ik ben gelukkig te
kunnen melden dat ook voor
noord-Friesland, met name buiten–
dijks, een belangrijk mede–
financieringsproject is geaccordeerd.

Het gaat er vooral om dat er een
strategisch beleid wordt gevoerd.
Wat is een strategisch beleid?
Daarbij wordt niet alleen met
verordeningen en richtlijnen gewerkt.
Er moet heel concreet invulling
gegeven worden aan dat beleid. In
dat licht moet de conferentie van
Maastricht, de econetconferentie
gezien worden die over een paar
dagen wordt gehouden. Daar hopen
wij een zeer krachtige impuls te
geven aan de verdere ontwikkeling
van het Europese natuurbeleid. Aan
de conferentie participeert de
allerhoogste top die de natuurwereld
kent, afkomstig van de Raad van
Europa, van internationale organisa–
ties en van organisaties buiten de
Europese Gemeenschap. Ik verwacht
daar veel van.

De heer Blauw vroeg naar mijn
inzet op die conferentie. Mijn inzet is
dat er overeenstemming moet
worden bereikt over het realiseren
van een Europese strategie voor de
biodiversiteit. Ook moet er overeen–
stemming worden bereikt over het
uitwerken van een ecologisch
netwerk voor Europa en er moeten
concrete afspraken maken over de
samenwerking en de realisatie
daarvan. De resultaten van de
conferentie, die overigens als een
uitwerking van de UNCED–
conferentie moet worden gezien,
worden vervolgens geïmplementeerd
bij de Europese Gemeenschap, bij de
IUCN en bij de Raad van Europa.

Terecht heeft de heer Blauw
opgemerkt dat wij zeer veel aandacht
besteden aan het internationale
beleid. Dat moest ook, gezien de
intenties van het Natuurbeleidsplan
en van het Meerjarenplan natuur en
landschap. In het kader hiervan heb
ik de Kamer toegezegd, het beleid te
intensiveren en te verdubbelen.

Tot slot kom ik bij het amende–
ment op stuk nr. 12. Ik vind het een
buitengewoon sympathiek voorstel.
Het gaat om instellingen die op het
terrein van educatie en van
vrijwillige activiteiten in het verleden
al grote prestaties hebben geleverd.
Met name worden vijf instellingen
genoemd. De intentie is om de extra
bezuinigingsoperatie van 7,5%
ongedaan te maken. Daarbij wordt
niet gedoeld op de 5% die in het
kabinet uniform voor alle subsidies
in het land is afgesproken. Het gaat
om de extra bezuiniging. Ik zeg de
Kamer graag toe dat ik dit zal
uitvoeren. Ik wil daar ook met alle
genoegen een begrotingswijziging
voor indienen. Ik merk wel op dat
daar geen ƒ 500.000 voor nodig is,
want deze vijf instellingen staan in
de begroting genoteerd voor zo'n
ƒ 300.000. Dus in die zin wil ik graag
mijn medewerking verlenen aan de
uitvoering van de intentie, zoals
neergelegd in het amendement.

De heer Van Noord (CDA): Begrijp ik
goed dat de staatssecretaris het
amendement volledig overneemt en
dat hij dit bij begrotingswijziging aan
de Kamer zal melden?

Staatssecretaris Gabor: Correct.

De heer Van Noord (CDA): Dan is er
alle aanleiding om het amendement
in te trekken.
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De voorzitter: Aangezien de
amendementen-Van Noord/Huys
(23400-XIV, nr. 12, I en II) zijn
ingetrokken, maken zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik ben het gaarne eens
met deze manoeuvre. Het verbaast
mij echter dat de staatssecretaris het
begrotingsvoorstel op deze wijze aan
de Kamer heeft voorgelegd als zo
vanzelfsprekend is dat deze
organisaties genoegdoening moeten
ontvangen. Daar ben ik ovetïgens
voor. Ik zou voor het amendement
hebben gestemd.

Staatssecretaris Gabor: Ik denk dat
nader inzicht gegroeid is, mede door
de activiteiten van deze Kamer. Dat
moet altijd geprezen worden.

De heer Van der Vlies (SGP): Daar
moet zeker ruimte voor zijn. Het is
altijd te prijzen als iemand tot een
nader inzicht komt, terugkerend van
de dwalingen zijns of haars weegs.

De heer Van Ojik (Groen Links): Het
amendement is inmiddels ingetrok–
ken, maar ik wil er toch nog een
vraag over stellen. Klopt mijn
informatie dat als het bedrag van
ƒ 500.000 zou zijn verschoven, zoals
het oorspronkelijke voorstel luidde,
de kortingen voor alle natuur–
organisaties die gekort worden op
hun subsidie ongedaan zouden
kunnen worden gemaakt?

Staatssecretaris Gabor: Mevrouw de
voorzitter! Ik zou hier fundamenteel
bezwaar tegen hebben. Er hebben in
totaal 28 organisaties in deze
operatie gezeten. Ik heb welwillend
willen reageren, met name ten
aanzien van de organisaties waar de
educatieve doelstellingen en de grote
prestaties in het verleden op dit punt
alsmede het aspect van grote
vrijwillige activiteiten een belangrijke
rol spelen. Ik denk dat hier ook een
juiste keuze is gemaakt.

Ik zou veel moeite hebben met het
uitbreiden tot alle 28 organisaties en
ik zou hier uniform een herkansing
en correctie op willen toepassen. Het
bedrag van ongeveer 5 ton zou wel
voldoende om de korting voor het
totaal van 28 organisaties terug te
draaien. Zoals gezegd, ik heb hier
echter moeite mee, ook in de zin van
de verdediging van het hele
subsidiebeleid naar die momenten

toe, waarop ik bij anderen moet
verdedigen waarom ik iets wel of
niet gedaan heb.

De heer Van Ojik (Groen Links):
Voorzitter! Ik heb dezelfde vraag
gisteren ook aan de eerste indiener
van het inmiddels ingetrokken
amendement gesteld. Hij heeft toen
gezegd: ik zou er geen bezwaar
tegen hebben als ook andere
organisaties die op de lijst van 28
staan, zouden kunnen profiteren van
deze verschuiving. Hij heeft hier, in
antwoord op mijn tweede interruptie,
aan toegevoegd: mits het maar niet
meer geld kost Ik begrijp nu dus
nogmaals van de staatssecretaris dat
dit allemaal kan gebeuren met het
bedrag van diezelfde 5 ton.

De voorzitter Ik geef de heer Van
Noord kans voor een heel kort
antwoord. Het lijkt mij overigens, dat
wij daarna moeten afwachten welke
nieuwe voorstellen de staatssecreta–
ris aan de Kamer zal doen.

De heer Van Noord (CDA): Precies.
Ik wijs de heer Van Ojik erop, dat ik
gisteren in antwoord op zijn
interruptie heb gezegd, dat het
binnen het bedrag zou moeten wat
in mijn ogen bedoeld was voor de
vier genoemde organisaties. Nu blijkt
dat hiermee geen 5 ton maar
ongeveer 3 ton is gemoeid, meen ik
dat het in de lijn van het denken ligt
dat ook op grond hiervan dezelfde
redenering kan gelden binnen dit
bedrag. Ik was op het verkeerde
been gezet vanwege de hoogte van
het bedrag. Dit blijkt geen 5 ton maar
3 ton te zijn, dus moet ook dienover–
eenkomstig het bedrag worden
aangepast. Hierbinnen geldt dan ook
dat ik te weinig zicht heb op de
organisaties, zodat er wat mij betreft
best een bij zou kunnen.

De voorzitter: Het lijkt mij dat de
staatssecretaris deze woorden heeft
gehoord. Anders kan hij ze nog
nalezen. Wellicht kan hij de Kamer
vervolgens laten weten, wat hij
hiermee doet. Ik dank beide
bewindslieden voor hun antwoord in
eerste termijn.

Wij gaan schorsen voor de
lunchpauze. Daarna gaan wij door
met de tweede termijn. De heer
Blauw heeft nog 5 minuten
spreektijd, de heer Van Noord 8
minuten, de heer Ter Veer 3 minuten,
de heer Huys 5 minuten, de heer Van
Ojik 2 minuten en de heer Leerling

nog 1 minuut. De heren Van der
Vlies, Van Middelkoop en Janmaat
hebben geen spreektijd meer.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De vergadering wordt van 13.50 uur
tot 14.30 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

D

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: Ik stel voor, toe te
voegen aan de agenda voor de
vergaderingen van 9, 10 en 11
november:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Machtigingswet PTT Nederland NV
in verband met de opheffing van de
verplichting tot splitsing van PTT
Telecom B.V. (23192);
- het wetsvoorstel Regels met
betrekking tot aspecten van het
welzijnsbeleid (Welzijnswet 19..)
(23315).

Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda van de vergaderingen van
16, 17 en 18 november:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet uitkeringen vervolgings–
slachtoffers 1940-1945 (sluiten Wuv
voor de naoorlogse generatie)
(23057);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Machtigingswet PTT Nederland NV,
de Wet op de telecommunicatie–
voorzieningen, de Postwet en de Wet
op de omzetbelasting 1968 in
verband met de beursgang van
Koninklijke PTT Nederland N.V. (Wet
beursgang KNP) (23222).

Ik stel voor, aan de orde te stellen in
de vergaderingen van 23, 24 en 25
november:

de gezamenlijke behandeling van het
deel Buitenlandse Zaken (zonder
NAVO en Ontwikkelingssamenwer–
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king) van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk V
(ministerie van Buitenlandse Zaken)
voor het jaar 1994 (23400-V);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk V
(ministerie van Buitenlandse Zaken)
voor het jaar 1992 (Slotwet;
rekening) (23275);
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid);

de gezamenlijke behandeling van het
deel Defensie (zonder NAVO) van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk X
(ministerie van Defensie) voor het
jaar 1994 (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) (23281);
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid);

de gezamenlijke behandeling van het
deel NAVO van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk V
(ministerie van Buitenlandse Zaken)
voor het jaar 1994 (23400-V);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk X
(ministerie van Defensie) voor het
jaar 1994 (23400-X);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk V
(ministerie van Buitenlandse Zaken)
voor het jaar 1992 (Slotwet;
rekening) (23275);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van hoofdstuk X
(ministerie van Defensie) voor het
jaar 1992 (Slotwet/rekening) (23281);
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid);

- het rapport van de enquêtecommis–
sie Uitvoeringsorganen sociale
verzekering (22730). Het betreft hier,
naar het zich laat aanzien, een debat
met de regering; hierover is nog
nader beraad gaande.

Ik stel voor, wetsvoorstel 23400-G
(Fonds economische structuur–

versterking) van de agenda af te
voeren.

Op verzoek van de vaste Commissie
voor binnenlandse zaken stel ik voor,
de spreektijden bij het vraagpunten–
debat over de organisatie van de
centrale overheid als volgt nader
vast te stellen: CDA en PvdA 35
minuten, VVD 30 minuten, D66 en
Groen Links 25 minuten, SGP, GPV,
RPF en Centrumdemocraten 15
minuten en Ockels 5 minuten.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal dat een
uitgebreide commissievergadering
zal worden gehouden op:

maandag 22 november:
I. van 11.15 uur tot uiterlijk 19.00 uur
van de vaste Commissie voor
verkeer en waterstaat over de PKB
Betuweroute (22589).

Ik stel voor, stuk 21123, nr. 43 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Wolffensperger.

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! De minister van WVC
heeft via het NOS-journaal het land
opgeschrikt met de aankondiging
van wat zich laat aanzien als een
drastische beleidswijziging op het
terrein van de opvang van asiel–
zoekers. Mijn fractie is zich ervan
bewust dat het huidige opvang–
beleid, dat overigens uitvoerig is
besproken en vastgesteld in deze
Kamer, ernstige problemen vertoont
en met stagnatie wordt bedreigd. Wij
sluiten een andere aanpak dan ook
niet uit. Wij vragen ons echter wel af
of het verstandig is om een
drastische beleidswijziging op dit
punt aan te kondigen, waarvan wij in
de eerste plaats, ook na langdurige
bestudering van de woorden van de
minister, niet vermogen te begrijpen
wat die wijziging precies inhoudt en
waarvan in de tweede plaats blijkens
kranteberichten nog door een "task
force" van het kabinet de precieze
inhoud moet worden ingevuld,
hetgeen volgens een woordvoerder
van de minister niet op korte termijn
is te verwachten.

Voorzitter! Blijkens dezelfde
kranteberichten zijn vergelijkbare

vraagtekens opgeroepen bij
gemeenten en VNG, hetgeen mij
doet vrezen dat daarvan een
negatieve invloed zou kunnen
uitgaan op de bereidheid van
gemeenten om in de huidige kaders
mee te werken aan een opvang–
regeling. Het is overigens opmerke–
lijk dat blijkens hun reacties de
fracties van CDA en Partij van de
Arbeid de enige waren die wel lijken
te begrijpen wat de minister precies
bedoelt, maar dit terzijde.

Voorzitter! Nu de precieze inhoud
van die voorstellen nog in een task
force in de ministerraad moet
worden besproken, lijkt het mij het
verstandigste om, gegeven die
maatschappelijke onrust, aan de
minister van WVC zo spoedig
mogelijk te vragen om een brief.
Daarin moet ten minste staan wat zij
nu eigenlijk precies heeft bedoeld
met haar aangekondigde beleids–
wijziging. Ik vraag u om de minister
om zo'n brief te verzoeken. Ik sluit
niet uit dat mijn fractie over die brief
met de minister van gedachten zal
willen wisselen.

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

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIV (Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij) voor het jaar 1994
(23400-XIV);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A, voor het jaar 1994
(23400-B);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIV (Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23285);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Landbouw-Egalisatiefonds,
afdeling A. voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23289).
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voorzitter

De algemene beraadslagmg wordt
hervat.

D

De heer Blauw (VVD): Voorzitter! Ik
wil namens de VVD-fractie de
bewindslieden dankzeggen voor de
beantwoording. De eerlijkheid
gebiedt mij op te merken dat de
toonzetting van het eerste deel van
het antwoord van de minister mij
bijzonder aansprak. Wij hebben ons
in een aantal antwoorden goed
kunnen herkennen, maar wij hebben
ons niet kunnen herkennen in een
paar hoofdpunten.

Het eerste daarvan is de erkenning
van de calamiteit in noord-Nederland
en het streven om de oplossing te
vinden binnen de bestaande
instrumenten. Wij vragen ons af of
wij die richting in moeten gaan. De
financiële participatie in een
schadefonds is positief. Maar waar
gaat het feitelijk om? Feitelijk gaat
het erom dat er binnen drie
maanden iets moet zijn. De minister
kan zeggen dat wij in een schade–
fonds participeren, maar de
VVD-fractie maakt zich de grootst
mogelijke zorgen over de tijd totdat
dit geëffectueerd kan worden. Graag
horen wij hierop een reactie van de
minister. Binnen drie maanden moet
er iets tastbaars zijn, want dan moet
er weer geïnvesteerd worden in het
volgende jaar en moeten er wellicht
een aantal voorzieningen worden
getroffen voor het afgelopen jaar.

De heer Van Noord (CDA): Er
ontstaat bij mij enige verwarring
over het schadefonds. Bedoelt de
heer Blauw dat het schadefonds
toekomstgericht moet zijn of moet
het ook dienen voor de opvang van
de schade die nu wordt geleden?

De heer Blauw (VVD): Ik wil collega
Van Noord graag aan het volgende
herinneren. Toen wij samen in de
coalitie zaten en samen mochten
stoeien over het hoofdstukje
landbouw, hebben wij samen
vastgesteld dat de niet-verzekerbare
risico's veel aandacht moesten
hebben. Wij zijn er toen samen, in
overleg met de toenmalige minister
van Landbouw, na veel hoorzittingen
en veel gesprekken, niet in geslaagd
om er iets fundamenteels aan te
doen. Nochtans hadden wij beiden
die mening. Hoe kwam die mening
tot stand? Doordat er vlak daarvoor
een geweldig probleem was in de

fruitteelt. Er was nachtvorst in de
jonge fruitteelt en daar ging 25 mln.
naartoe.

Wat ik nu bedoel te zeggen, is dat
dit probleem voor de VVD-fractie nog
op de agenda staat. Het bestaat uit
twee delen: een korte oplossing voor
de calamiteit nu - zoals bij de
fruitteelt toen, maar in grotere
omvang - en verder discussiëren om
te kijken of je via overheids–
participatie kan komen tot een
zelfstandig schadefonds, mede gelet
op de drieledige functie van het
ondernemersinkomen. Maar wij
moeten nu niet een schadefonds
accepteren met het risico dat deze
calamiteit tussen wal en schip raakt.

Het tweede hoofdpunt van onze
inbreng was de excessieve kosten–
stijging in relatie tot het correctieplan
van vorige week. Daarover zijn een
aantal opmerkingen gemaakt. Wij
hebben in eerste termijn ook gezegd
dat dit een eerste positieve stap was.
Wij hebben ook een pleidooi
gehouden om het beleid wat te
intensiveren, mede gelet op de
concurrentiepositie. Collega Huys
heeft gezegd dat het VVD-herstelplan
voor een deel bestaand beleid is. Ja,
dat is zo. Wij hebben geen behoefte
om nieuwe wielen uit te vinden. Wij
willen de wet-Vermeend/Melkert
graag verruimen, daar hebben wij in
beginsel al voorgestemd. Maar dat
betekent wel geld. Wij vinden dat het
huidige instrument nog onvoldoende
kan worden benut in relatie tot het
correctiescenario van vorige week.
Wij zeggen dat dit meer benut moet
worden en daar leveren wij ook geld
bij.

In dit verband dien ik de volgende
motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er sprake is van
een noodsituatie in een aantal
sectoren van de Nederlandse land–
en tuinbouw;

overwegende, dat een omvangrijk
herstelprogramma gewenst is;

overwegende, dat het aangeboden
correctiescenario d.d. 21 oktober
1993 onvoldoende is;

overwegende, dat meerdere

aanpassingen van de begroting
noodzakelijk zijn en dat een
substantieel bedrag aan de begroting
moet worden toegevoegd;

van oordeel, dat een en ander
binnen het LNV-beleidsdeel moet
plaatsvinden;

tevens van oordeel, dat het "onder
stringente beheersvoorwaarden"
afstoten van landgoederen,
natuurterreinen en bossen, die nu
nog in het bezit van Staatsbosbeheer
zijn, een zeer verantwoorde dekking
kan zijn, die principieel aansluit bij
eerder aanvaard beleid;

verzoekt de minister in overleg met
het landbouwbedrijfsleven te bezien
welke aanvullende maatregelen
hiervoor in aanmerking komen en de
Kamer over de resultaten zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk voor 1
februari 1994 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 15 (23400-XIV).

De heer Huys (PvdA): Voorzitter!
Begrijp ik het goed dat de heer
Blauw in zijn motie voorstelt, een
aantal terreinen en landgoederen te
verkopen om de acute probleem–
situatie in het noorden van het land
op te lossen?

De heer Blauw (VVD): Neen. Het is
goed dat de heer Huys mij deze
vraag stelt, anders zouden er
misverstanden kunnen ontstaan. Wat
wij bedoelen is het volgende.

Wij hebben gisteren een herstel–
plan ingediend dat een beleids–
intensivering omvat plus een aantal
nieuwe elementen. Ik heb een lijst
met kostenstijgingen opgesomd die
een aanslag vormen op de concur–
rentiepositie. De VVD-fractie is van
mening dat het scenario van vorige
week onvoldoende soelaas biedt.

Wat beogen wij nu te zeggen. In
de eerste plaats moet er geld komen
voor die calamiteit en in de tweede
plaats voor een aantal structurele
elementen. Wij vragen de minister
om in overleg met het
landbouwbedrijfsleven een vervolg
te realiseren op basis van het
scenario van vorige week. Wij
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Blauw

leveren daarbij een financierings–
bron.

De volgende vraag is of de
uitgavenstroom parallel zal lopen
met de inkomstenstroom. Ik heb
daarin vertrouwen omdat ik een– en
andermaal, zelfs vanmorgen nog, het
bewijs heb gekregen dat er
voldoende kopers op de markt zijn
om op korte termijn middelen te
genereren via de door mij voorge–
stelde verkoop.

De heer Huys (PvdA): Heeft de heer
Blauw het begin van een idee over
hoeveel geld hij praat?

De heer Blauw (VVD): Het correctie–
scenario betreft een periode van vijf
jaar. Wij zetten daar een herstel–
scenario tegenover gedurende
dezelfde periode. Wij willen
beginnen met de meest urgente
dingen. Vandaag de dag zijn er
kopers op de markt. Laten wij dan
maar kijken hoe het verder loopt. Dat
is precies dezelfde intentie, precies
dezelfde procedure als in het begin
van de jaren tachtig is voorgesteld.
Toen zijn twee moties-Faber en een
gewijzigde motie-Faber, geïnitieerd
door de heer Van Noord, aan de orde
geweest. Eigenlijk is er geen sprake
van een nieuw principe, maar van
een omgekeerde beweging ten
opzichte van de jaren tachtig, die
uitermate functioneel is.

De heer Huys (PvdA): Als iets
omgekeerds niet iets nieuws is, weet
ik het niet meer. De procedure is
volkomen tegengesteld.

De heer Blauw (VVD): Het principe is
niet nieuw. In het begin van de jaren
tachtig hebben wij gezegd dat wij
overheidseigendommen ter waarde
kunnen brengen. Met de vrijkomende
middelen kunnen wij een belangrijk
beleidsterrein, destijds was dat
natuurbeheer, financieren.

Staatssecretaris Gabor: Natuur–
beheer is nog steeds een belangrijk
beleidsterrein.

De heer Blauw (VVD): Ik ben nog
niet klaar. Ik zal de staatssecretaris
ook antwoord geven, omdat hij naar
onze mening twee opties open liet.

Wij hebben de huidige minister
van Financiën gevolgd bij het
verkopen van PTT-aandelen. Ik
herhaal dat het niet gaat om een
tafelzilvertransactie. Het gaat om
vermogen voor vermogen. Wij zien

niet in, gezien de benarde situatie in
de land– en tuinbouw en gelet op het
feit dat er kopers op de markt zijn
voor natuurgronden, landgoederen
en bossen in verband met een aantal
nieuwe ontwikkelingen, waarom je
die omgekeerde beweging niet voor
een deel, uiteraard onder stringente
voorwaarden, zou maken. Principieel
is dat niets anders dan in het
verleden is voorgesteld, namelijk het
verzilveren van staatseigendom en
het investeren in nieuw vermogen.

De heer Van Noord (CDA): Collega
Blauw laat één aspect buiten
beschouwing, namelijk dat met het
akkoord van de Kamer met de
algemene politieke beschouwingen
de begrotingen van de diverse
departementen in principe zijn
dichtgespijkerd. De heer Blauw stelt
nu voor, daarbuiten te treden.

De heer Blauw (VVD): Ik stel niets
anders voor dan de minister
afgeiopen donderdag heeft gedaan.
Het dichtspijkeren van begrotingen
tijdens algemene beschouwingen is
bepaald niet hard, en gelukkig maar,
want de noodoperatie is nodig. Ze is
echter onvoldoende.

De heer Van Noord (CDA): Het is
inclusief de conclusies, die aan het
einde van de algemene politieke
beschouwingen zijn getrokken.
Vastgesteld werd, dat het kabinet de
Kamer zou berichten over de
moeilijkheden in de land– en
tuinbouw.

De heer Blauw (VVD): Dat ben ik met
u eens. De fractie van de VVD heeft
dat van harte ondersteund.

De heer Van Noord (CDA): Niet bij
de algemene politieke beschouwin
gen.

De heer Blauw (VVD): Dat heeft de
fractie van de VVD van harte
ondersteund op twee...

De heer Van Noord (CDA): Niet
tijdens de algemene politieke
beschouwingen.

De heer Blauw (VVD): Dat is een
kwestie van prioriteitenstelling,
waarde collega. Wij hebben gekozen
voor deze procedure. Tijdens de
algemene financiële beschouwingen
hebben wij een uitspraak gedaan:
vergroting van de investeringen en
de verdiencapaciteit, ook voor

landbouw. Tijdens de behandeling
van de begroting van LNV gaan wij
dit uitwerken. Als de heer Van Noord
wil twijfelen aan onze mtenties,
omdat onze fractievoorzitter bij de
algemene beschouwingen een
andere prioriteitenstelling had, dan
krijgt hij van ons die vrijheid. Het
hoeft niet te betekenen, dat deze
inbreng niet door de VVD in totaliteit
wordt gedragen.

Voorzitter! Ik heb nog geen
antwoord gehad op mijn vraag
inzake de IMIZO-boter. Het antwoord
is te meer urgent, omdat sinds
gisteravond 80 mln. is gedeponeerd.

Ik maak nog een enkele opmerking
naar aanleiding van het een-tweetje
tussen de heer Van Noord en de
minister over de denktank, waarin
nuchter boerenverstand moet
prevaleren. Ik vraag mij af, wat er op
het ogenblik mis is. Wellicht kan de
heer Van Noord dat nog nader
toelichten.

Ik wil nog iets zeggen over de
houding van de fractie van de VVD
met betrekking tot de toenemende
aandacht voor het natuurbeleid. Wij
achten dat positief, maar met een
maximale participatie van het
particulier initiatief.

De uitkering van de MacSharry–
gelden duurt lang. In het schriftelijk
antwoord heb ik gezien, dat er
aandacht aan is besteed. Nochtans
wil ik de minister wijzen op zijn
notitie, waarin hij opsomt, wat de
Franse regering allemaal doet. Zij
werkt wel met voorschotten. Op
oliehoudende zaden: 50% voorschot,
renteverlies voor rekening van de
Franse overheid. Als dat principe in
Brussel wordt toegestaan, waarom
doet de minister het dan niet?

D

De heer Van Noord (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de bewindsper–
sonen voor de beantwoording, zowel
schriftelijk als mondeling. Ik stel het
zeer op prijs, dat de minister veel
aandacht heeft besteed aan de
spanningen en de nood in vele
agrarische gezinnen, in het bijzonder
in de bedrijfstakken glastuinbouw,
varkenshouderij en akkerbouw. Ik
denk dat het erg goed is om dat ook
zo te houden.

De zorgvuldigheid ten aanzien van
de gevolgen van de wateroverlast in
enkele delen van het land lijkt mij
erg noodzakelijk. Ik sluit nog even
aan bij hetgeen de minister heeft
gezegd over hoe te handelen. Eerst
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Van Noord

moet worden gekeken naar het
bestaande instrumentarium:
Borgstellingsfonds en het Besluit
zelfstandigen. Ik meen, dat dit het
meest voor de hand liggend is.
Mocht dat niet toereikend zijn, dan
zal er een aanvulling moeten komen.
Het is een goede zaak, dat daarover
tijdig wordt nagedacht. Een van de
mogelijkheden is een regeling, zoals
indertijd voor de fruittelers is
getroffen. Dan moet echter wel
helder boven water komen dat de
bestaande instrumenten ontoerei–
kend zijn. Als andere dingen niet
nodig zijn, maakt dat het alleen maar
gemakkelijker om er uitvoering aan
te geven.

Wat mij nogal zwaar op de maag
ligt, is de autonome bevoegdheid
van de publiekrechtelijke bedrijfs–
organen. Het schriftelijk antwoord
daaromtrent zegt dat gekeken wordt
naar de mogelijkheid van wetswijzi–
ging, opdat het wel weer mogelijk
wordt om een autonome verorde–
nende bevoegdheid bij de PBO's te
leggen. Mijn fractie hecht er zeer aan
dat dit weer mogelijk wordt gemaakt
en dat in de tussentijd tot een
bevredigende oplossing kan worden
gekomen.

Ik heb er met instemming kennis
van genomen dat de minister bereid
is, een stuurgroep in te stellen voor
de agrificatie. Ik ga ervan uit dat dit
ook gebeurt.

Dan de opmerkingen van de
staatssecretaris over de FBE's als
extra toegangscriterium voor de
landinrichtingsprojecten, op te
nemen in het voorbereidingsschema.
Hij heeft gezegd dat hij nog niet van
zijn standpunt af wil, maar dat hij
openstaat voor de discussie. Ik ben
hem daar erkentelijk voor. Wel vraag
ik hem, gedurende de looptijd -
zolang de discussie niet heeft
plaatsgevonden of nog niet van een
eindconclusie is voorzien - er niet op
vooruit te lopen.

Ten slotte maak ik nog een
opmerking over de fusie van de AID
en de ECD en de discussie die
daarover heeft plaatsgevonden. Ik
houd de minister aan zijn toezegging
dat hij de Kamer binnen de kortste
keren op de hoogte stelt van het
regeringsstandpunt, met daarin een
goede motivatie wat de plaats van
vestiging betreft.

De heer Blauw heeft mij een vraag
gesteld over de koffievisite die de
minister zou moeten houden. Ik heb
een paar dingen méér gezegd. Ik heb
gezegd dat het aangekondigde

onderzoek naar de duurzaamheid
van de verschillende sectoren wat de
CDA-fractie betreft niet nodig is. Je
kunt vrij vlot aangeven hoe de zaak
er voor staat, zeker na de discussie
die gisteren en vandaag heeft
plaatsgevonden. Ik heb ook gezegd:
als u het dan nog niet helemaal
weet, nodig dan een paar mensen uit
de praktijk van het boerenleven uit,
die wijsheid en ervaring hebben.
Geef ze een kop koffie en probeer
dan in zo kort mogelijke tijd te
komen tot de vorming van een beeld
hoe je de rest van de jaren negentig
moet omgaan met het beleid om de
duurzaamheid van alle sectoren - ik
heb ze in eerste termijn met naam en
toenaam genoemd - over de
eeuwwisseling heen te kunnen
verlenen, heb ik gezegd.

D

De heer Ter Veer (D66): Voorzitter!
Ook ik dank de bewindslieden voor
de gegeven antwoorden. De
beantwoording was op één punt zo
onstuimig dat mijn vraag over de
malaise in de tuinbouwsector zowel
in categorie A als in categorie B is
beantwoord. De situatie blijft er even
slecht onder, maar het geeft toch aan
hoezeer het ministerie bij nader
inzien kennelijk gebukt gaat onder de
slechte economische situatie.

Minister Bukman: Mijn stelregel is:
wie A zegt, moet ook B zeggen.

De heer Ter Veer (D66): Voorzitter! Ik
begin met het indienen van een
motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat:
- het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij ten
behoeve van de melkveehouderij het
proefstation voor de rundveehouderij
Waiboerhoeve en het regionaal
proefbedrijf Aver-Heino in stand
houdt opdat zij praktijkgericht
onderzoek kunnen doen;
- op beide proefstations uitgebreid
waarnemingen zijn gedaan met
betrekking tot de strokorst als
afdichting van de mestsilo ter
voorkoming van NH3-emissie uit de
opgeslagen mest, en waarbij op

beide proefstations werd geconsta–
teerd dat dat een goede methode is;
- voor de landbouw een adequate
kennisinfrastructuur belangrijk is en
dat daarin de proefstations een grote
rol spelen;

spreekt als haar mening uit, dat de
regering er goed aan doet om de
waarnemingen gedaan op de eigen
proefstations serieus te nemen;

en verzoekt de regering het daarheen
te leiden dat de strokorst als
afdichting van de mestsilo ter
voorkoming van NH3-emissie uit de
opgeslagen mest wordt erkend als
een toegestane methode,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 16 (23400-XIV).

De heer Ter Veer (D66): Mijnheer de
voorzitter, het gaat niet goed in de
landbouw. Dit is uitvoerig betoogd
en in alle inbrengen zowel van de
zijde van de Kamer als van de zijde
van de bewindslieden duidelijk naar
voren gekomen.

Het gaat niet goed, onder andere
met de overlegstructuren. Het
landbouwbedrijfsleven geraakt hoe
langer hoe verdeelder en meer in
verwarring over de wijze waarop het
zijn belangenbehartiging organiseert.
In de memorie van toelichting staat
de opmerking dat sectorale
belangenbehartiging kennelijk in
gewicht toeneemt. De minister
verbindt hieraan geen conclusie en
neemt alleen waar. Ik maak hem er
opmerkzaam op dat de heer
Varekamp een geweldige voorzet in
de discussie over de overlegstructu–
ren heeft gegeven door te poneren
dat je, als de belangenbehartiging
door het Landbouwschap je niet
bevalt, maar gewoon de contributie
niet betaalt. Dit lijkt mij een
buitengewoon gewaagde uitspraak
van de zijde van deze voorzitter van
het Landbouwschap, maar u zult
begrijpen dat ik er politiek mee
ingenomen ben.

Het gaat niet goed in de land–
bouw. Als ik met een woord moet
karakteriseren hoe dat is, kies ik
voor: narrigheid. Er is veel narrigheid
onder de boeren en dit merk je heel
duidelijk. Dit merk je als je rondreist.
Dit merk je ook als je een boeren–
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Ter Veer

vergadering toespreekt. Ik meen te
weten dat zowel de minister als de
staatssecretaris dit afgelopen
maandag in Zuidlaren duidelijk heeft
gemerkt. Het gaat niet goed en dit
vertaalt zich in narrigheid. Daarom is
het geboden dat de politiek, zowel de
regering als de Kamer in de haar
steunende oppositiepartijen en de
oppositie, gezamenlijk poogt, een
keer weerwerk hieraan te geven. Wij
kunnen op deze manier niet
doorgaan.

De narrigheid komt voort uit het
markt– en prijsbeleid, waarover
genoeg is gezegd. De narrigheid
komt ook voort uit de vele milieu–
maatregelen, die soms elkaar te snel
opvolgen, soms niet goed begrepen
worden en soms niet goed uit te
leggen zijn, doordat zij buitenge–
woon onlogisch en economisch
improduktief zijn. Vandaar mijn
motie.

De narrigheid komt ook voort uit
gevoelens van onvrede die samen–
hangen met het structuurschema
Groene ruimte. In dit structuur–
schema zal het gaan om een goede
afbakening van de drie functies
landbouweconomie, landschap en
natuur, en recreatie. Men maakt zich
zorgen over die afweging. Men
maakt zich zorgen over de betaal–
baarheid van de beheerskosten. Op
zich is het dus heel begriipelijk dat
men nu met zeer veel vragen en
emoties de politiek in haar alge–
meenheid tegemoet treedt.

Ik merk op dat het woord recreatie
in de beantwoording van de zijde
van de minister noch in die van de
zijde van de staatssecretaris
voorkomt. Ik betreur dit. Ik zou willen
dat het ministerie er meer blijk van
geeft, ook van deze functie doordron–
gen te zijn.

De uitnodiging van de staatssecre–
taris neem ik uiteraard graag aan.
Ligt het echter niet in de rede dat wij
allebei twee projecten aanwijzen? Ik
ga dan met hem naar zijn twee
favoriete keuze-objecten en hij gaat
met mij naar de keuze-objecten die ik
voorstel.

Staatssecretaris Gabor: Dat doeri wij
graag, voorzitter.

De heer Huys (PvdA): Voorzitter! Ik
dank de bewindslieden voor de
beantwoording, ook de schriftelijke.
Wij zijn het niet op alle punten voor
100% eens, maar dit komt vaker voor

in het leven. Op sommige punten
kunnen wij te zijner tijd terugkomen.

Ik heb geconstateerd dat de
minister heeft gezegd, geen bezwaar
te hebben tegen een stuurgroep
agrificatie. Sterker nog, hij zegde toe
dat deze interdepartementale
stuurgroep er kan komen, met het
mandaat om projecten te kiezen en
vooruit te helpen.

Ik sluit mij graag aan bij datgene
wat de heer Van Noord over de
SBE-norm gezegd heeft.

De heer Blauw (VVD): Wat is precies
de zin van een interdepartementale
stuurgroep nadat de minister heeft
toegezegd, dat er voor 21 december
een kabinetsstandpunt komt? Hoe
moet ik die relatie leggen?

De heer Huys (PvdA): Ik verwacht
een inhoudelijk verhaal over wat met
agrificatie mogelijk is. Maar dat
zullen wij zien, zodra de brief er is.
Het gaat erom, dat snel keuzes
gemaakt worden voor kansrijke
projecten, zodat je niet doorsuddert
met 100 projecten.

Voorzitter! We kunnen constateren,
dat wij in de biologische landbouw
aardig op weg zijn met de produktie–
kant. Bij de melkveehouderij kunnen
we nog wat vraagtekens zetten,
hoewel we aardig op weg zijn. Aan
de consumentenkant ontbreekt
echter nog het een en ander. De
minister had op zich genomen om de
voorlichting hierover een push te
geven. In de beantwoording staat,
dat dit in het najaar 1994 begint. Ik
kan mij niet goed voorstellen, dat dit
niet in het voorjaar van 1994
mogelijk is. Het lijkt mij uitermate
belangrijk om dat zo snel mogelijk te
doen.

Voorzitter! Het antwoord van de
minister over de AID te Kerkrade
heeft mij geenszins gerust gesteld. Ik
kan zijn dilemma begrijpen; laat ik
daar helder over zijn. De Kamer heeft
hier een belangrijke taak en om die
reden wil ik de volgende motie
voorstellen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:
- de regering overweegt om het
hoofdkantoor van de AID uit
Kerkrade te verplaatsen;

- tot op heden geen overtuigende
argumenten voor verplaatsing zijn
gegeven;
- de doelstellingen van het
spreidingsbeleid met een mogelijke
verplaatsing worden aangetast;
- de werkgelegenheid in oostelijk
Zuid-Limburg zwaar onder druk
staat;
- de voortdurende onzekerheid
demotiverend werkt op het personeel
van de AID;

verzoekt de regering haar voorne–
men nader te overwegen en hierover
voor 1 december 1993 de Kamer te
informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 17 (23400-XIV).

De heer Van Noord (CDA):
Voorzitter! De heer Huys voert als
argument de doelstellingen van het
spreidingsbeleid op. Is hij niet van
mening, dat daarmee het totale
spreidingsbeleid aan een evaluatie
moet onderwerpen wat betreft het
effect vandaag en de tijden, dat het
nog een doelstelling van het
regeringsbeleid was?

De heer Huys (PvdA): Dat is
helemaal niet gek om te doen, maar
dan ben ik bang dat er nog meer
tranen in de ogen komen. Om dan
nog de dienst weg te halen uit zo'n
gebied met spanning op de
arbeidsmarkt en waar nog meer
pogingen worden gedaan om te
centraliseren, gaan wij een brug te
ver.

Voorzitter! Ik wil nog even ingaan
op de AOC'S en de middelen die
daarvoor ontbreken. De minister
heeft toegezegd in de Voorjaarsnota
aan te geven of en, zo ja, op welke
wijze hij daarin zal voorzien. Ik heb
een suggestie gedaan en dat is
natuurlijk nooit weg.

Voorzitter! Ik accepteer de uitleg
van de staatssecretaris, dat er sprake
kan zijn van een misverstand wat
betreft zijn inzet in Europees verband
voor de oormerken en de gewetens–
bezwaarden. Ik heb echter signalen
ontvangen, dat door de Stichting
gezondheidsdienst richting gewe–
tensbezwaarden gezegd wordt: hoe
het ook uitpakt, het afleveren van
een bedrijf uitsluitend voor de slacht.
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Maar dat was niet de intentie van de
Kamer; die was, dat er een echte
regeling kwam met daarbij een I en
R-regeling op het bedrijf en een
sluitende identificatie en registratie.
Bij het verlaten van het bedrijf zou
het oormerk, dat vanaf de geboorte
op het bedrijf aanwezig is, pas
ingaan. Ik wil dat nog eens uitdrukke–
lijk opmerken voordat wij misschien
geconfronteerd worden met een
regeling die daaraan volstrekt niet
voldoet. Ik zou dat zeer betreuren.

Voorzitter! De minister heeft
toegezegd uitvoerig te zullen terug
komen op de proefprojecten en de
mineralenbegroting. Ik vind dat
uitstekend, maar de proefprojecten
moeten wel starten. Het mestbeleid
derde fase staat of valt met de
mineralenboekhouding. Als die
proefprojecten er niet spoedig
komen en als de voorlichting niet
wordt verbreed tot alle veehouders,
betwijfel ik of dat beleid wel kan
slagen.

Ik ben mijn eerste termijn
geëindigd met de opmerking dat er
een perspectief is voor de Neder–
landse land– en tuinbouw. Ik besef
dat mensen op de boerderij en de
tuinderij daar op dit moment
nauwelijks in geloven. Zij zullen zich
afvragen wat zij hebben aan een
perspectief als zij vandaag als het
ware in de modder wegzakken. Ik
heb voor dit soort reacties heel veel
begrip. Toch denk ik dat er onzerzijds
wegen zijn aangegeven. Ook de
minister heeft die in eerste termijn
uitvoerig geschetst. Er zijn voor de
Nederïandse land– en tuinbouw
geweldige mogelijkheden. Er is wel
zeker perspectief. Men moet wel
beseffen dat er geen garanties zijn te
geven dat alle bedrijven het daarmee
zullen redden, hoe pijnlijk dat ook is.

D

De heer Van Ojik (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ook ik dank
de bewindslieden voor de schrifte–
lijke en verbale beantwoording van
alle vragen. Herstructurering in de
richting van duurzaamheid in de
landbouw kan niet zonder actieve
overheidsbemoeienis. Dat was
eigenlijk de rode draad van mijn
betoog in eerste termijn. De minister
heeft in zijn beantwoording
verondersteld dat er wellicht toch
thans sprake is van een verschil in
visie op de maakbaarheid van de
samenleving tussen Groen Links aan
de ene kant en het kabinet aan de

andere kant. Dat mag zo zijn, dat kan
ook heel goed zo zijn. Toch zou ik
graag duidelijk maken dat het in dit
geval niet zozeer gaat om de vraag
of er meer dan wel minder overheids–
ingrijpen moet zijn dan wel om de
vraag of het misschien anders zou
moeten. Ik wil dit met een paar
voorbeelden duidelijk maken.

Wij hebben uitgebreid gesproken
over de granen. De graansector zou
een spilfunctie moeten hebben. Er is
in die sector sprake van een zeer
grote financiële bemoeienis van de
overheid, met name in de vorm van
exportsubsidies, om op die manier
aan de overschotten een einde te
maken. Je zou er ook aan kunnen
denken - misschien om de spil–
functie terug te brengen - om veel
meer te werken met inkomens–
toeslagen om maar eens wat te
noemen. Er is dan ook sprake van
overheidsbemoeienis, alleen op een
andere manier. Een ander voorbeeld,
waarover ik al in eerste termijn heb
gesproken, betreft de varkenshoude–
rij. Door middel van het actief
bevorderen van de totstandkoming
van een saneringsfonds zou de in
mijn ogen noodzakelijke verkleining
van de veestapel dichterbij kunnen
worden gebracht. De overheid zou
daarin een actieve rol kunnen spelen
en daarbij bijvoorbeeld een deel van
de overschotheffing kunnen
gebruiken. Daarvoor is wetswijziging
nodig, stellen de bewindslieden in de
schriftelijke antwoorden. Daarvoor is
ook de toestemming van de EG
nodig, begrijp ik. So what? Probeer
die dan te krijgen en voer de
wetswijziging door, als je het althans
een goed idee vindt. Tot slot noem ik
het voorbeeld van de biologische
veehouderij. Ik heb op dit punt een
amendement ingediend met daarbij
een toelichting die, naar ik aanneem,
voor zichzelf spreekt. De bewindslie–
den willen de biologische veehoude–
rij graag bevorderen. Zij zijn
daarvoor in feite op zoek naar geld.
Het amendement beoogt om
daarvoor een noodzakelijke
hoeveelheid geld beschikbaar te
krijgen en daarvoor een verschuiving
aan te brengen binnen de structuur–
maatregelen.

Dan kom ik bij de subsidies voor
organisaties voor natuur– en
milieu-educatie. Wij spraken hierover
zojuist al. Het amendement ter zake
van de heren Huys en Van Noord is
ingetrokken. Ook ik ben blij met de
toezeggingen van het kabinet om in
ieder geval de genoemde organisa–

ties vrij te stellen van een subsidie–
korting. Op grond van het interrup–
tiedebatje dat ik gisteren met de heer
Van Noord voerde, meen ik toch te
kunnen vaststellen dat het goed is
om het bedrag van ƒ 50.000 - dat
volgens de heren Huys en Van Noord
oorspronkelijk beschikbaar mocht
zijn - alsnog aan te wenden. Dan kan
er ook meer worden gedaan. Ik zal
ter zake samen met collega Ter Veer
een amendement indienen.

Dan kom ik bij de kwestie van het
duurzaam consumeren, waarover de
minister en ik van mening verschil–
len. De minister is daar heel duidelijk
over geweest. Hij heeft daarover
gesproken op het Grand gala van het
genoeg. Ik moest een beetje
grinniken, toen de minister zich
vertwijfeld afvroeg wie toch die
naam had bedacht. Ik weet dat
namelijk: ik heb die naam bedacht,
toen ik in een vorige functie
werkzaam was bij een van de
organiserende...

Minister Bukman: Dan was mijn
vraag dus zeer terecht.

De heer Van Ojik (Groen Links): Ik
moet overigens vaststellen dat dit
wel een wervende titel is. Ik heb
namelijk begrepen dat de zaal meer
dan vol zat, toen de minister daar
sprak.

Minister Bukman: Ja, ik was er ook.

De heer Van Ojik (Groen Links): Dat
weet ik. Ik constateer nu alleen dat
die titel misschien toch niet zo slecht
was als de minister even sugge–
reerde. Maar goed, dit terzijde! De
minister heeft gezegd dat wij, als het
gaat om het beïnvloeden van de
consumptie, een taak hebben op het
gebied van gezondheid en op het
gebied van veiligheid, maar dat wij
verder niet moeten betuttelen. Dit
klinkt echter wat vreemd, als je ziet
hoe wij overspoeld worden met
spotjes die ons vertellen dat een
beter milieu bij onszelf begint. Je
kunt de televisie niet aanzetten of de
overheid betuttelt, om dat woord van
de minister maar even te gebruiken.
Verder denk ik - ik heb dat in eerste
termijn ook gezegd - dat het in strijd
is met datgene wat in Agenda 21 van
UNCED is vastgelegd en wat ook
door dit kabinet wordt ondersteund.
In die zin is er dus inderdaad sprake
van een fundamenteel verschil van
mening tussen het kabinet en mijn
fractie.
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De voorzitter: U sprak over de
indiening van een amendement. Is
dat amendement al ingediend?

De heer Van Ojik (Groen Links): Als
het goed is, zijn er inmiddels twee
amendementen ingediend.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter! In
dit debat resteert mij slechts één
minuut. Ik wil deze graag benutten
om beide bewindslieden en hun staf
hartelijk te danken voor de perfecte
beantwoording, zowel schriftelijk als
mondeling. Ik ben de minister zeer
erkentelijk voor de wijze, waarop hij
vanmorgen zijn betrokkenheid bij de
in grote problemen verkerende
landbouwsector heeft gedemon–
streerd, niet alleen met woorden,
maar ook met financiële daden. Ik
vraag hem overigens met klem om
de ontwikkelingen in de land– en
tuinbouw op de voet te volgen en
om, daar waar dat maar enigszins
mogelijk is, tijd te besteden aan het
bezoeken van individuele onderne–
mers om hun problemen aan te
horen. Ik spreek ook mijn dank uit
voor de antwoorden met betrekking
tot de oogstrisico's.

Tot slot zeg ik nog iets over het
Landbouwschap. Het antwoord dat ik
op mijn vraag ter zake kreeg, vond ik
niet helemaal bevredigend. Het
departement is of wordt gereorgani–
seerd. Mijn vraag is of dit geen extra
argument is om ook de PBO–
structuur eens nadrukkelijk onder de
loep te nemen. De Kamer heeft hier
trouwens om gevraagd in het kader
van het rapport "Raad op maat". Ik
stel dit te meer nu door het
Landbouwschap ook wordt nage–
dacht over ontvlechting van
belangenbehartiging en overlegstruc–
tuur. Ik denk hierbij aan hetgeen
Varekamp heeft gezegd. En daarom
vraag ik om een wat uitgebreidere
reactie hierop van de minister in
tweede termijn.

D

Minister Bukman: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de geachte
afgevaardigden voor hun inbreng in
tweede termijn. Ik maak nog kort een
aantal opmerkingen.

Ik kom allereerst op hetgeen de
heer Blauw gezegd heeft over een
schadefonds. Het is niet mijn
bedoeling om hals over kop te
streven naar de totstandkoming van

een schadefonds, waaruit nu dan al
iets gedaan zou kunnen worden om
de nood te lenigen van bedrijven die
onder de waterschade hebben
geleden. Ik wil wel heel snel aan de
slag met een discussie daarover,
want, voordat wij het weten, schijnt
de zon weer. En dan verdwijnt die
discussie tot het moment dat de
nood weer aan de man is. Ik heb dat
de afgelopen decennia een keer of
vier meegemaakt. De kans dat het
weer gebeurt, is dus buitengewoon
groot. Ik vind dan ook dat wij nu
gelijk met het bedrijfsleven, de
verzekeringsmaatschappijen en wat
dies meer zij aan de slag moeten
gaan om te bekijken of dit een
mogelijkheid is.

Mijn volgende opmerking heeft
betrekking op de naamgeving der
dingen. De heer Blauw spreekt over
een correctiescenario van de
regering en een herstelplan van de
VVD. Het omgekeerde is verdedig–
baar, maar goed: what's in a name?
Het gaat uiteindelijk om de inhoud.
De heer Blauw heeft dit echter een
paar keer nadrukkelijk herhaald.
Dearuit blijkt dat hij politiek waarde
hecht aan de naamgeving. Ik sta
verder op het standpunt - dat heb ik
in eerste termijn al gezegd - dat wij
datgene wat wij nu aan instrumenten
hebben, zoveel mogelijk moeten
gebruiken. Als er desondanks, na
ommekomst van de inventarisatie,
een probleem moet worden
opgelost, dan kijk ik opnieuw naar
het bestaande instrumentarium. Als
wij daar dan iets aan kunnen haken,
in plaats van een heel andere kant
op te gaan - dat zou een nieuwe
invalshoek zijn - dan heeft dat te
allen tijde mijn voorkeur. Op dit
moment is het buitengewoon lastig
om daar verder op te preluderen,
want de inventarisatie moet nog
komen. Wij zullen overigens ook
overleg plegen met het bedrïjfsleven
over het type maatregel dat dan zou
moeten worden genomen.

De heer Blauw (VVD): Ik vraag de
minister, of hij de regeling van 1984,
1985, zoals die toen is getroffen in de
richting van de fruitteelt, ziet als een
nieuw instrument of als bestaand
beleid.

Minister Bukman: Eigenlijk gaat het
om een nieuw instrument. Het heeft
toen ad hoc gegolden, maar het
heeft nooit structurele betekenis
gekregen. Het heeft wel effect gehad
voor de personen die ervan hebben

kunnen profiteren. Als wij onver–
hoopt nog een aanvullende
maatregel zouden moeten nemen,
dan wordt de regeling aangepast aan
de huidige situatie, waarbij wij ook
bekijken wat in het verleden is
gedaan en of dat een voorbeeld–
werking kan hebben. Wij moeten
echter ook kijken naar de effecten in
financiële zin.

De heer Blauw (VVD): Kan de
minister een indicatie geven van de
termijn waarbinnen de evaluatie is
afgerond en hij met maatregelen kan
komen?

Minister Bukman: De heer Blauw
noemde een periode van drie
maanden. Het is voor mij zo klaar als
een klontje, dat als er iets additio–
neels moet gebeuren, de termijn van
drie maanden een uiterste is.

De heer Van Noord (CDA): Ik vind
een termijn van drie maanden voor
die actuele situatie te lang.

Minister Bukman: Die termijn werd
gesuggereerd door de heer Blauw,
maar hoe eerder hoe beter. De
termijn van drie maanden vind ik de
uiterste grens.

Dan de kwestie van de NlZO-boter.
De Kamer heeft vanmorgen in de
krant kunnen lezen hoe ik heb
gereageerd op de beslissing van de
Europese Commissie. In de kop
stond dat ik woedend was. Ik kan de
Kamer meedelen, dat dit nog steeds
zo is. Ik vind dat het van geen kant
deugt, dat de Europese Commissie,
nadat de Raad al een beslissing heeft
genomen over een additioneel
melkquotum voor Italië, waar geen
argument voor was en waartegen wij
ons zeer hebben verzet, een
beslissing neemt over de betaling
van achterstallige superheffing door
Italië, zij het met de kleinst mogelijke
meerderheid. Ik vind dat je je dan
moet bezinnen op de vraag, of er op
dat punt wel sprake van enige
consistentie en of daarmee de
rechtvaardigheid wel wordt betracht.
Ik heb overigens begrepen, dat ook
de beslissing van de Commissie om
een sanctie op Nederland toe te
passen, is genomen met de kleinst
mogelijke meerderheid. Ik heb
vervolgens, bij ontstentenis van de
premier, na overleg met de
vice-premier gesteld, dat wij de
redengeving goed moeten bestude–
ren om aan de hand daarvan te
besluiten of wij nadere juridische
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stappen zullen ondernemen. Maar
nogmaals, gisteravond was ik wel
een beetje uit mijn hok. Dat ben ik
nog steeds.

Dan het een-tweetje met de heer
Van Noord. Hij heeft in eerste termijn
een heel praktische en goede
suggestie gedaan. Ik heb daarop
gereageerd, omdat ook ik van
mening ben dat als je binnen het
departement bezig bent om in kaart
te brengen wat de toekomstmogelijk–
heden zijn, waar het beleid zich op
moet richten en wat de prioriteiten
zijn, het heel goed is om wat mensen
die misschien niet een directe
binding met de agrarische sector
hebben, maar er wel in geïnteres–
seerd zijn, weten waar het over gaat
en de wereld goed kennen, te vragen
om een opinie te geven over de
inhoud van de agenda voor de
agrarische sector, inclusief het beleid
voor de komende tien jaar. Dat moet
allemaal op korte termijn kunnen
worden gerealiseerd.

De heer Blauw heeft gezegd dat in
Frankrijk bij de steun voor oliezaden
een voorschot wordt gegeven en hij
vroeg waarom dat in Nederland niet
gebeurt. Dit is een Europese regeling
die ook in Nederland wordt
toegepast ten aanzien van de
oliezaden.

De heer Blauw (VVD): Ik heb
bedoeld te zeggen: als het principe
van voorschotregelingen en snelle
uitkering van MacSharry-gelden
geaccepteerd is voor oliehoudende
zaden, waarom zou het dan niet
toepasbaar kunnen zijn voor granen?

Minister Bukman: Daar kan ik geen
antwoord op geven. Van de
oliezaden weet ik dat het een
Europese regeling is en dat Frankrijk
gebruik maakt van de mogelijkheid
van bevoorschotting. Het is mij
echter niet bekend of een dergelijke
regeling ook bestaat voor inkomens–
toeslagen voor de granen, maar ik
zal dat nagaan. Dan kunnen wij
volgend jaar bezien of wij daar
gebruikvan zouden kunnen maken.

De heer Blauw en mevrouw Kamp
hebben een motie ingediend,
waarvan het dictum luidt: "verzoekt
de minister in overleg met het
landbouwbedrijfsleven te bezien
welke aanvullende maatregelen
hiervoor in aanmerking komen en de
Kamer over de resultaten...". Ik ben
het op zichzelf eens met de intentie
van de motie, namelijk dat wij samen
met het bedrijfsleven moeten

bekijken of er aanvullende maatrege–
len nodig zijn en, zo ja, welke. Ik heb
ook gezegd dat ik die zoveel mogelijk
in lijn zou willen brengen met het
instrumentarium dat wij nu hebben.
Dat is de reden waarom ik de
aanvaarding van deze motie zou
willen ontraden.

De heer Van Noord is het eens
met de lijn die de regering heeft
gekozen ten aanzien van eventuele
vervolgactiviteiten ten behoeve van
de watersnood. De stuurgroep
agrificatie is akkoord. Hij heeft nog
iets gezegd over AID en ECD. Ik ben
het daar volstrekt mee eens. Het
element van de vestigingsplaats uit
het dossier halen en vervolgens
zeggen dat de rest later moet
worden bekeken, vind ik onjuist. Als
de heer Van Noord zegt dat in
verband met de huisvestings–
problematiek, die de mensen zo
zwaar op de maag ligt - dat is mij
ook bekend - tot snelle besluitvor–
ming moet worden gekomen, ben ik
het van harte met hem eens. Ik wil er
graag naar streven dat er zo snel
mogelijk helderheid komt op dat
punt. Als erover moet worden
gesproken, moet dat in ieder geval
gebeuren met de twee betrokken
partijen, Economische Zaken en LNV.
Die moeten er beide voor voelen om
dat snel te doen. Ik wil daar erg
graag naar streven.

Er wordt mij meegedeeld dat ten
aanzien van de inkomenstoeslagen
voor de granen er geen voorschot–
regeling in Europees verband
bestaat. Dat vermoeden had ik al en
dat wordt nu bevestigd. Als wij het
dossier volgend jaar nog eens gaan
bekijken, zouden wij kunnen streven
naar voorschotregelingen, zeker als
er liquiditeitsproblemen zijn.

De heer Ter Veer heeft
"narrigheid" waargenomen. Dat is
een heel goed woord om aan te
duiden wat wij in veel vergaderingen
met boeren tegenkomen. Je kunt er
van mening over verschillen of het
allemaal narrigheid is tengevolge
van gevoerd beleid of tengevolge
van situaties waar het beleid niet van
invloed op was.

Dan de kwestie van de organisa–
ties voor belangenbehartiging. Ik ga
daar als bewindspersoon buitenge–
woon terughoudend mee om. Eén
ding is duidelijk, namelijk dat de
agrarische sector zich vanouds
voortreffelijk heeft weten te
organiseren. Zo voortreffelijk dat er
soms door andere sectoren met
enige jaloezie naar werd gekeken.

Dat geeft mij voldoende vertrouwen
voor de toekomst. Ik merk ook wel
dat er op het ogenblik interne
discussies over gevoerd worden,
maar ik hoop dat men mij niet uit zal
nodigen om mij daarin te mengen.
Dat was in ieder geval niet mijn
bedoeling.

Mijnheer de voorzitter! De heer Ter
Veer heeft een motie ingediend over
de afdekking van mestbassins met
een strokorst. De wijze waarop de
mestbassins moeten worden
afgedekt, is geregeld in het Besluit
mestbassins volgens de Hinderwet.
De eerste verantwoordelijkheid
terzake berust bij de collega van
VROM. Over de afdekking met een
strokorst is overleg gevoerd tussen
LNV en VROM. Daar speelde het
oordeel van de eigen instituten een
rol bij. Die instituten zijn er natuurlijk
niet voor niets. Het zijn geen
hobbyisten. Deze wijze van afdekking
is in dat overleg aangemerkt als een
alternatief dat niet gelijkwaardig is
aan andere afdekmethoden. Dat
besluit is mede gebaseerd op het
advies van een commissie van
deskundigen. Mij is niet bekend of
die inzichten recentelijk gewijzigd
zijn. De informatie die ik tot nu toe
heb, brengt mij ertoe, aanneming
van deze motie te ontraden.

De heer Ter Veer (D66): Vindt de
minister dit niet typisch een motie
waarover het oordeel aan de Kamer
moet worden overgelaten, ook
gezien de context waarin deze motie
is gepresenteerd? Wij hebben weer
gezien dat er tranen van ontroering
geplengd werden over het OVO–
drieluik. Als wij nu dat OVO-drieluik
serieus nemen en als door de
onderzoeksinstelling tot twee keer
toe deze conclusie wordt getrokken,
ligt het dan niet in de rede om deze
feiten serieus te nemen? Ik dien de
motie ook in omdat ik de rest van de
winter dan misschien verschoond
blijf van die eindeloze narrige
discussies, waarbij de halve avond
gestoeid wordt over de vraag of er
nu wel of niet voor de mogelijkheid
van strokorsten gekozen is. Ik
verzoek de minister alle klachten
dienaangaande niet bij mijn fractie,
maar bij de fracties van de PvdA en
het CDA te deponeren.

Minister Bukman: Die narrigheid
genereert u wel met een motie.

De heer Ter Veer (D66): Die
narrigheid heb ik geconstateerd bij
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die mevrouw in Zuid-laren die met
een nabrander kwam over de
strokorst. Dat weet de minister even
goed als ik.

De heer Huys (PvdA): Ik heb een
vraag aan de heer Ter Veer. Mijns
inziens wordt de narrigheid
bevorderd door het steeds opnieuw
naar voren brengen van dit
probleem, terwijl het allang in een
besluit vastligt. Zou het niet wijs zijn
om te zeggen: er ligt een besluit en
tot nader order geldt dit besluit en
daarmee uit?

De heer Ter Veer (D66): In antwoord
op de vraag van de heer Huys citeer
ik oud-minister Jan de Koning die de
volgende wijsheid vaak ten tonele
voerde: feiten zijn hardnekkige
dingen en het is maar beter om je
daar rekenschap van te geven.

Minister Bukman: Goed.
Mijnheer de voorzitter! Gisteren is

door de heer Ter Veer een vorig jaar
aangehouden motie opnieuw
ingediend. De considerans en het
dictum hebben, afgezien van een
jaartalverandering, geen verandering
ondergaan. Mijn reactie is ook geen
andere dan die van vorig jaar. Ik heb
toen gezegd dat de EG-regeling het
mogelijk maakt het leasen van een
melkquotum te hanteren. Het
toepassen hiervan heb ik altijd een
beetje overgelaten aan het bedrijfsle–
ven. Ik heb hier geen strong feelings
over. Zolang het bedrijfsleven zelf op
grond van hem moverende redenen
vindt, dat een dergelijke lease–
regeling moet worden gecontinu–
eerd, ben ik niet gemotiveerd om mij
achter het dictum van de motie van
de heer Ter Veer te scharen. Ik wil
aanneming van de motie dus,
evenals vorig jaar, op grond van
dezelfde argumenten ontraden.

Ik kom bij de heer Huys. Wij
hebben voldoende van gedachten
gewisseld over de stuurgroep
agrificatie.

Hij heeft verder gevraagd of iets
wat in het najaar 1994 mogelijk is,
ook niet in het voorjaar 1994
mogelijk is. Ik zal mij er in ieder
geval voor inzetten dat het zo snel
mogelijk volgend jaar kan gebeuren.

Over de motie van de heer Huys
met betrekking tot de locatie van het
hoofdkantoor van de AID wil ik een
paar dingen zeggen. In de eerste
plaats gaat het om een samenhan–
gend dossier. Er is een samenhang
met het spreidingsbeleid in zijn

algemeenheid. De heer Van Noord
heeft hierop gewezen, maar de heer
Huys heeft hierop gezegd: als we dat
gaan doen, zul je nog een paar
andere dingen van me horen. Maar
die samenhang is er toch, ook als dit
consequenties heeft.

In de tweede plaats blijf ik van
mening dat het dossier één geheel is
en dat het bestuurlijk niet juist is om
er één punt uit te halen.

In de derde plaats merk ik op, dat
hier twee partijen in het geding zijn,
namelijk Economische Zaken en LNV.

In de vierde plaats, voorzitter, heb
ik in eerste termijn gezegd, dat ik
vind dat de huisvestingszaak een
hoogst relevant onderdeel is van het
dossier. !k herhaal dit graag. Ik heb
daarom geen behoefte aan deze
motie, Ik denk dat de intenties van
waaruit ik werk en van waaruit ik ook
met Economische Zaken wil werken,
een motie als deze overbodig maken.

Wat de proefprojecten mineralen–
boekhouding betreft ben ik het van
harte er mee eens dat deze er snel
moeten komen.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom nu
bij de heer Van Ojik en zijn Grand
gala van het genoeg. Ik weet nu wie
op dit idee gekomen is. Ik dank hem
hiervoor.

De heer Van Ojik heeft gepleit voor
het nog meer gaan in de richting van
inkomenstoeslagen. Hij noemt het
als een mogelijkheid, ook in
combinatie hiermee misschien aan
extensivering te doen. Ik denk dat
het niet helpt. Een ondernemer heeft
de sterke neiging om te streven naar
een zo hoog mogelijk rendement.
Ook als hij een inkomenstoeslag
krijgt, zal hij proberen ten aanzien
van datgene waarvoor hij geen
inkomenstoeslag krijgt, een zo hoog
mogelijk rendement te genereren. Dit
geldt a fortiori als blijkt dat het
kostenpatroon ten opzichte van dat
van het omringende buitenland hoog
is, omdat hij dan concurrentie–
problemen heeft. Ik zie hier dus niet
zoveel heil in.

Verder ligt er een amendement
van de geachte afgevaardigde Van
Ojik inzake de biologische veehou–
ders. Het amendement is een
voorstel tot verplaatsing binnen één
begrotingsartikel, maar dat kan niet.
Ik wil niet wijzer zijn dan de heer Van
Ojik, maar binnen een artikel zijn
geen amenderingen mogelijk, wel
van artikel tot artikel. Hij kan dus wel
een motie indienen waarin hij de
regering verzoekt, zoiets te doen. Als
dat gebeurt, zal ik die motie echter

ontraden. Voor zover mijn kennis
strekt, kunnen er echter geen
amendementen worden ingediend
ter verplaatsing binnen één
begrotingsartikel.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Leerling sprak in het bijzonder over
de PBO-structuur. Hij weet dat, ook
in het kader van de discussie die
gaande is over de adviesorganen
waarbij soms ook de PBO wordt
gerangschikt bij de adviesorganen -
naar mijn wijze van zien zijn zij dat
niet - de positie van de PBO aan de
orde is gekomen. Het functioneren
van het PBO zal worden geëvalueerd,
zoals de minister-president heeft
toegezegd in juni, toen er in deze
Kamer een motie werd ingediend
inzake het document "Raad op
maat".

D

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter! Ik
ben zeer erkentelijk voor de nadere
toelichting van de heer Blauw over
het positieve van het natuurbeleid, in
het bijzonder de nationale en
internationale kant daarvan.
Uiteraard moet de particulier daar
optimaal, beter dan tot op heden, bij
worden ingeschakeld. Ik heb ook de
lijn geschilderd waarlangs wij dit al
in beweging hebben gezet.

De heer Van Noord heeft twee
punten aan de orde gesteld, namelijk
de autonome bevoegdheid van het
Landbouwschap en de SBE–
problematiek. Ten aanzien van het
Landbouwschap heb ik mij bereid
verklaard, een wijziging van het
desbetreffende wetsvoorstel voor te
bereiden. Dat komt er dus aan. In de
tussentijd moet ik er uiteraard voor
zorgen dat wij overeenkomstig onze
Europese verplichtingen kunnen
opereren. Daar moeten wij een
praktische oplossing voor vinden,
maar de intentie voor de structurele
oplossing is conform het verzoek van
de heer Van Noord aanwezig. Deze
zal ook worden gestart.

Het tweede punt betrof de
problematiek van de bedrijfs–
eenheden. Ik moet zeggen dat het
voorbereidingsschema voor het jaar
1994 praktisch afgerond is. Daarbij
heeft men natuurlijk gewerkt aan de
hand van de nota Landinrichting van
de jaren negentig, met daarbij de
criteria uit het structuurschema. Ik
kan en wil dat proces niet stoppen,
maar ik wil hierover graag in februari
met de Kamer spreken, opdat wij
daarna de effecten van het gesprek
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in UCV-verband verder kunnen
implementeren en mogelijk bij het
voorbereidingsschema voor 1995
kunnen toepassen. Ik sta graag open
voor suggesties om wellicht een
ander criterium te introduceren om
de effectiviteit te meten, want dat
zullen wij dan toch wel moeten doen.

De heer Ter Veer constateerde dat
eigenlijk niet is gesproken over
openluchtrecreatie. Ik heb echter bij
mijn inleidende opmerkingen, mede
naar aanleiding van wat anderen
gisteren gezegd hebben, de Kamer
erop gewezen dat de nota Kiezen
voor recreatie een nieuw beleid
markeert en in die zin duidelijk met
de Kamer is besproken. Bovendien
hebben wij nog vorige week de Wet
op de openluchtrecreatie gedurende
een vier uur durend debat zeer
uitvoerig besproken. Het thema
openluchtrecreatie is dus nog
nimmer zo vaak in deze Kamer aan
de orde geweest. Er is dan ook geen
aanleiding om dit vandaag opnieuw
met elkaar te bespreken, aangezien
hierover beleidsinhoudelijk dit jaar
voldoende is gesproken. Ik ben
overigens erkentelijk voor het
aannemen van mijn uitnodiging om
gezamenlijk een aantal projecten te
bekijken. Ik begrijp dat wij nu twee
maal twee projecten, in plaats van
drie, zullen bezoeken en ik doe dat
heel graag.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Huys signaleerde een spanning ten
aanzien van de invoering en
implementatie van het resultaat van
het kamerdebat over de oormerken.
Alles wat daarover over en weer is
gezegd, moet natuurlijk zeer
zorgvuldig bij de implementatie
worden uitgewerkt. Onze veterinaire
dienst maakt deel uit van het
landelijk overleg waarvoor het
Landbouwschap de voorbereidingen
verzorgt en de regeling maakt. Ik zal
in elk geval de zorgen van de heer
Huys overbrengen aan de VD en zal
erop toezien dat het loopt zoals wij
tijdens het debat hebben besproken.
Toen hebben wij natuurlijk ook
gesproken over een heel stringente
regeling, die moet kunnen voldoen
aan de criteria, volgens welke van
gewetensbezwaarden en de
desbetreffende uitzonderingen kan
worden gesproken.

De heer Huys (PvdA): Zeker, dat heb
ik ook gezegd. Maar gelijktijdig wordt
er binnen de VD en met het
bedrijfsleven gesproken over dat er
op zeer goede gronden geen

oormerken meer hoeven te worden
aangebracht, wanneer een stier een
oormerk verliest. Dan kunnen wij een
groep gewetensbezwaarden er toch
niet toe veroordelen dat al het vee
dat van hun bedrijf afkomstig is,
linea recta naar de slacht moet? Dat
kan toch niet zo zijn?

Staatssecretaris Gabor: Een
veroordeling is het zeker niet. Of dat
de consequentie zal moeten zijn van
die zware regeling zal nog moeten
blijken. Ik geloof niet dat wij twee
naast elkaar functionerende circuits
en regelingen kunnen invoeren die
volstrekt gelijkwaardig zijn in hun
uitwerking. Dat kan niet, want dan
spreken wij niet meer over de
toepassing van een specifieke
regeling van gewetensbezwaarden.
Dan kom ik helemaal op gespannen
voet te staan met de bedoelingen
van het debat en van de Europese
regelgeving. De zorgen die de heer
Huys heeft, breng ik uiteraard over.
Ik zal zien dat de zaak verder wordt
uitgewerkt conform het besprokene
in de Kamer.

De heer Van Ojik (Groen Links): Kan
de staatssecretaris zeggen wanneer
hij verwacht dat deze regeling er zal
zijn? Het wordt langzamerhand wel
dringend.

Staatssecretaris Gabor: Mijnheer de
voorzitter! Ik heb aangegeven dat ik
mijn werk gedaan heb. Ik heb bij
brief mijn bevindingen over deze
zaak aan het uitvoerend orgaan doen
toekomen. Het Landbouwschap en
de Stichting gezondheidsdienst
hebben de taak van de uitvoering.
Dat is niet de taak van de minister,
maar de taak van het Land–
bouwschap. Ik heb het geheel per
brief onlangs uitdrukkelijk gestipu
leerd en onder de aandacht gebracht.
Ik heb gevraagd om de zaak met
voortvarendheid, conform het
besprokene, uit te werken. Ik kan dat
nog verder stimuleren, maar het is
geen bevoegdheid die ik zelf
uitoefen. Dat is niet de verhouding
die wij bij deze implementatie tot
elkaar hebben. Maar uiteraard is
snelheid geboden.

Dan kom ik op het amendement
ondertekend door de heer Van Ojik
en de heer Ter Veer. In het laatste
deel van de eerste termijn heb ik
uiteraard gesproken over de korting
van 7,5% bij de verschillende
natuurorganisaties. Ik heb duidelijk
gemaakt dat ik kon instemmen met

de bedoelingen van het amendement
van de heer Van Noord en de heer
Huys. Ik heb ook duidelijk gemaakt
waarom ik mij daarin kon vinden. Dit
amendement strekt veel verder. Het
heeft de bedoeling om alle 28
organisaties terug te brengen op het
niveau waarop men was voor de
7,5%-operatie. Daarvan heb ik reeds
in eerste termijn gezegd dat ik dit
niet kan aanbevelen, omdat hierbij
op geen enkele wijze een prioriteit
wordt gelegd en een keuze wordt
gemaakt.

Ik kon mij heel goed vinden in de
motivering en de keuze van
educatieve vrijwilligers– en jongeren–
organisaties. Dat was een heel
heldere, beperkte en duidelijke
prioriteitskeuze. Daar kon ik mij in
vinden. Wij kunnen de zaak niet weer
uitsmeren over alle 28 organisaties,
want de consequentie daarvan is dat
ik programmatisch op andere
onderdelen dan onaanvaardbaar veel
moet gaan korten. Dat is het
probleem waarvoor je staat als je
prioriteiten en keuzes moet maken.

Door dit amendement voor 28
organisaties zouden wij weer in de
nulpositie worden gebracht. Ik kan
dat niet waarmaken, omdat ik dan op
programmakosten moet korten. Dat
is strijdig met de intentie die wij
hebben, om met de programma–
kosten het natuurbeleid te realiseren.
Dat is het probleem. Het heel
zorgvuldig en kritisch omgaan met
subsidiebedragen blijkt daar niet uit,
omdat alles wordt behandeld als een
soort eenheidsworst, terwijl hier heel
duidelijke keuzes en prioriteiten zijn
gemaakt en gelegd. Daarom moet ik
dit amendement dan ook uitdrukke–
lijk ontraden.

Oe heer Ter Veer (D66): Mijnheer de
voorzitter! De heren Van Noord en
Huys hebben het bedrag van
ƒ 500.000 in hun amendement
genoemd. Zij mogen geacht worden,
zich te herkennen in dat bedrag. Zou
het dan niet in de rede liggen om de
Kamer daarover onafhankelijk te
laten beslissen? Daarna kan overleg
gepleegd worden over de vraag hoe
die / 500.000 in samenspraak met
het ministerie kan worden besteed.
Eén van de 28 organisaties die de
staatssecretaris bij voorkeur niet
voor herstel in aanmerking wil laten
komen, kan dan eventueel opnieuw
ter discussie worden gesteld.

Staatssecretaris Gabor: Mijnheer de
voorzitter! Ik heb mij bereid

Tweede Kamer Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
28 oktober 1993
TK18 18-1277



Gabor

verklaard, een begrotingswijziging
voor te bereiden waardoor de vijf
met name genoemde organisaties
weer in dezelfde situatie komen te
verkeren als voor de bezuiniging met
7,5%. Het gaat om een bedrag van
ongeveer 3 ton. Die toezegging maak
ik graag waar. De stap die de heer
Ter Veer van mij vraagt, gaat te ver.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 15.45 uur
tot 15.55 uur geschorst.

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

van de bevoegdheid van
bepaalde rechtspersonen om ter
bescherming van de belangen
van andere personen een
rechtsvordering in te stellen
(22486).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Tot de kenmerken van
onze rechtsstaat behoort dat ieder
zich ter bescherming van zijn
rechtmatige belangen zo nodig tot de
rechter kan wenden. Maar hoe zit het
met de rechten van derden om zich
tegenover de rechter op te werpen
als beschermer van de belangen van
anderen? Die vraag is aan de orde in
het wetsvoorstel dat we nu
behandelen.

leder zal beseffen dat willekeurige
derden zich niet zomaar kunnen
opwerpen als behartiger van onze
belangen. Het gaat immers om de
uitoefening van onze burgerlijke
rechten tegenover medeburgers,
bedrijven, instellingen of ook de
overheid. Daarmee hebben derden in
beginsel niet te maken. De afweging
of de veiligstelling van bepaalde
belangen een rechtszaak met de
daaraan verbonden consequenties
waard is behoort in beginsel ook
door de betrokken burgers zelf te
worden gemaakt.

Ik stel dit zo nadrukkelijk voorop,
omdat een discussie over de

mogelijkheden van collectieve actie
ter bescherming van belangen van
anderen nooit los gezien mag
worden van dit uitgangspunt. Het
gaat uiteindelijk om individuele
belangen, de belangen van "andere
personen" dus, nooit om belangen
van bepaalde organisaties, hoe
sympathiek hun bedoelingen ook
mogen zijn.

Nu kan de kwaliteit van onze
rechtsstaat onder omstandigheden
zeker gediend zijn met de mogelijk–
heid van collectieve actie. Immers,
lang niet altijd zal een individuele
burger in staat zijn mogelijke
aantasting van zijn rechten tijdig te
onderkennen. Ook zal hij als individu
vaak zwak staan tegenover een
sterke wederpartij. Rechtshulp en
een procesvolmacht zullen dan soms
een oplossing betekenen, maar niet
altijd.

Maatschappelijke organisaties met
specifieke doelstellingen, zoals een
consumentenorganisatie of een
natuurbeschermingsvereniging,
zullen eerder in staat zijn te
ontdekken dat individuele belangen
op hun terrein - en dan vaak
be.langen van vele individuen tegelijk
- in gevaar komen. Het kan dan heel
nuttig zijn zulke organisaties het
recht te geven zich als collectief tot
de rechter te wenden ter bescher–
ming van de belangen van hun
leden. Om die reden heb ik
bijvoorbeeld meegewerkt aan de
opneming van een collectieve–
procesbevoegdheid in de regeling
betreffende algemene voorwaarden
in het Burgerlijk Wetboek. Zo zijn
meer voorbeelden te noemen en ook
voor de toekomst denkbaar.

De uitvoerige bespreking van de
jurisprudentie in de memorie van
toelichting en de wetgeving die op
dit terrein heeft plaatsgevonden
geven daar volop uitdrukking aan. De
materie is nog sterk in beweging en
op een aantal punten bestaat nog
onduidelijkheid. De regering ziet het
thans als haar taak duidelijkheid te
verschaffen en knopen door te
hakken en wel op zodanige wijze dat
op een positieve wijze een bijdrage
wordt geleverd aan de verdere
ontwikkeling van deze materie.

Ik wil daarover wel meedenken,
maar de vraag is of de oplossing
gezocht kan worden in een algemene
regeling van de bevoegdheid tot
collectieve actie ten behoeve van
derden of dat het beter is via
wetgeving en jurisprudentie nog
bestaande onduidelijkheden op

specifieke terreinen weg te nemen.
De voordelen van een algemene
regeling zijn op het eerste gezicht
duidelijk. De wetgeving wordt er een
stuk eenvoudiger door en
onduidelijkheden worden zoveel
mogelijk voorkomen. Maar daar staat
wel iets tegenover. Het gaat in het
burgerlijk recht om individuele
rechten van burgers. Maatschappe–
lijke organisaties bezitten daarin
vooral afgeleide rechten. Als dan
toch een eigen procesbevoegdheid
aan organisaties wordt toegekend,
zal duidelijk moeten zijn dat niet de
eigen belangen of opvattingen van
de organisatie de inzet van het
geding vormen, maar de belangen
van duidelijk herkenbare individuen
die zich ook door de organisatie
vertegenwoordigd weten. In concrete
situaties is dit soms al moeilijk te
bepalen. De rechter zal dit punt dan
zwaar moeten laten wegen bij het
beoordelen van de ontvankelijkheid
van de vorderende organisatie. Veel
moeilijker, welhaast onmogelijk,
wordt het deze duidelijkheid te
bieden in een algemene wet, die
voor zeer uiteenlopende situaties
criteria voor ontvankelijkheid moet
bieden. Toch is dat wat met het
wetsvoorstel wordt beoogd.

De regering wil dat een vereniging
of stichting een rechtsvorderïng kan
instellen die strekt tot bescherming
van de belangen van andere
personen, voor zover zij deze
belangen ingevolge haar statuten
behartigt. Voorwaarde is dan wel dat
er geen sprake is van ongelijksoor–
tige belangen, terwijl bovendien
overleg geëist kan worden. Op
verschillende punten roept deze
bepaling vragen op. Dat betreft in de
eerste plaats de vraag voor wie een
collectieve actie openstaat. Terwijl in
het voorontwerp nog werd uitgegaan
van een rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid en de SER
daarmee instemde, wordt in het
wetsvoorstel gekozen voor de
rechtspersoon met beperkte
rechtsbevoegdheid. Ik vind dit te ver
gaan. Dreigt hiermee niet het gevaar
van een te gemakkelijke toegang van
allerlei ad-hoc-verenigingen die zich
weliswaar bepaalde belangen
aantrekken, maar waarvan onduide–
lijk is of zij wel de belangen van
andere personen behartigen en niet
veeleer eigen belangen? Dit gevaar
lijkt mij niet denkbeeldig, omdat
datgene wat nu eigenlijk onder het
belang van andere personen
verstaan moet worden niet helder
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wordt gedefinieerd. Daaraan wordt
ook niet zo'n waarde gehecht, omdat
het accent in de regeling ligt op de
bundeling van die belangen. Ik kan
mij daar in bepaalde situaties wel
iets bij voorstellen als duidelijk is om
welke belangen het gaat. Die
duidelijkheid is er als het gaat om
collectieve actie tegen bepaalde
algemene voorwaarden. Ze is er ook
ingeval van misleidende reclame.
Maar een algemene wet kan deze
duidelijkheid niet bieden, dunkt mij.

Volgens het wetsvoorstel zal het
mogelijk zijn om door middel van
een collectieve actie voor diffuse
belangen op te komen. Blijkens de
memorie van antwoord is daarbij
niet de aantasting van het belang als
zodanig diffuus, maar de gevolgen
van de aantasting ervan voor
bepaalde personen. Gesteld wordt
daarbij dat de gevolgen voor
individuele personen zich in
dergelijke gevallen moeilijk laten
voorzien, terwijl zij zich pas in de
toekomst zullen manifesteren.
Duidelijk is evenwel, aldus nog
steeds de memorie van antwoord,
dat door de aantasting personen
gedupeerd kunnen worden, al is nog
niet bekend wie en in welke mate. Ik
vind dit toch allemaal erg vaag. Kan
überhaupt nog wel duidelijk gemaakt
worden of er in zo'n geval personen
zijn die een bepaald belang hebben,
laat staan dat duidelijk is dat deze
personen ook van hun collectieve
belangenbehartiging gediend zijn?
Krijgt de aantasting van een belang
als zodanig hier niet een te grote
nadruk los van de andere personen
van wie de belangen zouden worden
geschaad? Wordt op deze wijze niet
de mogelijkheid geschapen dat het
bij veel collectieve acties uiteindelijk
niet meer zal gaan om het opkomen
van belangenorganisaties voor de
aangetaste belangen van andere
personen, maar om datgene wat
bepaalde groepen mensen van
belang achten voor andere mensen?
Nu gun ik iedereen de vrijheid om
daarover opvattingen te hebben,
maar ik vind niet dat dan ook maar
de mogelijkheid moet worden
geschapen, dit gelijk voor de rechter
te gaan bevechten. De juridische
mogelijkheid van collectieve actie
verwordt dan tot een actiewapen in
een ideologische strijd.

Een actueel voorbeeld daarvan
levert de wetgeving inzake gelijke
behandeling. Het wetsvoorstel voor
een Algemene wet gelijke behande–
ling ligt, zoals bekend, bij de Eerste

Kamer en ontmoet daar gelukkig
breder principiële kritiek dan hier in
dit huis het geval was. Nu al staan
bepaalde actiegroepen te dringen om
een partij aan de schandpaal te
nagelen die meent geen vrouwen als
lid te kunnen toelaten. Meent de
staatssecretaris nu werkelijk, dat een
instituut als het Clara Wichman–
instituut de belangen van de
betrokken vrouwen zal kunnen
vertegenwoordigen? Volgens de
statuten wellicht wel. Papier is
geduldig. Maar de maatschappelijke
werkelijkheid is natuurlijk geheel
anders. Nu stelt het voorstel voor
een Algemene wet gelijke behande–
ling nog de voorwaarde dat de actie
moet worden ingesteld door een
rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid. Dat biedt althans
nog enige waarborg tegen de waan
van de dag. Maar in het nu
voorliggende wetsvoorstel verdwijnt
ook deze waarborg nog. Elke
actiegroep die haar doelstellingen
aan het papier toevertrouwt, kan zich
dus opwerpen als verdediger van de
meest uiteenlopende belangen van
burgers die geen relatie met de
actiegroep behoeven te hebben.

Dit leidt tot een vorm van
verzelfstandiging van belangen van
organisaties, welke dunkt mij strijdig
is met het karakter van het burgerlijk
recht. Zelfs als de rechter zulke
vorderingen uiteindelijk niet–
ontvankelijk verklaart of afwijst, kan
de opgelopen schade niet gering zijn.
Burgers die aldus in de beklaagden–
bank geplaatst worden, kunnen
mede door de publiciteit rond het
proces meer in hun belangen
geschaad zijn dan door al dan niet
vermeende discriminatie waarvan zij
volgens de actiegroep het slachtoffer
zouden zijn.

Ik heb de indruk dat de staatsse–
cretaris hier te gemakkelijk aan
voorbijgaat. In de memorie van
toelichting wordt opgemerkt dat met
de collectieve actie ook kan worden
opgekomen voor ideëel getinte
belangen die mensen zich vanuit een
bepaalde overtuiging hebben
aangetrokken. Daarbij doet niet ter
zake dat niet ieder lid van de
samenleving evenveel waarde aan
deze belangen hecht. Mogelijk is
zelfs dat de belangen waarvoor men
opkomt, in botsing komen met de
opvattingen en ideeën van andere
groeperingen in de samenleving.
Hier dreigt volop het gevaar dat het
verband tussen een aangetast belang
en de andere persoon voor wie

wordt opgekomen, geheel uit het
beeld verdwijnt. Het effect is dat
allerlei groeperingen met verschil–
lende levensovertuigingen toegang
tot de rechter krijgen om daar hun
eigen gelijk te halen. Zoals gezegd
gaat dit mij te ver.

Het leidt, denk ik, ook tot een
juridificering van de samenleving. In
de memorie van antwoord wordt dit
tegengesproken, omdat het volgens
de staatssecretaris afhangt van de
bereidheid van de rechter om
collectieve acties daadwerkelijk toe te
wijzen, wat een zaak van het
materieelrecht is. Dit is juist, maar ik
vind het niet overtuigend. Alleen al
vanuit de afwijzing van een
vordering gaat in dergelijke gevallen
immers al een sturing uit. De rechter
spreekt dan hoe dan ook een oordeel
over levensbeschouwelijke zaken uit.
Bovendien herhaal ik dat ook een
afgewezen vordering grote immate–
riële schade voor betrokkenen kan
opleveren. Dit moet de wetgever zich
reahseren, als hij op bepaalde
terreinen collectieve actie mogelijk
maakt.

Al met al vind ik dat het wetsvoor–
stel te grote onduidelijkheid laat
bestaan over de gevallen waarin
gebruik kan worden gemaakt van het
instrument van de collectieve actie.
Het gebruik ervan dient naar mijn
oordeel beperkt te blijven tot zaken
waarin duidelijk omlijnde, eenduidige
collectieve belangen geschaad
worden en er geen of onvoldoende
mogelijkheden zijn om individueel
daartegen op te treden. Natuurlijk
kunnen ook belangen in het geding
zijn waarbij de relatie met andere
personen niet echt duidelijk is te
maken, zoals bij milieuzaken het
geval kan zijn. In dat geval lijkt
ondanks het feit dat er maar moeilijk
een verband met het belang van
andere personen is te leggen, de
collectieve actie bij uitstek geschikt
om een rechtsvordering in te stellen.
In andere gevallen werkt het
ontbreken van een verband met
andere personen echter negatief uit.
Ik denk aan het ideologisch bepaalde
belang waarover ik zojuist sprak. Een
uniforme regeling van collectieve
acties is om deze reden dan ook een
te hoog gespannen doelstelling.

Het zal duidelijk zijn dat ik ernstige
bedenkingen tegen dit wetsvoorstel
heb. Een keuze voor een algemene
regeling voor collectieve actie
impliceert dat een criterium wordt
geboden dat voldoende duidelijkheid
biedt over de toegankelijkheid tot de
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burgerlijke rechter en de consequen–
ties daarvan. Het criterium dat in dit
wetsvoorstel wordt geformuleerd,
biedt deze duidelijkheid niet. Ik
geloof dan ook niet dat een
algemene regeling, in ieder geval op
dit moment, mogelijk is. Het lijkt mij
daarom raadzaam, vooralsnog de
weg te volgen die tot op heden
bewandeld werd, namelijk om per
wetsvoorstel of wetswijziging de
wenselijkheid van een actie–
bevoegdheid voor belangenorganisa–
ties te bezien. Dit wetsvoorstel levert
de op dit terrein bestaande verwor–
venheden in tegen een vage
algemene regeling, die in de praktijk
een bedreiging voor de rechten van
burgers vormt of een lege huls blijkt
te zijn. Welk effect schadelijker zal
zijn, is nu moeilijk te beoordelen.

Mocht het toch tot een algemene
wet komen, dan vind ik dat zoveel
mogelijk moet worden voorkomen
dat groepen te gemakkelijk van de
collectieve-actiebevoegdheid gebruik
maken. Er zal dan in ieder geval
voldoende duidelijkheid dienen te
worden geschapen over de belangen
die door belangenorganisaties
worden voorgestaan. Hiervoor leent
de eis van een rechtspersoon met
een volledige rechtsbevoegdheid zich
naar mijn oordeel het beste. Er zal
dan tenminste duidelijkheid bestaan
over de inhoud van de statuten en
de aan te spreken personen. Bij een
informele vereniging hoeft dat niet
het geval te zijn. Bovendien is dan de
kans kleiner dat de behartiging van
vermeende belangen van derden in
handen komt van groepen die het
uiteindelijk meer om de actie dan om
de bescherming van belangen is
begonnen.

D

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Mijnheer de voorzitter!
In de memorie van toelichting
constateert de staatssecretaris dat er
een toenemende behoefte is te
constateren aan een bevoegdheid
voor belangenorganisaties om ter
bescherming van de door hen
behartigde belangen een rechtsvor–
dering bij de burgerlijke rechter in te
stellen. Verwezen wordt naar het
verschijnsel dat op steeds meer
gebieden van het maatschappelijke
leven organisaties in het leven
worden geroepen die zich een
bepaald belang aantrekken. Met het
wetsvoorstel wordt beoogd, de
jurisprudentie vast te leggen en

verdere ontwikkelingen niet te
blokkeren.

Hoewel de fractie van het CDA
vindt dat de jurisprudentie op dit
terrein zich op een goede, bevredi–
gende wijze ontwikkelt, en dus niet
direct aanleiding voor wetgeving
aanwezig acht, zien wij in verduidelij–
king via een wetsvoorstel van de
criteria die thans in de jurisprudentie
worden gehanteerd, wel enig
voordeel. Niettemin kan de fractie
van het CDA zich niet aan het idee
onttrekken dat dit voorstel op
sommige punten verder gaat dan de
jurisprudentie en zeker verder gaat
dan de fractie van het CDA voor
wenselijk houdt. Het stuwt de
ontwikkelingen als het ware op.
Daarmee heeft de CDA-fractie grote
moeite. Dat hebben wij in de
schriftelijke behandeling ook niet
onder stoelen of banken gestoken.
Die kritiek kan dan ook bij deze
plenaire behandeling niet achter–
wege blijven. De CDA-fractie is van
mening, dat daar waar het huidige
recht reeds voldoende mogelijkhe–
den biedt om het gewenste resultaat
te bereiken, er geen behoefte bestaat
aan een aparte regeling, het
S'übsidiaire karakter dus van deze
regeling. Daarbij denken wij onder
andere aan de mogelijkheid, dat een
belangenorganisatie krachtens
volmacht op naam van een of meer
betrokken belanghebbenden een
gerechtelijke procedure voert.

Vanwege de verhelderings– en
verduidelijkingsmogelijkheden zien
wij overigens wel enig heil in een
wettelijke regeling, maar ik zeg het
maar ronduit: wij staan niet te
trappelen. Een van de problemen
met betrekking tot die duidelijkheid
vinden wij het feit, dat het wetsvoor–
stel voorstelt om de ontvankelijkheid
open te stellen voor personen met
beperkte rechtsbevoegdheid. Wij
vinden dit geen helder en duidelijk
criterium.

Deze bevoegdheid in het
wetsvoorstel is, zoals ik al zei, niet
beperkt tot rechtspersonen met een
volledige rechtsbevoegdheid; ook
personen met een beperkte
rechtsbevoegdheid worden
toegelaten tot de collectieve actie.
Het wetsvoorstel biedt dan ook de
informele vereniging de mogelijkheid
om een collectieve vordering in te
stellen. Bij de formele vereniging, die
opgericht moet worden bij notariële
akte, is er een wettelijke verplichting
tot het opstellen van statuten en zijn
er regels over de inhoud van die

statuten. Bovendien moeten die
statuten gedeponeerd worden in het
verenigingsregister in het district,
waar de vereniging statutair zetelt.
Door deze waarborgen bestaat er
geen onzekerheid, geen onduidelijk–
heid over de doelstellingen en de
personen achter de vereniging.
Bijvoorbeeld kunnen eventueel
verschuldigde proceskosten altijd
worden verhaald op bekende, in
ieder geval te achterhalen, bestuur–
ders.

Dat is geheel anders bij een
informele vereniging, waar het aan
de leden wordt overgelaten of er
statuten worden gedeponeerd en wat
er zoal in wordt opgenomen.
Hierdoor kan, zo is onze waarne–
ming, de informele vereniging een
wat vage figuur blijven die ook - en
dat is wat ons betreft ook een groot
bezwaar - min of meer ad hoc, om
wille van de procedure dus, uit de
grond kan worden gestampt. Wij
verwachten, dat de eis van volledige
rechtsbevoegdheid, zoals deze ook is
gehanteerd in de bijzondere regeling
inzake het collectieve-actierecht
betreffende de algemene voorwaar–
den, de ontvankelijkheidsvraag echt
vereenvoudigt en daarmee de
rechtszekerheid in sterke mate zal
dienen. De CDA-fractie acht deze eis
geenszins een te hoge drempel voor
die actiegroepen, die zich hebben
verenigd en een procedure als
uitvloeisel daarvan willen voeren.
Noch de kosten, noch de administra–
tieve stappen die worden genomen,
achten wij daarvoor een drempel.
Dat is dan ook de reden waarom de
CDA-fractie samen met de VVD–
fractie een amendement op stuk nr.
15 heeft voorgesteld, teneinde de eis
van volledige rechtsbevoegdheid in
het wetsvoorstel te introduceren.

Niet helder is ook voor de
CDA-fractie geworden wat wordt
bedoeld met de regel, dat de
vereniging of de stichting ter
bescherming van de belangen van
andere personen een vordering kan
instellen. Er dienen, zo lezen wij in
de stukken, belangen van natuurlijke
of rechtspersonen in het spel te zijn.
In een bijzondere regel, zoals wij die
op dit moment eigenlijk ten aanzien
van groepsacties kennen, is dat
redelijk helder omdat het gerelateerd
kan worden aan de bijzondere
regeling. Maar een algemene wet als
deze biedt onzes inziens - en zeker
het criterium dat hier wordt
gehanteerd - die duidelijkheid niet.
Niet helder wordt of het vereiste van
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"belangen van andere personen"
onverlet laat, dat de vereniging of
stichting ook uit eigen hoofde een
vordering gerelateerd aan een door
die rechtspersoon behartigd
collectief of algemeen belang op
basis van dit wetsvoorstel kan
instellen en, zo ja, in welke gevallen.
Met andere woorden: het blijft voor
ons nog steeds onduidelijk of
"belangen van andere personen"
een cumulatief, een alternatief of een
enkelvoudig vereiste is. Het lijkt ons
ongewenst om die onduidelijkheid te
laten bestaan en allerlei grondslagen
naast elkaar te laten bezigen.
Bovendien is de uitleg van de
staatssecretaris van de "belangen
van andere personen" verwarrend en
voor de CDA-fractie ietwat verontrus–
tend. Waar gesproken wordt over
soms te diffuse of te geringe
belangen van burgers om een
vordering te kunnen of te willen
instellen, kan - zo luidt de uitleg -
door bundeling van die belangen
plots voldoende belang ontstaan
voor dezelfde vordering. Het is
daardoor bijvoorbeeld mogelijk om
te gaan procederen over een
individueel geschil van pakweg een
gulden, dat gebundeld voor een
100.000-tal belanghebbenden
oploopt tot een belang van
ƒ 100.000. Dat lijkt ons een onge–
wenste gang van zaken. De
CDA-fractie is bang dat hierdoor
procedures zullen worden gestart die
zonder deze regeling niet zouden
worden aangespannen en die ook
gelet op het geringe belang niet
zouden hoeven te worden aange–
spannen. Zoals de staatssecretaris
bekend zal zijn, is de CDA-fractie
geen voorstander van verder gaande
juridisering van de samenleving. Wij
vinden dat met name ten aanzien
van de belangen waarvoor volgens
dit wetsvoorstel een groepsactie kan
worden gestart, verheldering nodig
is.

De CDA-fractie kan leven met de
stelling dat een formeel vereiste van
relativiteit voor ontvankelijkheid niet
past. Wij zijn de mening toegedaan
dat niet het enkele feit dat een
belang in de statuten omschreven
staat, voldoende is om ontvankelijk
te worden verklaard. De CDA-fractie
vindt dat er van daadwerkelijke
belangenbehartiging moet zijn
gebleken. Het vereiste van vooraf–
gaand overleg met de wederpartij
achten wij hiervoor een redelijke
indicatie en ook een helder hanteer–
baar criterium. Het lijkt dan ook

redelijk, de eiser de verplichting op
te leggen om in de eis al aan te
geven dat overleg is gevoerd. Als
geen overleg is gevoerd, moet de
eiser aangeven waarom dat overleg
achterwege is gebleven. Aan die eis
zou moeten worden voldaan op
straffe van niet-ontvankelijkheid.
Overigens is het ook voor mijn
fractie duidelijk dat het niet altijd
mogelijk zal zijn, dit overleg te
voeren. Het geschonden belang kan
onmiddellijke actie vereisen. De
wederpartij kan overlegbemoeienis–
sen blokkeren. Het ligt dan nog
steeds op de weg van de eiser om
dit aan te voeren als eis voor
ontvankelijkheid. Maar het behoeft
na weging door de rechter de
ontvankelijkheid niet altijd te
blokkeren. Het kan ook zijn dat het
gevoerde overleg niet altijd garant
staat om te voldoen aan het vereiste
van daadwerkelijke belangen–
behartiging. Het oordeel daarover
blijft aan de rechter, die aan de hand
van tal van omstandigheden van het
geval moet vaststellen of aan het
criterium wordt voldaan. Het
amendement op stuk nr. 16
introduceert deze overlegeis als
criterium voor ontvankelijkheid in het
wetsvoorstel. Dit amendement is
medeondertekend door mevrouw
Swildens.

Van een vergelijkbare strekking is
onze kritiek op het selectiecriterium
voor de vordering die voor een
collectieve actie in aanmerking komt.
Criterium voor ontvankelijkheid is de
bundelbaarheid van de belangen.
Naar onze overtuiging moet in ieder
geval duidelijker uit de wettekst naar
voren komen welke belangen zich
lenen voor bundeling. Volgens ons
ligt dat in de gelijksoortigheid van de
belangen. Daartoe lijkt het ons
redelijk dat voor de ontvankelijkheid
ook van de eiser wordt gevergd dat
hij aangeeft dat de belangen zodanig
gelijksoortig zijn dat zij ook voor
bundeling in aanmerking komen.
Ook op dit punt wil ik amenderen, in
die zin dat voor de ontvankelijkheid
moet worden gesteld dat de
vordering voldoet aan het vereiste
van gelijksoortigheid van de
belangen. In de formulering is
bovendien opgenomen dat het de
eiser is die dit element moet
opvoeren. Deze amendering maakt
onderdeel uit van het amendement
op stuk nr. 16, waarover ik zojuist al
sprak.

Voorzitter! Ik kom bij een punt dat
voor de CDA-fractie zeer moeilijk ligt.

Het gaat dan om de openstelling van
de collectieve actie voor contractuele
acties. Het komt ons voor dat een
collectieve vordering ter zake van
een contractuele verplichting zich in
wezen niet verdraagt met een
contractuele relatie. Dat zijn in onze
ogen toch per definitie zeer
individueel bepaalde relaties. Dat
wordt niet anders door het gegeven
dat soms de contractuele posities
van één wederpartij in één of meer
opzichten gelijksoortig kunnen zijn.
Bij onrechtmatige daden ligt dit
wezenlijk anders, omdat sommige
gedragingen vanuit hun aard
onrechtmatig jegens een groep
rechtssubjecten kunnen zijn. Ik wil
niet verhelen dat er een grijs gebied
bestaat, waar de begrippen in elkaar
kunnen overgaan. Ik blijf er echter bij
dat er een verschil is tussen
onrechtmatige daad en contractuele
verhouding en dat dit ook verschil–
lende rechtsregimes rechtvaardigt.
Dat dit zo is, blijkt ook uit het feit dat
de consequentie die het wetsvoorstel
verbindt aan een collectieve actie in
verband met een contractuele
verplichting, niet volledig hetzelfde is
als die van een individuele actie. De
collectief actie voerende belangenor–
ganisatie kan immers de contractuele
partijen niet binden. Een uitspraak
jegens de belangenorganisatie heeft
volgens het wetsvoorstel terecht
geen bindende rechtskracht jegens
de contractuele partijen. Dit levert
echter tal van problemen op. Ik denk
hierbij aan de afdwingbaarheid, de
executoriale titel dus voor de
individuele belangen die zich hebben
gebundeld. Het levert ook het risico
van extra procedures op. Immers,
heeft men collectief zijn recht niet
gekregen, dan ligt de weg open om
dat alsnog individueel te proberen.
Wij zitten echter absoluut niet te
wachten op extra werk voor de
rechterlijke macht.

Kortom, het is de CDA-fractie nog
steeds niet duidelijk geworden dat
aan een collectief-vorderingsrecht
buiten het terrein van de onrechtma–
tige daad wezenlijk behoefte bestaat.
Naar onze indruk bestaan er onder
het huidige recht, los van de
collectieve acties, voldoende
mogelijkheden voor contractuele
vorderingen om het gewenste
resultaat te bereiken, zelfs gebun–
deld. Ik denk hierbij aan de mogelijk–
heid dat een belangenorganisatie
krachtens volmacht op naam van één
of meer betrokken belanghebbenden
een gerechtelijke procedure voert. Dit
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alles overwegend, heeft het de
voorkeur van de CDA-fractie dat
alleen in rechte gevorderd zou
moeten kunnen worden dat een
gedraging onrechtmatig wordt
verklaard of dat een onrechtmatige
gedraging wordt verboden. Wij
hebben er dus een sterke voorkeur
voor om geen collectief-actierecht
voor contractuele vorderingen te
introduceren. Ondanks die kritische
houding heb ikter zake nog geen
amendement ingediend, omdat ik
graag nog eens de argumenten van
de staatssecretaris voor deze
categorie acties wil horen.

Sterker druk ik mij uit ter zake van
de mogelijkheid om collectief schade
te vorderen. De CDA-fractie huldigt
de opvatting dat schadevergoeding
en eigenlijk ook andere geld–
vorderingen geen voorwerp van
collectieve actie zouden moeten
kunnen zijn in de zin, zoals de
staatssecretaris dat voorstelt. Ook al
blijft de mogelijkheid beperkt tot de
vereniging, het roept voor de
CDA-fractie in ieder geval tal van
onoverkomelijke problemen op. Een
van de bezwaren die ondanks de
discussies over en weer zijn
gebleven, betreft de toedeling. Of
een persoon jegens wie in beginsel
onrechtmatig is gehandeld, daardoor
schade heeft geleden, zal in onze
optiek steeds individueel moeten
worden bepaald. Het wetsvoorstel
stelt daarvoor echter geen regeling
voor. Het collectief afdoen van zo'n
vraag laat veel open, waarvoor
betrokkenen naar onze inschatting
toch weer naar de rechter zullen
moeten. Vragen rond kwesties als
eigen schuld - dit is van belang voor
de omvang van de schadevergoe–
ding - kunnen onzes inziens per
definitie alleen individueel worden
beantwoord. De verdeling van een
toegewezen geldsom door een
organisatie ten behoeve van anderen
gaat, zoals ik al gezegd heb,
ontegenzeggelijk voor problemen
zorgen. De staatssecretaris heeft de
consequenties daarvan niet
doorvertaald in een regeling om die
schade of dat geldbedrag op een
bepaalde wijze te verdelen.

De in de stukken opgevoerde
voorbeelden geven al aanleiding tot
tal van vragen over de
schadevergoedingsverdeling. De
Consumentenbond voert bijvoor–
beeld een procedure in verband met
schade, aangericht door haarwater
dat haaruitval veroorzaakt. De schade
als gevolg van haaruitval zal voor

een mannequin anders en veelal
groter zijn dan voor een machinist.
De schade zal voor degene die een
gros heeft gekocht, ook groter zijn
dan voor degene die een dozijn heeft
gekocht. Vragen rond een mogelijk
faillissement van de belangenorgani–
saties worden voor het gemak maar
buiten beschouwing gelaten. Kortom,
eigenlijk zou dit voorstel tal van
aanpassingen in ons burgerlijk
procesrecht vereisen, met name op
het gebied van het verdelings–
vraagstuk. Gelet op het feit dat wij
geen voorstander zijn van deze
mogelijkheid, gaan wij niet over tot
het doen van voorstellen om de
verdelingsproblematiek aan te
pakken, maar willen wij deze
mogelijkheid uit het wetsvoorstel
schrappen. Daartoe heb ik samen
met collega Korthals het amende–
ment op stuk nr. 15 ingediend.
Aangezien voor de andere rechtsvor–
deringen tot betaling van een
geldsom eigenlijk soortgelijke
problemen rijzen - ik denk dan
bijvoorbeeld aan terugbetaling
wegens onverschuldigde betaling of
de vordering tot nakoming van een
contractuele verplichting die een
betaling in geld inhoudt - overweeg
ik zeer sterk om mijn amendement
ook daartoe alsnog uit te breiden en
het collectieve-actierecht dus zuiver
te beperken tot de kern, namelijk tot
de declaratoire uitspraken. Zoals
gezegd, het amendement dat nu is
ingediend, heeft een beperktere
strekking. Het hangt van de
argumenten en de antwoorden van
de staatssecretaris af, of ik dit
amendement op stuk nr. 15 zal
vervangen door een amendement
van een wijdere strekking.

Ik kom tot een afronding. Uit mijn
bijdrage zal zijn gebleken, dat de
fractie van het CDA op een aantal
wezenlijke onderdelen grote moeite
heeft met het voorliggende
wetsvoorstel. Wij wachten dan ook
met zeer grote belangstelling de
antwoorden van de staatssecretaris
af. Wij zullen aan de hand daarvan
ons eindoordeel over het wetsvoor–
stel bepalen.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! Men kan de eerste aanzet
voor dit wetsvoorstel dateren op 9
december 1986, toen in de Kamer
een motie werd aangenomen, waarin
de regering werd verzocht om op zo
kort mogelijke termijn het

collectieve-actierecht voor
consumentenorganisaties wettelijk te
regelen. Dat heeft vervolgens tot de
publikatie van een voorontwerp van
wet in 1987 geleid. Als men de
voorgeschiedenis in een wat breder
kader wil bezien, dan moet de naam
van de op vrij jonge leeftijd
overleden raadsheer van de Hoge
Raad en de oud-hoogleraar van de
Rijksuniversiteit Utrecht, prof.
Verburg, worden genoemd. Door
hem is in zijn inaugurele rede van
1974 "Privaatrecht en collectief
belang; verdediging van collectieve
belangen via de burgerlijke rechter"
een grote aanzet gegeven tot het
denken op dit punt.

Uit onze bijdrage aan het
voorlopig verslag kan reeds zijn
gebleken, dat mijn fractie niet met
onverdeelde vreugde van dit
wetsvoorstel heeft kennis genomen.
Integendeel, wij hebben wat dit
wetsvoorstel betreft zeer grote
reserves. Heel kort samengevat,
vinden wij de nu voorgestelde
bepalmgen aan de ene kant te ruim
en aan de andere kant te vaag. Het
beginsel van het individuele recht op
actie moet wat ons betreft heel
helder voorop blijven staan. Een
collectief-actierecht kan hoogstens in
bijzondere gevallen worden erkend
en geregeld. Er is echter jurispruden–
tie op dit punt. Er zijn terreinen
waarop het collectieve-actierecht zich
tot nu toe met name heeft ontwik–
keld. Ik denk bijvoorbeeld aan het
consumentenrecht - dat was ook de
eerste aanzet van de politieke
discussie - en het milieurecht.

Nu is er sprake van een algemene
wettelijke regeling voor een
verschijnsel dat lang niet op alle
terreinen met dezelfde mate van
instemming kan worden begroet. Dat
is ook precies ons bezwaar tegen
deze regeling, namelijk dat daarmee
wordt getracht om tot een algemene
wettelijke regeling te komen. Als
men dit wettelijk wil regelen -
hoewel wij in een afrondend stadium
van het debat verkeren, leg ik die
vraag toch aan de staatssecretaris
voor - waarom is dan niet gekozen
voor een regeling per terrein waarop
dit met name van toepassing is?
Geen algemene regeling dus, maar
een specifieke regeling in bepaalde
wetten waar dit met name aan de
orde is. Enkele terreinen heb ik al
genoemd. Dat zou de instemming
van mijn fractie kunnen hebben,
uiteraard binnen zekere voorwaar–
den, maar een zo algemene regeling.
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met alle risico's vandien, kan mijn
fractie op voorhand niet steunen.

De risico's en de gevaren van zo'n
brede algemene regeling zijn ook
volstrekt onvoldoende onderkend.
Met name de heer Schutte heeft daar
al indringend over gesproken, maar
ook mevrouw Soutendijk. Mijn fractie
deelt hun bezwaren en die vrees. De
regering tracht ons te gemakkelijk
gerust te stellen. Een aspect dat met
name mijn fractie in de schriftelijke
voorbereiding aan de orde heeft
gesteld - dat is onze grote vrees op
dit punt - is dat wij de indruk
hebben, dat dit voorgestelde recht
een stimulerend middel zou kunnen
vormen in de maatschappelijke
polarisatie. Met andere woorden, het
zou een sterk polariserend effect
kunnen hebben. Als ik alleen al de
Algemene wet gelijke behandeling
noem, dan behoef ik dat verder
nauwelijks toe te lichten. Wij zien de
effecten daarvan al optreden voordat
de wet in het Staatsblad staat. De
heer Schutte heeft daar ook op
gewezen.

De regering kan wel zeggen dat
het wel mee zal vallen, gezien de
huidige jurisprudentie, en de
verwachting koesteren dat van actie
binnen het kader van de wet
misschien wel een depolariserend
effect zal uitgaan, maar ik schat het
juist andersom in. Ik deel dat
optimisme dus niet. Waarom zou er
geen grond zijn voor de vrees dat de
collectieve actie, die zich nu soms in
de media afspeelt en soms zelfs op
straat, zich verplaatst naar of een
vervolg krijgt in de rechtszaal? Dat is
iets dat wij buitengewoon ongewenst
zouden vinden. Zeker als een rechter
op een bepaald moment van een
actieve, zo niet activistische
opstelling blijk zou geven - iets dat
sommigen sterk bepleiten - acht ik
de kans zeer reëel dat de door mij
gesignaleerde risico's openbaar
worden. Dat betekent in de ogen van
mijn fractie dat de nadelen en de
risico's van een algemene regeling,
zoals die nu voorligt, tot op heden
volstrekt onvoldoende zijn onder–
kend.

Ook wat de concrete voorstellen
betreft, zijn er bij mijn fractie - ook
na de schriftelijke gedachtenwisse–
ling - twijfels en vragen blijven
bestaan. Ik heb geconstateerd dat die
vragen ook bij anderen leven en
herkenbaar zijn in de voorliggende
amendementen. Om te beginnen
gaat het om de vraag wie er mag
vorderen en meer specifiek welke

rechtspersonen in aanmerking
dienen te komen. Wij blijven het
betreuren dat wat de verenigingen
betreft, de regering bij het standpunt
biijft dat de eis van volledige
rechtsbevoegdheid - dus in feite de
eis van notarieel vastgelegde
statuten - niet gesteld behoeft te
worden. Het is niet zozeer het feit dat
de argumenten die voor dit
standpunt worden aangevoerd, van
onwaarde lijken, als wel dat het
standpunt dat wij hebben ingeno–
men, ons volstrekt redelijk voorkomt.
Wij vermogen absoluut niet in te zien
waarom het stellen van deze eis
onredelijk zou zijn, noch dat
organisaties, die zich serieus voor
een bepaald belang willen inzetten,
daardoor gehinderd of benadeeld
zouden kunnen worden. Men kan
deze eis toch niet als een reele
hindernis beschouwen?

Verder blijft de vraag aan de orde
waarom de groep rechtspersonen
beperkt moet blijven tot verenigin–
gen en stichtingen. Ik toon alleen de
willekeurigheid van de nu voorge–
stelde regeling aan. Ook op dat punt
is de opstelling van de regering
namelijk niet overtuigend. Dat er een
beperking wordt aangebracht, heeft
op zichzelf onze instemming, maar
de voorgestelde begrenzing blijft
reële vragen oproepen, bijvoorbeeld
waarom een speciaal soort vereni–
ging, de coöperaties, zouden moeten
worden uitgesloten, zelfs wanneer ze
in de statuten hebben bepaald dat zij
zich de stoffelijke belangen van de
leden aantrekken. Zo nodig zouden
in aanvulling daarop voor de leden
eventueel kwaliteitseisen kunnen
gelden, waardoor de belangen–
behartiging stringenter wordt
begrensd door een bepaalde groep
personen. Zelfs andere rechtsperso–
nen zouden genoemd kunnen
worden. Zo is uit de praktijk een
geval bekend waarbij een naamloze
vennootschap, een taxicentrale, in
rechte optreedt voor de collectieve
belangen van haar aandeelhouders,
zijnde taxibedrijven.

Voorts zou ik wat betreft de vraag
wie zou kunnen vorderen, nog willen
wijzen op de mijns inziens onvol–
doende begrenzing in het tweede lid
van artikel 305a. Uitgangspunt bij de
regeling van het vorderingsrecht van
belangenorganisaties is toch altijd
geweest de overweging dat er geen
bruikbare alternatieven voorhanden
waren. Nu bevat het genoemde
artikellid weliswaar enkele niet–
ontvankelijkheidseisen, maar ik kan

er de eis van afwezigheid van
bruikbare alternatieven niet in
terugvinden. De vraag blijft dan ook
of een eis van zo essentieel belang
niet in de wettekst zou moeten
worden opgenomen.

Sprekend over de niet–
ontvankelijkheidsgronden, merk ik op
dat in het voorstel is gekozen voor
het formuleren van twee
uitzonderingsgronden. Ten eerste de
ongelijksoortigheid van de belangen
tot bescherming waartoe de
vordering strekt en ten tweede de
situatie dat de belangenorganisatie
in de gegeven omstandigheden
onvoldoende heeft getracht het
gevorderde door overleg met
gedaagde te bereiken. Uit de
formulering is op te maken dat in
beginsel gedaagde de niet–
ontvankelijkheidsgronden moet
stellen en bewijzen. Uit pagina 29
van de memorie van toelichting blijkt
dat de niet-ontvankelijkheidsgronden
onder omstandigheden ambtshalve
door de rechter kunnen worden
toegepast. Dat kan ik mij wat betreft
de eerste grond nog wel voorstellen,
maar wat betreft de tweede grond,
die het overleg betreft, zal mijns
inziens pas na beroep daarop door
gedaagde, niet-ontvankelijkheid
kunnen worden uitgesproken, zodat
ambtshalve toepassing in ieder geval
niet op haar plaats is. Er is over dit
punt het een en ander opgemerkt in
de stukken, maar wij vinden dat er
op dit punt meer helderheid moet
worden geschapen.

Ik wil nog het punt van de
reikwijdte van het wetsvoorstel aan
de orde stellen en meer in het
bijzonder de eis dat het om concrete
belangen van natuurlijke personen
en rechtspersonen moet gaan. In dit
verband is in de stukken een– en
andermaal de positie van de
dierenbeschermingsorganisaties ter
sprake geweest, maar het ontbreekt
mijns inziens op dat punt eveneens
nog steeds aan de gewenste
duidelijkheid. Het aspect waarover
nauwelijks nog discussie mogelijk is,
is dat een belangenorganisatie onder
omstandigheden kan ageren tegen
de met haar doelstelling strijdige
gedraging, indien deze gedraging
jegens haarzelf onrechtmatig is. De
vraag is natuurlijk wanneer aan die
laatste voorwaarde is voldaan. Het
civiele-aansprakelijkheidsrecht geeft
op het punt van het relativiteits–
vereiste weinig ruimte. Daarnaast
geeft de staatssecretaris in de nota
naar aanleidmg van het eindverslag
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aan dat de aantasting van het
welzijnsbelang van dieren alleen aan
de rechter kan worden voorgelegd
indien daarmee tevens belangen van
rechtsobjecten, personen dus,
geschaad dreigen te worden. Het
blijft zodoende de vraag of de
dierenbeschermingsorganisaties wel
iets met dit wetsvoorstel opschieten.
Daarover moet nu duidelijkheid
ontstaan, te meer nu de specifieke
regeling in artikel 128 van de
Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren door de in het wetsvoorstel
voorkomende algemene regeling zal
worden vervangen. Naar onze
mening is dit ook een argument om
dit soort collectieve acties in een
daartoe strekkende wetgeving te
regelen en niet in een algemene wet
als deze.

Voorzitter! In dit verband heb ik
wat de reikwijdte betreft nog een
vraag over de positie van een
organisatie als de Vereniging ter
bescherming van het ongeboren
kind. Is de ijzeren consequentie van
dit voorstel dat een beroep bij de
rechter van deze organisatie
niet-ontvankelijk zou moeten worden
verklaard? Uit al deze zaken blijkt
naar ons oordeel dat de consequen–
ties van deze wettelijke regeling
onvoldoende doordacht zijn. Er
zouden nog meer opmerkingen te
maken zijn. Ik denk aan de represen–
tativiteit. Daarover is door anderen al
gesproken. Op het punt van de vraag
wat kan en mag worden gevorderd
liggen er al amenderingen. Over al
dit soort aspecten is in de schrifte–
lijke voorbereiding wel uitvoerig
gesproken, maar er is naar ons
oordeel geen optimale helderheid
verschaft. Er blijven tal van kwesties
liggen waarover men van mening
verschilt. Ik vind dat een slechte
zaak. Een en ander illustreert dat
men naar de mening van onze fractie
niet met een regeling als deze in zee
moet gaan, als zij de consequenties
niet te overzien zijn.

Voorzitter! Mijn fractie heeft zeer
grote reserves tegen dit wetsvoor–
stel. Zij wijst het instrument van de
collectieve actie als zodanig niet in
alle gevallen af. Op een aantal
terreinen kan dit instrument een
nuttige functie vervullen. Nu worden
zaken echter veel te algemeen
geregeld, met risico's die niet te
overzien zijn. Derhalve wijst mijn
fractie een algemene wet op dit punt
af. Mijn fractie kan het voorliggende
wetsvoorstel dan ook niet steunen.

D

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Voorzitter! Al jaren wordt
het belang van groepsacties
onderkend. Sommigen legden
daarbij meer het accent op het
opkomen voor het algemeen, het
ideëel belang en anderen op de
behartiging van materiele belangen
van grote groepen personen. Vanuit
welke invalshoek men het ook
bekijkt, vast staat dat belangenorga–
nisaties in het burgerhjk recht
moeten kunnen opkomen ter
bescherming van de door hen
aangetrokken belangen. Het
zogenoemde collectieve-actierecht is
dan ook een belangrijk instrument
van organisaties om hun doelstellin–
gen te verwezenlijken. Ook in de
rechtspraak wordt dit erkend. De
PvdA-fractie onderschrijft het belang
van het collectieve-actierecht dan
ook volledig. Collectieve actie biedt
een verhoogde rechtsbescherming
en bevordert de rechtsgelijkheid.
Immers, voor de individuele burger
is de stap naar de burgerlijk rechter
heei dikwijls een te grote. Denk aan
de procesdrempels "tijd, geld,
moeite".

De afgelopen weken is een aantal
Russische deskundigen op bezoek
geweest om ons nieuwe Burgerlijk
Wetboek te bestuderen en te
bespreken. Men wil dat namelijk in
Rusland overnemen. Ons nieuwe
Burgerhjk Wetboek is het modernste
ter wereld. Ook al heeft men in
Rusland nog steeds geen Grondwet,
de voorbereidingen gaan gewoon
door. Een goed gecodificeerd
burgerlijk recht is voor het dagelijks
leven van de burger immers van
wezenlijk belang. Collectief-actierecht
bevordert dat men zijn recht ook kan
halen.

Belangenorganisaties wordt in
toenemende mate toegang tot de
rechter verschaft. Binnen de
jurisprudentie hebben de voorwaar–
den om ontvankelijk te worden
verklaard zich inmiddels uitgekristal–
liseerd. Er moet sprake zijn van
rechtspersoonlijkheid. Het door de
organisatie te behartigen belang
moet blijken uit de statutaire
doelstelling. Er moet sprake zijn van
gelijksoortige belangen, die zich ook
nog moeten laten bundelen. Kortom,
er moet sprake zijn van een
effectieve rechtsbescherming. Toch is
niet altijd even duidelijk uit de
rechtspraak af te leiden, aan welke
overige voorwaarden moet zijn

voldaan, wil een organisatie
ontvankelijk zijn. Er bestaat
bijvoorbeeld onduidelijkheid ten
aanzien van de representativiteit:
aanknopingspunten in de wet, het
feit dat men als gesprekspartner al is
geaccepteerd, of als hieraan niet
wordt voldaan kan een organisatie
op grond van feitelijke werkzaamhe–
den alsnog ontvankelijk worden
verklaard.

Het is dan ook logisch dat er voor
een wettelijke regeling werd gepleit.
Ook in de Kamer is dit punt
meerdere malen aan de orde
geweest. Ik roep de kamerbreed
aangenomen motie uit 1986 in
herinnering, waarin de Kamer er in
het kader van meer bevoegdheden
voor consumentenorganisaties blijk
van gaf, ook collectieve actie op prijs
te stellen.

Ook in diverse wetten zijn
mogelijkheden tot collectieve actie
opgenomen. Ik denk bijvoorbeeld
aan de Wet gelijke behandeling
mannen en vrouwen, het wetsvoor–
stel groepsacties van mevrouw
Groenman - die overigens vandaag
is ingetrokken - de misleidende
reclame, niet te vergeten de
Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren en de Algemene wet gelijke
behandelmg, dit alles vooruitlopend
op de zogenaamde parapluwet

Deze parapluwet bespreken wij
vandaag. Na het voorontwerp uit
1987 waarop de nodige kritiek is
geleverd, ligt er nu een voorstel
waarmee het kabinet te kennen
geeft, het als een taak van de
wetgever te zien om duidelijkheid te
verschaffen en wel op een zodanige
wijze dat een positieve bijdrage
wordt geleverd aan de verdere
ontwikkeling van deze materie. Ik
denk dat met name dit laatste ook
zeer belangrijk is.

Het wetsvoorstel zelf beoogt het
creëren van een algemene regeling
van de bevoegdheid van belangenor–
ganisaties om ten behoeve van de
belangen van andere personen die zij
behartigen, in rechte op te komen.
Dit vorderingsrecht wordt niet
beperkt tot uitdrukkelijk genoemde
rechtsgebieden, hetgeen volgens het
voorstel tot rechtsgelijkheid leidt.
Behalve uit het oogpunt van
rechtszekerheid en rechtsbescher–
ming en bovendien uit overzichtelijk–
heid, verdient ook uit het oogpunt
van deregulering één regeling de
voorkeur boven een groot aantal
onderling verschillende regelingen.
Dit stelt de staatssecretaris in de
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toelichting. Mijn fractie kan het
hiermee eens zijn.

Wie mag nu een vordering
instellen? ledere vereniging of
stichting die ingevolge haar statuten
de belangen van anderen behartigt.
Uit het woord "behartigen" blijkt al
dat er ook van enige activiteit sprake
moet zijn. Mijn fractie gaat hier in
ieder geval van uit. De vordering
moet dus dienstbaar zijn aan de
statutaire doelstelling. Publiekrechte–
lijke personen worden in het voorstel
opgenomen, voor zover hun de
behartiging van deze belangen is
toevertrouwd.

Wat mag worden gevorderd? De
vorderingsbevoegdheid wordt niet
beperkt tot enkele uitdrukkelijk
opgesomde vorderingen, behoudens
voor zover het een vordering tot
schadevergoedmg in geld betreft. Op
die uitzondering is weer een
uitzondering gemaakt, voor zover
verenigingen uitsluitend ten behoeve
van hun leden optreden.

Niet het type, de grondslag van de
vordering is relevant, maar wel het
criterium dat de bij de vordering
betrokken belangen zich voor
"bundeling" lenen, met andere
woorden, als er ongelijksoortigheid
is van belangen, is de organisatie
niet-ontvankelijk. Een tweede
voorwaarde hiervoor is dat er geen
sprake is van rauwelijkse dagvaar–
ding, maar dat is getracht op een
behoorlijke wijze door het voeren
van overleg met de gedaagde het
gevorderde te bereiken. Mevrouw
Soutendijk heeft hierover samen met
mij een amendement ingediend dat
de bedoeling heeft, duidelijker dan in
het wetsvoorstel zelf, aan te geven
dat aan die voorwaarde ook
daadwerkelijk moet worden voldaan
en op welke wijze.

Voor zover betrokkenen daartegen
bezwaar maken, kan de rechtsvorde–
ring niet op hun belang betrekking
hebben. Ook heeft de rechterlijke
uitspraak geen gevolg ten aanzien
van een persoon die zich verzet
tegen de werking van de uitspraak.

Voorzitter! Mijn fractie kan zich in
grote lijnen vinden in het voorstel.
Bij nota's van wijziging zijn
bovendien nog enkele kleine vuiltjes
weggewerkt.

Toch hebben wij nog een paar
belangrijke vragen, die ik aan de
staatssecretaris wil voorleggen.
Stichtingen en verenigingen mogen
vorderingen instellen, indien zij
ingevolge hun statuten de belangen
van anderen behartigen. De eis van

volledige rechtsbevoegdheid wordt
niet gesteld. Met name voor de
zogenaamde ad-hoc-verenigingen,
soms inderdaad opgericht om actie
te kunnen voeren maar ook bij de
rechter hun zaak te kunnen voorleg–
gen naar aanleiding van een zich
plotseling voordoende gebeurtenis,
is dit zeer drempelverlagend. Zij
hoeven niet naar de notaris. Zij
hoeven hun statuten niet te laten
registreren bij de kamer van
koophandel. Voor deze ad-hoc–
organisaties lijkt dit eerlijk gezegd
ook wat overbodig. Zeker in
spoedeisende kwesties kan dit een
groot voordeel zijn, al weet men
natuurlijk nooit of de vordering ook
daadwerkelijk zal worden toegewe–
zen. Er blijft dus altijd een zeker
procesrisico en bovendien zijn de
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk
voor de proceskosten.

De eis van volledige rechtsbe–
voegdheid is ook niet gesteld in de
jurisprudentie en bijvoorbeeld ook
niet in de Algemene wet gelijke
behandeling. Toch rijst bij mijn
fractie de vraag of dit ailes nu
opweegt tegen het voordeel van
grotere duidelijkheid over de vraag
met wie men te maken heeft.

De heer Schutte (GPV): Ik heb
hierop een kleine correctie. Mevrouw
Swildens zei dat in de Algemene wet
gelijke behandeling de eis van
volledige rechtsbevoegdheid niet
gesteld is, maar dat is wel het geval,
alleen is toen al gesignaleerd dat dit
wetsvoorstel er achteraan zou komen
en wellicht de Algemene wet gelijke
behandeling zou gaan vervangen.
Zoals het nu is, is deze eis dus wel
gesteld.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Dan liep ik waarschijnlijk

vooruit op de nieuwe situatie. Ik
dank de heer Schutte voor deze
toevoeging. De vraag aan de
staatssecretaris is of dit alles
opweegt tegen het voordeel van een
veel grotere duidelijkheid over de
vraag met wie men als gedaagde te
maken heeft. Deze duidelijkheid
bestaat immers wel bij volledige
rechtsbevoegdheid. Dit leg ik de
staatssecretaris voor.

Alle typen vorderingen zijn
mogelijk, behalve de genoemde
uitzonderingen. Daarvoor sprak ook
een meerderheid van de SER zich uit.
De fractie van de PvdA is het daar
overigens mee eens: niet alleen
vorderingen op grond van onrecht–

matige daad moeten mogelijk zijn,
maar ook die met betrekking tot
verbintenissen uit overeenkomst.
Dikwijls zal er immers sprake zijn van
een gecombineerde actie. Alle
betrokkenen zullen ook baat hebben
bij de uitspraak. Het declaratoir heeft
een formele werking voor allen.
Indien de organisatie bovendien
bijvoorbeeld met behulp van een
dwangsom daarom vraagt, kan de
uitspraak ook effect sorteren zonder
dat een aparte actie van de
belanghebbende nodig is en
opgekomen moet worden voor het
individuele belang. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan acties uit onver–
schuldigde betaling, de nakoming
van verplichtingen en de ontbinding
van de overeenkomst met terugbeta–
ling van de geleverde prestatie.

Voorzitter! Over de schadevergoe–
ding in geld alleen voor leden van
een vereniging, zoals in het
wetsvoorstel wordt voorgesteld,
heeft mijn fractie een aantal vragen.
Bij schade uit onrechtmatige daad,
maar ook bij vervolgschade bij
wanprestatie, of als men op beide
gronden een vordering zou instellen
- wat natuurlijk heel vaak het geval
is - dan zal er toch vrijwel altijd
sprake zijn van ongelijksoortigheid.
Het voorbeeld van de kale mannen is
hier al een paar keer genoemd, en
dan zijn de kale mannen eigenlijk
nog een eenvoudig voorbeeld, want
als kaalheid al tot de conclusie
ongelijksoortigheid van belangen
leidt, dan zal dat toch zeker het geval
zijn bij bijvoorbeeld het in de stukken
gegeven voorbeeld van de vliegramp
of andere soorten rampen. Maar ook
wanneer men wel ontvankelijk zou
zijn, omdat er toch gedacht wordt
dat er sprake is van een gelijksoortig–
heid, doen zich problemen voor. Een
ieder kan namelijk een beroep doen
op lid 5 en zich aan de uitspraak
onttrekken, bijvoorbeeld omdat men
denkt een betere bewijspositie te
hebben, of omdat men denkt meer
schade te hebben dan oorspronkelijk
was geraamd. Indien aan de
procederende organisatie is
uitbetaald en men in een individuele
actie zelf ook nog in het gelijk
gesteld wordt, zal dit bovendien
kunnen leiden tot een door de
gedaagde gedane onverschuldigde
betaling aan de organisatie. Ik vraag
mij af waar dan het argument van de
proceseconomie blijft. Mijn fractie
ziet nogal wat problemen bij het
begroten van de schade en het
bepalen van de groep. Hoe doe je
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dat dan? Eerst melden en dan pas
bundelen? Bij procesvolmacht kan dit
op net zo'n effectieve wijze. Als de
schade is toegekend, moet de
omvang bepaald worden van ieders
individuele schade binnen de groep,
dus van de distributie en de
kostenomslag. Wij zien dus nogal
wat beren op de weg, en dan hebben
wij het nog niet eens over de mate
waarin men de geleden schade zelf
heeft veroorzaakt of heeft mede
veroorzaakt. In het laatste geval zal
er al snel tot ongeüjksoortigheid
moeten worden geconcludeerd.

Misschien is de voorgestelde
mogelijkheid wei haalbaar als het
gaat om een kleine en overzichtelijke
groep van personen. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan een elftalletje. Stel
dat men via de voetbalvereniging
schoenen heeft gekocht, waarvan de
nopjes niet blijken te deugen. Dan is
actie natuurlijk vrij eenvoudig
mogelijk. De koopprijs is snel
vergoed, voor alle elf tegelijk, geen
verdelingsprobleem. Als een van de
leden van het elftal door de losse
nopjes letselschade heeft opgelopen,
dan is er alweer sprake van
ongelijksoortige belangen, zelfs bij
zo'n klein aantal.

De vraag is naar mijn mening
gerechtvaardigd of er geen sprake is
van de bekende dode mus. A priori
zetten wij grote vraagtekens wanneer
het gaat om een groot aantal leden.
Dan zijn er problemen rond
begroting en distributie. Grote
organisaties zoals de ANWB en de
Consumentenbond hebben ontzet–
tend veel leden. Hoe regel je dat?

Als de staatssecretaris dat anders
ziet, rijst onmiddellijk de vraag
waarom de mogelijkheid wordt
beperkt tot verenigingen ten behoeve
van hun leden. Waarom wordt niet
het derde lid van het artikel
geschrapt en wordt het aan de
rechter overgelaten? Moet dan niet
gewoon hetzelfde argument worden
gehanteerd als in de memorie van
toelichting: om vorderingen niet te
beperken tot een verbod of een
bevel, maar de vraag of collectieve–
actiemogelijkheden wenselijk en
mogelijk zijn niet afhankelijk te
stellen van de grondslag van de
vordering, maar van de vraag of de
belangen zich lenen voor bundeling?
Dan zou voor het schrappen van lid 3
ook wel iets te zeggen zijn. Een en
ander vergt natuurlijk wel een zeer
fijnmazige regeling om de zoge–
naamde "opt-out" veilig te stellen.

Graag ontvang ik hierop een reactie
van de staatssecretaris.

Wij hebben nog een ander punt
van zorg. Hier en daar is de vraag
gerezen of de voorgestelde tekst,
waarin sprake is van de belangen
van andere personen, het effectueren
van vorderingen van milieu–, natuur–
en dierenbeschermingsorganisaties
in de weg kan staan. In het veel
geciteerde Nieuwe Meer-arrest uit
1986 werd over milieuschade het
volgende gesteld: dat de enkele
doelomschrijving de organisatie nog
niet bevoegd maakt, maar in casu
een uitzondering kan worden
gemaakt, omdat betrokken belangen
zich lenen voor bundeling, bij
gebreke van welke bundeling een
effectieve rechtsbescherming
aanzienlijk zou worden bemoeilijkt.

De gevolgen van eventuele
aantasting voor iedere individuele
burger laten zich moeilijk voorzien.
Collectieve actie moet een meer–
waarde hebben. De vordering moet
bijdragen aan effectieve rechtsbe–
scherming.

Voorzitter! Bij schade aan het
milieu gaat het om een onbepaal–
bare, zeer grote groep personen. Hun
beiangen zijn op zichzelf niet diffuus,
want zij zijn er, maar de gevolgen
zijn nog wat onbekend. Bij milieu–
schade is men ontvankelijk via de
belangen van personen. Die
belangen zijn duidelijk. ledereen
heeft belang bij een schoon milieu.
Uiteindelijk biedt dat de voorwaarde
voor de gezondheid van de mens.

Hoewel volgens de staatssecretaris
ook kan worden opgekomen voor
belangen van meer ideële aard,
blijven er toch vragen. Kan men er in
dezelfde mate van uitgaan dat bij
een actie tegen schade aan de natuur
ook aangenomen mag worden dat er
sprake is van schending van
belangen van personen? Er zijn
natuurlijk zeer veel personen die zich
dit belang aantrekken. Terecht zou ik
zeggen. Maar er zijn ook personen
bekend, die vrezen dat een teveel
aan natuur een soort chlorofyl–
vergiftiging zal opleveren. Die
personen zijn hier bekend.

Dezelfde vraag rijst bij de
bescherming van het belang van
dieren. Niet alleen de tekst van het
wetsvoorstel zelf, maar ook de
systematiek van het burgerlijk recht
brengt mee dat tot "anderen" slechts
natuurlijke personen en rechtsperso–
nen kunnen worden gerekend. Het
dier zelf is uiteraard geen rechts–
subject. De staatssecretaris wijst

daarop. Vervolgens haalt hij de
uitspraak van ex-minister Braks aan
die zegt: schending van het belang
van dieren kan tevens schending
opleveren van de belangen van
natuurlijke personen of rechtsperso–
nen. Collectieve acties dienen zich
dus uit te strekken tot de belangen
van rechtssubjecten.

Uiteraard. In dit geval is sprake
van ideële belangen. Dit laat, zo zegt
de staatssecretaris, onverlet dat los
van deze actiebevoegdheid een
belangenorganisatie die kan ageren
tegen een met haar doelstelling
strijdig gedrag, dit ook kan doen
indien de gedraging jegens haarzelf
onrechtmatig is. Verwezen wordt
daarbij naar het eigen belang van de
organisatie.

Op zichzelf is dat een begaanbare
weg, mits maar duidelijk is dat deze
weg door de wetgever, zoals wij
vandaag bij elkaar zijn, wordt erkend.
Dat vandaag en op dit moment de
vraag niet beantwoord kan worden
of in concrete situaties daadwerkelijk
gesproken kan worden van een
onrechtmatige gedraging tegen een
organisatie is op zichzelf logisch. Na
de uitvoerige discussie die wij
daarover hebben gehad, bijvoorbeeld
bij de behandeling van de
Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren, is het absoluut niet de
bedoeling van mijn fractie en naar ik
aanneem ook niet van de CDA-fractie
die bij monde van de heer Van
Noord een amendement van die
strekking heeft ingediend, dat aan
belangenorganisaties die statutair de
belangen van het welzijn van dieren
behartigen, een eenmaal verworven
bevoegdheid weer wordt ontnomen.

In die Gezondheids– en welzijns–
wet voor dieren is een en ander nu
heel goed geregeld. Wij willen dat
graag zo houden. De heer Van den
Berg heeft daarover een opmerking
gemaakt. Ik kreeg de indruk dat ook
hij zich zorgen maakte. Ik wacht
daarom de reactie van de staatsse–
cretaris af. Eventueel zal ik een zeer
eenvoudig amendement indienen dat
slechts beoogt, artikel VIII te
schrappen.

Nu schadevergoeding als regel
wordt uitgezonderd, is het belangrijk
nogmaals te beklemtonen dat het
voorstel er niet toe mag leiden dat
twijfel rijst over de mogelijkheid,
schadevergoeding te eisen in natura.
Dat kan bij acties van milieu– en
natuurorganisaties ook letterlijk
worden opgevat. De staatssecretaris
gaat ervan uit dat belangenorganisa–
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ties die zelf schade ieiden ook een
vergoeding moeten kunnen
vorderen. Daarmee is mijn fractie het
van harte eens. Ook de rechter heeft
in die zin beslist. In de Borcea-zaak
heeft de rechtbank Rotterdam
uitgesproken dat de vogel–
bescherming, opkomend voor het
algemeen belang in beginsel de
kosten die zij heeft gemaakt naar
aanleiding van concrete aantasting
van dit belang, kan verhalen. Het
ging hierbij om de kosten voor het
schoonmaken van met olie
besmeurde vogels.

Schadevergoeding in geld is niet
uitgesloten voor belangenorganisa–
ties omdat er sprake is van een
inbreuk op een eigen belang zoals
dat volgens de statuten wordt
behartigd. Dit is bij die uitspraak
nogmaals bevestigd. De conclusie is
gerechtvaardigd dat bij zogenaamde
algemeen-belangacties sneller
gekeken zal worden naar het eigen
belang van de organisatie. Daarnaast
zal op grond van dit wetsvoorstel de
weg openstaan voor een collectieve
actie waarbij het belang herleid dient
te worden tot het belang van die
personen die zich het algemeen
belang aantrekken. Ik zal graag de
reactie van de staatssecretaris
vernemen op dit punt.

Beide acties bestaan naast elkaar.
Beide vorderingsbevoegdheden
bestaan ook naast elkaar. Voor ons is
dit een heel belangrijk punt. Naast
eerder gestelde vragen over de
rechtsbevoegdheid en de schade–
afwikkeling van een
schadevergoedingsactie voor
verenigingen ten behoeve van hun
leden is dit voor ons een zeer
belangrijk punt. Als hierover
duidelijkheid bestaat, zal het voorstei
kunnen bijdragen tot harmonisatie,
grotere rechtsbescherming,
rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en
overzichtelijkheid. Ik ben daarom
zeer benieuwd naar het antwoord
van de staatssecretaris.

D

De heer Korthals (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Er wordt veel geconsu–
meerd en een consumptiemaat–
schappij is een massamaatschappij.
Wij kunnen dan ook constateren, dat
produktie van goederen en de
verlening van diensten op grote
schaal geschieden. In die zin is het
dan ook niet verwonderlijk, dat ook
door de consument schaalvergroting
wenselijk wordt geacht. Bundeling

van belangen lijkt vereist. Er zijn
evenwel heel wat moeilijkheden om
deze bundeling van consumenten–
belarigen in rechte gestalte te geven.
Dit komt, doordat het in rechte
optreden moeilijk past in het
traditionele burgerlijk procesrecht,
dat nog geheel is toegesneden op
individuele procespartijen. Niettemin
kunnen wij een ontwikkeling van de
groepsactie constateren. In 1980
heeft de groepsactie voor
consumentenorganisaties voor het
eerst haar intrede in de wetgeving
gedaan. Dit gebeurde bij de
totstandkoming van de Wet
misleidende reclame, de artikelen
194 tot 196 van Boek 6.

Vordering tot een verbod of tot
rectificatie komen ingevolge artikel
696, lid 2, mede toe aan rechtsperso–
nen met volledige rechtsbevoegd–
heid die ten doel hebben de
behartiging van belangen van
eindgebruikers van niet voor een
beroep of bedrijf bestemde goederen
of diensten, indien deze belangen
door het openbaar maken van de
mededeling zijn of dreigen te worden
aangetast.

Op 8 januari 1992 is -
verrassenderwijs na een blanco
advies van de Raad van State - het
onderhavige wetsvoorstel ingediend.
Met dit wetsvoorstel wordt uitvoe–
ring gegeven aan een motie an de
Tweede Kamer van 9 december 1986
om op zo kort mogelijke termijn het
collectieve-actierecht voor
consumentenorganisaties wettelijk te
regelen. Wat dit wetsvoorstel echter
doet is het collectieve-actierecht voor
belangenorganisaties in het
algemeen een wettelijke basis geven.
Daarom worden de bepalingen ook
na artikel 3093, titel 11, Boek 3 nieuw
BW geplaatst.

Ik wil thans een enkele opmerking
maken over groepsactie en class
action. Het lijkt mij zinnig om in het
kader van dit wetsvoorstel in te gaan
op de relatie tussen groepsactie en
class action. Wellicht is de regering
bereid daarop uitvoerig te reageren.
Artikel 20a Wet gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bevat de
volgende bepaling.

"1. Rechtspersonen met volledige
rechtsbevoegdheid die ten doel
hebben de behartiging van de
belangen van diegenen die een
beroep zouden kunnen doen op het
in artikel 1637ij van het Burgerlijk
Wetboek en het in deze wet
bepaalde, kunnen in rechte vorderen
dat een gedraging die in strijd is met

het aldaar bepaalde, onrechtmatig
wordt verklaard, dat deze wordt
verboden of dat een bevel wordt
gegeven om de gevolgen van die
gedragingen ongedaan te maken.

2. Een gedraging kan niet ten
grondslag worden gelegd aan een
vordering als bedoeld in het eerste
lid, voor zover deze gedraging een
persoon betreft die daartegen
bezwaar heeft."

Voorzitter! Ik zal trachten deze
zogenaamde groepsactie te
vergelijken met de in het Ameri–
kaanse recht voorkomende class
action. Deze is in het Nederlandse
recht "vooralsnog" onbekend, maar
het onderscheid met de thans
voorgesteide wettelijke regeling is
niet geheel duidelijk. De groepsactie
van de Wet gelijke behandeling heeft
tot doel belemmeringen te ontgaan
die aan toepassing van de wet c.q.
van het bepaalde in artikel 1637ij BW
in de weg staan, wanneer de
gelaedeerde bijvoorbeeld ter
vermijding van een verdere
verstoring van de arbeidsrelatie dan
wel uit schroom er tegenop ziet zelf
een beroep op de rechter te doen.
Alsdan kan een rechtspersoon als
bovenbedoeld zulks wel doen.
Zodanige rechtspersoon kan
ingevolge artikel 14 Wet gelijke
behandeling - evenals sommige
andere instanties of personen - ook
een verzoek tot onderzoek doen aan
de Commissie gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bij de
arbiter. Dan geldt eveneens het
proviso dat de commissie geen
onderzoek instelt indien betrokkene
verklaart daartegen bezwaar te
hebben.

De groepsactie vormt een unicum
in ons rechtsstelsel. Ze komt alleen
voor in de Wet gelijke behandeling.
Het unieke is niet dat een rechtsper–
soon algemene belangen in rechte
behartigt - dat komt veelvuldig voor
- maar dat vanwege het daarmee
verbonden algemeen belang door
een rechtspersoon zonder rechts–
procesvertegenwoordiging een
rechtsschennis jegens een particulier
in recht aanhangig wordt gemaakt.
Het unieke hangt samen met het
karakter van discriminatie. Een
discriminatoire handeling is
onrechtmatig tegenover de gelae–
deerde, maar tegelijk is hiermee een
algemeen belang verbonden. In
zoverre vertoont de discriminatoire
handeling overeenkomst met een
jegens een particulier gepleegd
misdrijf. Ook daar is het doorgaans
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op grond van een algemeen belang
dat tot vervolging wordt overgegaan,
ook wanneer de gelaedeerde het er
wel bij zou willen laten zitten. Maar
bij de groepsactie van de AWGB
betreft het een actie voor de
burgerlijke rechter. Vanwege dit
unieke karakter behoort mijns inziens
de groepsactie dan ook geen ingang
te vinden bij andere acties voor de
burgerlijke rechter waarbij algemene
belangen worden aangetast. Vergelijk
milieu-aantastingen. Daar gaat het
primair om de aantasting van
algemene belangen. Het is dan niet
zo dat de algemene belangen
worden aangetast omdat er een
bepaalde particulier gelaedeerd is,
zoals bij discriminatie. Integendeel,
de aantasting van de algemene
belangen staat voorop, los van de
eventuele aantasting van belangen
van bepaalde particulieren. Wil een
particulier gelaedeerde ageren, dan
kan hij dat gerust doen. Wil hij het
laten, dan regardeert zulks de
milieu-organisatie niet.

De class action verschilt funda–
menteel van de groepsactie. De class
action heeft een lange Engelse
voorgeschiedenis. Zij vindt tegen–
woordig met name toepassing in het
Amerikaanse recht. Zij wordt
toegestaan in verschillende
Amerikaanse wetten en zij wordt
geregeld in de Federal Rules of Civil
Procedure. Het komt erop neer dat
zonder procesvertegenwoordiging
een groep personen kan procederen
namens zichzelf en anderen, en wel
tegen een gedaagde namens zichzelf
en anderen. Men krijgt dus een
dictum dat mede betrekking heeft op
rechtspersonen die niet op grond
van een formele proces–
vertegenwoordiging partij waren in
het geding. De eisen die de federal
rules voor class action stellen,
komen op het volgende neer:
1. the class is so numerous that
joinder of all members is impractica–
ble;
2. there are questions of law or fact
common to the class;
3. the claims of defences of the
representative parties are typical of
the claims of defences of the class,
and;
4. the representative parties will
fairly and adequately protect the
interests of the class.

De rechter bepaalt of aan deze
eisen is voldaan. In de praktijk komt
de class action voor bij geschillen
over mede-eigendom van onroerend
goed, geschillen over de besluitvor–

ming van rechtspersonen, geschillen
over discriminatie in arbeidsverhou–
dingen en geschillen over de hoge of
divergerende prijsstellingen van
produkten. De rechter bewaakt een
afbakening van de groep van eisers
en gedaagden. Dezen worden
verwittigd, waarbij zij zich aan
betrokkenheid bij het proces kunnen
onttrekken door hetzij een stelsel van
uitdrukkelijke instemming hetzij een
stelsel van "wie zwijgt stemt toe".
Sommige uiterst belangrijke
uitspraken van het Supreme Court in
discriminatiezaken zijn genomen bij
wege van class action. Een illuster
voorbeeld is Roe versus Wade,
waarbij via het ongeschreven
grondrecht op privacy erkenning van
het recht van de vrouw op abortus
plaatsvond.

Ook bij de class action kan men
zeggen:
a. het is een scherp middel om
non-discriminatie kracht bij te zetten.
Bij discriminatie in arbeidsrelaties
krijgt men een dictum waarbij
rechtstreeks onrecht wordt gekeerd
wat betreft een groep van allen die
zich in een bepaalde situatie aan de
passieve c.q. actieve zijde van de
discriminatie bevinden. De kracht
van het middel gaat duidelijk uit
boven die van de groepsactie van de
Wet gelijke behandeling;
b. het leidt bovendien tot proces–
economie. Onnodige procedures
worden voorkomen;
c. het leidt ertoe, dat niet wat het
verleden betreft gelaedeerden die
niet zelf hebben geprocedeerd, met
lege handen staan. Vergelijk
procedures over het kostwinners–
beginsel in het sociale–
zekerheidsstelsel. De situatie is thans
dat diegenen die niet zelf hebben
geprocedeerd geen navordering
hebben wat het verleden betreft.

Daar staat tegenover dat het
middel van de class action inbreuk
maakt op beginselen van ons
procesrecht, en wel op een heel wat
scherpere wijze dan de groepsactie
doet. Immers, volgens ons proces–
recht wordt men door een uitspraak
niet gebonden wanneer men geen
partij is geweest in het geding. Partij
is men hetzij rechtstreeks hetzij bij
wege van vertegenwoordiging.
Weliswaar kan men als derde door
precedentwerking worden gebonden,
doch dit is slechts middellijk. Men
kan het op een eigen proces laten
aankomen en hierbij aanvoeren dat
in casu de situatie juist anders is dan
in het precedent. Een vraag die

makkelijker gesteld is dan beant–
woord, is of de regering dit
onderscheid met de groepsactie kan
bevestigen.

Waarom haal ik de class action
erbij? In een discussie over
groepsacties kan dit fenomeen mijns
inziens niet onbesproken blijven.
Bovendien moet het duidelijk zijn dat
er met de thans voorgestelde
groepsactie geen elementen van de
zogenaamde class action insluipen.
Ondanks de ontegenzeglijke
voordelen ervan diene men zich te
realiseren dat deze procedurele
mogelijkheid in Amerika vreselijke
gevolgen heeft. Mede daardoor is
aldaar een juridificering van de
maatschappij ontstaan. De bedoeling
was de slachtoffers te beschermen.
In de praktijk leidt het er vaak toe dat
de buidels van rechtshulpverleners
meer worden gespekt en dat er
weinig voor de slachtoffers overblijft.
Zoals ik al zei, is een enorme
toeneming van het aantal zaken te
verwachten. Misbruik van proces–
recht is niet louter denkbeeldig. Over
de representativiteit bestaat
onduidelijkheid.

Met het wetsvoorstel beoogt de
regering, voor belangenorganisaties
een algemene, zij het niet onbeperkte
bevoegdheid te scheppen om
zelfstandig en op eigen naam bij de
burgerlijke rechter een rechtsvorde–
ring in te stellen tegen personen die
zich schuidig maken aan een
onrechtmatige daad en wanprestatie
jegens anderen dan die organisaties
zelf. Een dergelijk vorderingsrecht
van belangenorganisaties wordt wel
collectief-vorderingsrecht genoemd.
Aangenomen wordt dat belangenor–
ganisaties effectiever en doelmatiger
in rechte kunnen optreden in
aangelegenheden waarin per
individu geringe, doch in totaliteit
aanzienlijke belangen in het geding
zijn die niet of onvoldoende worden
beschermd, indien het initiatief aan
ieder individu zelf wordt overgelaten.

Een belangrijk oogmerk voor een
algemene regeling is voorts dat deze
vanuit het oogpunt van deregulering
en harmonisering de voorkeur
verdient boven onderling verschil–
lende wettelijke regelingen. Dit
oogmerk verhoudt zich mijns inziens
niet met het subsidiaire karakter van
het vorderingsrecht van belangenor–
ganisaties. Ik kom hierop terug.

Vastgesteld kan worden dat dit
wetsvoorstel op nogal wat punten
afwijkt van het voorontwerp van
1988. Of het hierdoor beter is
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geworden, \s mijns inziens echter te
betwijfelen. Getracht wordt in ieder
geval, zoveel mogelijk aan te sluiten
bij de door de Hoge Raad geformu–
leerde eisen. In de memorie van
toelichting wordt aangegeven dat uit
de jurisprudentie de volgende eisen
voor ontvankelijkheid van een
collectief belang naar voren komen:
- de eisende partij moet een
rechtspersoon zijn;
- die representatief is voor de door
haar behartigde beiangen;
- de belangen moeten vallen onder
haar statutaire doelstelling;
- de gebundelde belangen moeten
van gelijksoortige aard zijn;
- bundeling van de belangen is in het
belang van een effectieve of
efficiënte rechtsbescherming.

Deze eisen zijn inderdaad
grotendeels overgenomen. Dit geldt
overigens niet voor de
representativiteitseis, alhoewel in de
memorie van toelichting wordt
gesuggereerd dat deze eis impliciet
in de regeling is opgesloten.

De rechtsvordering moet belangen
van andere personen betreffen. Voor
eigen belangen kan een organisatie
ook zonder het onderhavige
wetsvoorstel een vordering instellen.
Met de gekozen formulering is
getracht, de verdediging van
algemene belangen buiten de
civiele-rechtszaal te houden. De
echte grens, zo blijkt uit de memorie
van toelichting, tussen algemeen
belang en belangen van anderen is
vaak moeilijk te trekken. Het hoeft
niet te gaan om de belangen van een
scherp te omlijnen groep anderen.
Het kan ook gaan om een onbepaal–
bare, zeer grote groep personen. In
de memorie van toelichting wordt als
voorbeeld gegeven het belang van
burgers bij een schoon milieu, dat
onder het begrip "belang van andere
personen" valt. Deze aangelegenheid
zal mijns inziens tot nogal veel
procedures gaan leiden.

Mijnheer de voorzitter! Volgens
het wetsvoorstel moet de rechtsvor–
dering worden ingesteld door een
vereniging of stichting die rechtsper–
soonlijkheid heeft. Opvallend is, dat
anders dan in het voorontwerp niet
meer de eis is opgenomen dat een
vereniging volledige rechtsbevoegd–
heid moet hebben. Het is naar het
oordeel van de VVD wenselijk, dat
ook een gedaagde duidelijkheid heeft
tegen wie hij procedeert. Bij de
formele vereniging, die opgericht
moet worden bij notariële akte, is er
een wettelijke verplichting tot het

opstellen van statuten en zijn er
regels over de inhoud van deze
statuten. Zij zijn gedeponeerd bij de
kamer van koophandel. Indien de
eisende partij die volledige rechtsbe–
voegdheid heeft in het ongelijk wordt
gesteld, is het duidelijk voor de
gedaagde wie hij of zij voor de
verschuldigde proceskosten kan
aanspreken. Bovendien kunnen deze
altijd verhaald worden op de
bestuurders van de formele
vereniging. De situatie bij een
vereniging zonder volledige
rechtsbevoegdheid is anders. Voor
de rechtszekerheid lijkt het gewenst
om de eis van volledige rechtsbe–
voegdheid op te nemen. Vandaar dat
het amendement dat daartoe strekt
mede door de VVD is ondertekend.

Mijnheer de voorzitter! In artikel I,
onderdeel artikel 305a, wordt in lid 1
gesproken over "bescherming van
de belangen van andere personen".
Het is zeker mede door de memorie
van toelichting nogal vaag. Wat is
erop tegen om dit onderdeel te
vervangen door "bescherming van
de belangen van andere personen,
waarbij elk van die andere personen
op zich een voldoende eigen belang
heeft om de desbetreffende
rechtsvordering in te stellen"?
Immers, in het wetsvoorstel staat
centraal, dat het moet gaan om
rechtspersonen die statutair hebben
vastgelegd bepaalde belangen te
beschermen. Een wijziging zoals
gesuggereerd, beoogt tot uitdrukking
te brengen, dat het in elk geval moet
gaan om concrete belangen van
andere personen dan de vorderende
organisatie, die elk persoonlijk reeds
voldoende belang hebben om in
rechte op te treden. Hiermee wordt
aangesloten bij een gebruikelijk
procesrechtelijk uitgangspunt,
namelijk de eis van het eigen belang,
uitgedrukt in het adagium point
d'intérêt, point d'action. In het
Nederlands vertaald: zonder
voldoende belang komt een
rechtsvordering toe.

Volgens het wetsvoorstel moeten
de te behartigen belangen ingevolge
de statuten behoren tot het doel van
de rechtspersoon, die een rechtsvor–
dering instelt. Deze eis is mijns
inziens terecht en verhoudt zich
eigenlijk slecht met het feit, dat
ingevolge dit wetsvoorstel ook
verenigingen met beperkte rechtsbe–
voegdheid in rechte kunnen
optreden. Door het statutenvereiste
zullen ad-hoc-actiegroeperingen die
duidelijk geschreven statuten

ontberen, buiten het bereik van de
voorgestelde regeling vallen. Op die
manier heeft de mogelijkheid om ook
een vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid te laten optreden
in feite geen zin.

Is het niet zo dat als hoofdregel
blijft bestaan, dat in het privaatrecht
een rechtsvordering in beginsel
alleen toekomt aan diegene die
daarbij een eigen belang heeft? Een
collectieve vordering is uiteraard
toelaatbaar, indieh de vordering
efficiënt is vanuit een oogpunt van
rechtsbescherming en wanneer geen
reële andere mogelijkheden
voorhanden zijn om het beoogde
doel te bereiken. Om dat duidelijk te
maken, heb ik voorgesteld in artikel I,
onderdeel artikel 305a, lid 1, toe te
voegen "en indien van de betrokken
andere persoon in redelijkheid niet
gevergd kan worden dat die andere
personen de rechtsvordering zelf
instellen, al dan niet door middel van
een aan de vereniging of stichting te
geven volmacht".

Hiermee wordt het subsidiaire
karakter van het collectieve–
vorderingsrecht mijns inziens
benadrukt. Dit houdt dan wel in, dat
niet zomaar de bijzondere regeling
betreffende collectief-actierecht kan
vervallen. Daarom heb ik tevens een
amendement ingediend om de
bestaande mogelijkheden te
handhaven.

Voorzitter! In artikel 305b, lid 1,
wordt een publiekrechtelijke
rechtspersoon als bedoeld in artikel
2, Boek 1, BW de bevoegdheid
toegekend een rechtsvordering in te
stellen die strekt tot bescherming
van belangen van andere personen,
voor zover hem bij of krachtens de
wet de behartiging van deze
belangen is opgedragen. Bij gebreke
van statuten dient de behartiging van
de belangen van andere personen
aan een publiekrechtelijke rechtsper–
soon te zijn opgedragen bij of
krachtens de wet, bijvoorbeeld de
instellingsregeling. Het praktische
belang van deze regeling is mij dan
ook niet geheel duidelijk. Overigens
wordt op deze wijze een bevoegd–
heid voor publiekrechtelijke
rechtspersonen geïntroduceerd,
terwijl het van aanvang af juist om
privaatrechtelijke personen ging.

Is het niet zo dat het in beginsel in
de rede behoort te liggen dat
publiekrechtelijke rechtspersonen
zich van publiekrecht behoren te
bedienen bij het handhaven van
normen waarvan de handhaving aan
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hen is toevertrouwd? Slechts
wanneer dit instrumentarium te kort
schiet, eventuele versterking daarvan
onvoldoende verbetering schept, de
aard van de betrokken belangen
optreden ten behoeve van andere in
de rede doet liggen en aan dit
individueel optreden in rechte door
de andere bezwaren kleven uit het
oogpunt van doelmatige procesvoe–
ring, dan dient openstelling van de in
dit wetsvoorstel aan de orde zijnde
mogelijkheid te worden overwogen.
Daarom acht ik het als uitgangspunt
wenselijk dat van geval tot geval in
een wettelijke regeling de bevoegd–
heid voor een privaatrechtelijke
rechtspersoon op te treden wordt
neergelegd, hetgeen tevens de
mogelijkheid schept om meer met de
bijzondere kenmerken van de in elk
afzonderlijk geval aan de orde zijnde
problemen rekening te houden.
Gaarne verneem ik het commentaar
hierop van de regering, te meer daar
ik overweeg een amendement in te
dienen om artikel I, onderdeel 305b,
geheel te laten vervallen.

Voorzitter! Het wetsvoorstel
beperkt zich niet tot het onrechtmatig
verklaren of het verbieden van
gedragingen, maar schept ook de
mogelijkheid van een collectieve
vordering ter zake van contractuele
verplichtingen. Dit verdraagt zich
mijns inziens niet met het wezen van
de contractuele relatie: deze is steeds
per definitie individueel bepaald.
Toegegeven kan worden dat soms
contractuele posities van een aantal
personen ten opzichte van één en
dezelfde wederpartij in één of meer
opzichten gelijksoortig zijn. In zulke
gevallen zou men kunnen werken
met een procesvolmacht dan wel
met een proefproces. Kan de
regering aangeven of er buiten het
terrein van onrechtmatige daadwer–
kelijk behoefte bestaat aan een
collectief-vorderingsrecht?

Voorzitter! Ik heb geprobeerd aan
te geven dat de VVD-fractie ernstige
bedenkingen heeft tegen het
onderhavige wetsvoorstel. Het
definitieve oordeel hebben wij nog
niet geveld. Veel zal mede afhangen
van de beantwoording van de
staatssecretaris. Maar wij staan niet
te juichen om de wetsvoorstel. Aan
de staatssecretaris is de moeilijke
taak om de noodzaak ervan aan te
tonen.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de

voorzitter! Het vorderingsrecht
belangenorganisaties is een kwestie
die vele, al dan niet juridisch
geschoolde pennen in beweging
heeft gebracht. De reden daarvoor is
gelegen in het feit dat het hier om
een relatief nieuwe ontwikkeling in
de rechtspleging gaat. Het betreft
hier een rechtsontwikkeling waarvoor
het burgerlijk procesrecht op dit
moment niet uitdrukkelijk ruimte laat,
behoudens via de band van
verschillende bijzondere wetten. Het
is een ontwikkeling die vooral buiten
het wetgevende kader, in de
jurisprudentie, tot ontwikkeling is
gekomen. Ik wijs op uitspraken van
de Hoge Raad.

De feitelijke stand van zaken is dat
erkenning van het civiele–
vorderingsrecht van bepaalde
rechtspersonen ten behoeve van de
belangen van andere personen in de
rechtspraak reeds ruimschoots het
geval is. Bovendien moet in
aanmerking worden genomen dat
ook verschillende wetten reeds
specifieke bepalingen ter zake
kennen. Aangenomen moet derhalve
worden dat het onderhavige
wetsvoorstel niet veel meer doet en
beoogt dan een codificatie van reeds
tot ontwikkeling gekomen rechtsre–
gels. Deelt de staatssecretaris deze
conclusie?

Voorzitter! Over de wenselijkheid
van een breed erkend vorderings–
recht van belangenorganisaties kan
veel gezegd worden. Aan de ene
kant zijn er de nodige voordelen aan
verbonden. Te denken valt aan de
totstandkoming van een zeker
machtsevenwicht, een countervailing
power van een groep van individuen
die elk voor zich tamelijk weerloos
zijn tegenover al dan niet geoliede
organisaties als bedrijven of
overheidsinstellingen. Een bundeling
van krachten ligt dan zeer voor de
hand en er kunnen op die wijze vaak
goede resultaten worden geboekt. Ik
denk aan de Consumentenbond of
aan sommige milieu-organisaties. De
kwestie is dan wel dat de ontvanke–
lijkheid voor de burgerlijke rechter
op een goede en eenduidige wijze
geregeld moet zijn. Voorts valt aan
de creditzijde te wijzen op aspecten
van proceseconomie. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen, dat er ook
nadelen zijn. Met name de collega's
Schutte en Van den Berg en ook
anderen hebben daarbij stilgestaan.
Het gaat er dan vooral om dat sneller
kwesties voor de rechter worden
uitgevochten, waar andere mogelijk–

heden om een geschil te slechten
feitelijk de voorkeur zouden
verdienen. Escalatie van het conflict
en onnodige juridificering van de
samenleving wordt dan voorkomen.

Het is niet altijd in het belang van
de zaak zelf als in een concreet
conflict procedures worden gevoerd
voor rekening van relatieve
buitenstaanders zoals een of andere
belangengroep. Dat argument was
voor mij reden om in 1988 het
initiatiefwetsvoorstel-Groenman
inzake de groepsacties gelijke
behandeling af te wijzen. Dat
voorstel, zo is ons vandaag bericht,
wordt ingetrokken.

De staatssecretaris heeft in het
voorbereidingstraject deze zaken
overwogen en heeft ten slotte de
knoop doorgehakt in de vorm van
het thans voorliggende wetsvoorstel.
In hoofdlijnen kan ik mij erin vinden.
De belangrijkste overwegingen
daartoe mijnerzijds zijn dat ik
uiteindelijk de voordelen van het
toekennen van een vorderingsrecht
aan belangenorganisaties zwaarder
zou kunnen laten wegen dan
mogelijke nadelen. Voorts weegt
voor mij zwaar de feitelijke stand van
zaken in de jurisprudentie, alsmede
het feit dat de wetgever op allerlei
deelterreinen van het recht een
dergelijk vorderingsrecht reeds heeft
erkend. Ten slotte is van belang dat
het onderhavige wetsvoorstel slechts
de ontvankelijkheidsvraag regelt. Wat
de toewijzing van de vordering
betreft, wordt de rechter niet
gebonden.

Voorzitter! Dit in aanmerking
nemend, geeft het onderhavige
wetsvoorstel mij nog slechts
aanleiding tot een enkele opmerking.
Ten opzichte van de vraag of het
vorderingsrecht waar het hier om
gaat, beperkt zou dienen te blijven
tot verenigingen met een volledige
rechtsbevoegdheid (en stichtingen),
zou ik de staatssecretaris willen
volgen in zijn redenering dat dit
onderscheid in de praktijk niet zinvol
zal zijn en bovendien tot soms
moeilijk houdbare gevolgen zou
kunnen leiden.

Over de vraag wat er kan worden
gevorderd, is nog discussie mogelijk
over de uitsluiting van de eis tot
schadevergoeding, behoudens voor
zover een vereniging daarin louter
ten behoeve van haar leden optreedt.
Ik meen dat de argumentatie van de
staatssecretaris om een verdergaand
recht niet toe te staan niet geheel
overtuigend is. Ik zou op deze plaats
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De heer Wo/ffensperger (D66)

nog eens naar voren willen brengen,
dat het mij voorkomt dat de
staatssecretaris de bepaling van
artikel 305a BW, tweede lid,
onvoldoende in rekening brengt in
deze kwestie. Het kan inderdaad zo
zijn dat vele praktische problemen
zich verzetten tegen een collectief
gevorderde schadevergoeding. Maar
is het niet zo, dat de aangehaalde
bepaling in dergelijke kwesties
voidoende soelaas zou kunnen
bieden? De bepaling strekt er immers
toe dat een rechtsvordering ex het
eerste lid niet mogelijk is indien de
ongelijksoortigheid van de belangen
zich daartegen verzet? Daarenboven
lijkt een dergelijke uitsluiting van het
vorderen van schadevergoeding in
veel gevallen er in ieder geval niet
aan in de weg te staan dat bijvoor–
beeld ad hoc een vereniging wordt
opgericht. Het vorderen van
schadevergoeding door een
vereniging ten behoeve van haar
leden is namelijk wel mogelijk.

Een andere kwestie waarvoor ik op
dit moment de aandacht wil vragen,
betreft het vorderingsrecht van
dierenbeschermingsorganisaties. Hoe
je het wendt of keert, het huidige
wetsvoorstel leidt tot het feitelijke
gevolg, dat de destijds uitdrukkelijk
door de wetgever beoogde
vorderingsbevoegdheid ter beharti–
ging van belangen van dierenwelzijn,
vermindert. Slechts via de omweg
van de belangen van andere

personen of de onrechtmatige daad
kunnen dierenbeschermings–
organisaties nog ontvankelijk worden
verklaard. De invoeging, op enigerlei
wijze, van de huidige bepaling uit
artikel 128 van Gezondheids– en
welzijnswet voor dieren in het BW
zou volgens de staatssecretaris
strijden met het wezen van het
burgerlijk recht. Met andere
woorden, via een dergelijke
manoeuvre zou aan het burgerlijk
recht als het ware een andere inhoud
worden gegeven. Als dat zo is, is er
altijd nog de mogelijkheid artikel 128
in de Gezondheids– en welzijnswet
voor dieren te laten staan. Doen we
dat niet, dan nemen we immers nu
op een achternamiddag terug wat we
toen uitdrukkelijk hebben gewild en
zelfs, en dat is interessant tegen–
woordig, door de Eerste Kamer is
aanvaard!

Voorzitter! Ik kan hiermee
afronden en zeggen dat ik geneigd
ben het voorstel te steunen. Ik ben
echter ook uiterst nieuwsgierig naar
de reactie van de staatssecretaris op
de kritiek die van verschillende
kanten is geleverd. Dit debat biedt
immers de gelegenheid goed te
luisteren naar hetgeen anderen
zeggen. De geuite kritiek was dikwijls
fundamenteel. Ik ben met name
benieuwd naar de reactie van de
staatssecretaris op de kritiek van de
collega's Schutte en Van den Berg.

D

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Laat ik vooropstellen dat
mijn fractie gelukkig is met de komst
van dit wetsvoorstel. Gehoord de
inbreng van een aantal van mijn
collega's, heb ik de neiging om die
eerste woorden van mijn betoog te
onderstrepen. Ik wijs erop dat mijn
fractie in het verleden een aantal
malen heeft aangedrongen op een
algemene regeling inzake het
collectieve-actierecht. Wij beschou–
wen zo'n regeling als een codificatie
van de heersende rechtsovertuiging
op dit gebied, zoals die in de
jurisprudentie tot ontwikkeling is
gekomen. In de memorie van
toelichting is terecht verwezen naar
de motie-Groenman c.s., waarin
gevraagd werd naar een regeling van
het collectieve-actierecht voor
consumentenorganisaties. In dit
debat is ook al genoemd het
initiatiefvoorstel-Groenman op het
gebied van gelijke behandeling. Dit is
overigens op 25 oktober ingetrokken.

Ook op het gebied van het milieu
is de mogelijkheid om een groeps–
actie in te stellen, van grote
betekenis. Ik denk dan met name aan
het Nieuwe Meer-arrest dat zulks in
mijn ogen aantoont. Juist omdat op
dat terrein het vooral ook collectieve
belangen zijn die worden getroffen,
is het is goed dat een zo belangrijk
recht niet alleen door de jurispruden–
tie, maar ook door de wetgever
wordt erkend, al was het maar
omdat de overheid daar zelf belang
bij kan hebben, wanneer milieu–
wetgeving gehandhaafd moet
worden. Daarom is het goed dat
naast het administratiefrecht nu ook
het privaatrecht een regeling voor
groepsacties krijgt.

Voorzitter! Dit brengt mij op het
wetsvoorstel zelf. Mijn fractie kan
zich in grote lijnen in dit wetsvoor–
stel vinden. In vergelijking met het
voorontwerp uit 1988 is dit voorstel
ruimer. Het groepsactierecht wordt
niet langer beperkt tot alleen de
onrechtmatige daad en tot rechtsper–
sonen met volledige rechtsbevoegd–
heid. Wij stemmen daarmee in. Ook
in het contractenrecht zijn naar ons
gevoel gevallen denkbaar die zich
voor een collectieve actie lenen. Ik
denk bijvoorbeeld aan het geval van
de vakantiegangers die door een
malafide toeroperator zijn gedu–
peerd. Daarbij staan wel degelijk
gelijksoortige belangen op het spel.
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Op twee punten heb ik nog enige
twijfel of in het wetsvoorstel de
meest gelukkige keuze is gemaakt.
Ten eerste betreft dat het uitsluiten
van de mogelijkheid om ten behoeve
van belanghebbenden schadevergoe–
ding te vorderen, behoudens de
vereniging die ten behoeve van haar
leden optreedt. Ten tweede heb ik
twijfel over de afstemming van de
regeling van het collectieve–
actierecht op die in de Algemene wet
bestuursrecht.

Ik begin met het eerste punt dat
tevens het lastigste is. Kern van de
regeling in het wetsvoorstel is dat
een belangenorganisatie ten behoeve
van derden geen schadevergoeding
kan vorderen, tenzij een vereniging
dat voor haar leden doet en voor die
leden optreedt. Deze uitsluiting van
schadevergoedingsacties hangt
volgens de staatssecretaris vooral
samen met de juridisch-technische
problemen die zich daarbij kunnen
voordoen. Hij voorziet problemen bij
het vaststellen van de totale schade,
het verdelen van de schadevergoe–
ding en de beoordeling van de per
individu vaak verschillende omstan–
digheden. Die problemen zouden
met dit wetsvoorstel niet opgelost
worden. Ik erken dat die inderdaad
niet opgelost zouden worden. Ik
vraag me echter af of het een
noodzaak is dat die problemen in dit
wetsvoorstel worden opgelost.
Anders dan bij het collectieve–
actierecht op zichzelf is er, wat de
collectieve-schadevergoedingsacties
betreft, immers nog geen sprake van
uitgekristalliseerde jurisprudentie. De
vraag is dan ook of wij de rechtsont–
wikkeling op dit punt niet wat meer
ruimte moeten laten. De SER was
daar voorstander van. Ook in de
literatuur is daar veelvuldig voor
gepleit.

De rechter heeft op grond van
artikel 305a, tweede lid, voldoende
mogelijkheden om collectieve
vorderingen tot schadevergoeding
niet-ontvankelijk te verklaren,
wanneer de door belanghebbenden
geleden schade ongelijksoortig is.
Daarmee zou ook meer recht worden
gedaan aan het uitgangspunt van het
wetsvoorstel. Voor de ontvankelijk–
heid van een belangenorganisatie is
niet het type vordering doorslagge–
vend, maar de vraag of de bij de
vordering betrokken belangen zich
voor bundeling lenen. Veel
schadevergoedingsvorderingen
zullen zich inderdaad niet voor zo'n
bundeling lenen. Ik kan mij echter

voorstellen dat zich gevallen
voordoen, waarin dat wel mogelijk
is. Ook de staatssecretaris lijkt
daarvan uit te gaan, wanneer hij
schrijft dat de schade doorgaans en
in de meeste gevallen per individu
verschilt. Met andere woorden: het
andere is ook mogelijk. Ik hoor hier
graag een reactie op.

Ik heb nog één vraag op dit punt.
Op grond van het wetsvoorstel kan
de vereniging die ten behoeve van
haar leden optreedt, wel schadever–
goeding vorderen. Als ik de tekst van
artikel 8.2.6.7 van de Algemene wet
bestuursrecht bekijk, kom ik tot de
conclusie dat de AWB deze mogelijk–
heid niet kent. Het is dus de vraag of
beide regelingen op dit punt niet op
elkaar zouden moeten worden
afgestemd.

Dan mijn tweede punt, namelijk de
afstemming van de civiele regeling
op die in de Algemene wet bestuurs–
recht. In dit wetsvoorstel is voor een
heel andere formulering gekozen dan
in de AWB. In de ogen van mijn
fractie is het uitermate wenselijk om
beide regelingen zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen. Ik herinner de
staatssecretaris eraan hoe vaak wij
de laatste tijd in het kader van de
AWB en de herziening van de
rechterlijke organisatie hebben
gesproken over de convergentie van
rechtsgebieden. Beide regelingen
zouden dezelfde reikwijdte moeten
hebben. De staatssecretaris heeft in
mijn ogen in de stukken niet
overtuigend kunnen aangeven
waarom de formuleringen van met
name artikel 305a, eerste lid, en
artikel 1:2, derde lid, van de AWB
zover uiteen moeten lopen. Waarom
wordt in de AWB gesproken van
rechtspersonen en in dit voorstel van
verenigingen en stichtingen?
Waarom wordt in het ene geval van
algemene en collectieve belangen
gesproken en in het andere geval
van de belangen van andere
personen? In de AWB wordt
gesproken van belangen die
rechtspersonen krachtens hun
doelstellingen en blijkens hun
feitelijke werkzaamheden behartigen.
In dit wetsvoorstel wordt alleen
gesproken over ingevolge de
statuten behartigde belangen. In de
nota naar aanleiding van het
eindverslag geeft de staatssecretaris
aan, dat het daarbij "niet zozeer" om
verschillen in reikwijdte gaat. De
woorden "niet zozeer" lijken erop te
wijzen dat er wel enige verschillen in
reikwijdte bestaan.

Het lijkt mij wenselijk om op dat
punt helderheid te krijgen, zeker nu
voor zeer uiteenlopende formulerin–
gen is gekozen. Het lijkt mij dat
onomstotelijk zou moeten vaststaan,
dat de reikwijdte van beide regelin–
gen wel degelijk dezelfde is. Het is
immers niet ondenkbaar, dat
bijvoorbeeld de milieu-organisatie
zowel in de administratieve als in de
civiele sfeer een collectieve actie zou
willen ondernemen. Het zou dan
buitengewoon vreemd zijn en niet
goed uit te leggen, als dat in het ene
geval wel en in het andere geval niet
mogelijk zou zijn.

Dan een opmerking over de
amendementen. Een aantal daarvan
strekt ertoe om de reikwijdte van het
wetsvoorstel te beperken. Ik betreur
dat. Daar heb ik twee argumenten
voor. In de eerste plaats is de figuur
van de collectieve actie ontwikkeld in
de jurisprudentie. Die wordt nu
gecodificeerd. Met zo'n codificatie
kun je twee kanten uit. Je kunt de
huidige stand van zaken codificeren,
waarbij je ruimte laat voor de
verdere ontwikkeling van de
jurisprudentie. De andere mogelijk–
heid is, dat je de codificatie aangrijpt
om barrières aan te brengen, in die
zin dat je zegt: rechter, daar mag u
nu niet meer overheen! Dan zou de
wetgever met deze codificatie zelfs
een beperking kunnen aanbrengen
ten opzichte van de huidige stand
van de jurisprudentie. Mijn fractie
kiest heel bewust voor de eerste lijn.
Wij willen de mogelijkheid open
laten voor een verdere ontwikkeling
van de jurisprudentie.

Er is een tweede argument. Ik
vraag de indieners van de amende–
menten om dat in hun beschouwin–
gen te betrekken. Het komt mij voor
- ik leg dat uitdrukkelijk aan de
staatssecretaris als vraag voor - dat
een aantal van de voorgestelde
amendementen uitdrukkelijk tot
gevolg heeft, dat de kloof tussen de
regeling in het administratiefrecht en
die in het civielrecht weer wordt
vergroot, waardoor je steeds verder
uiteenlopende regelingen krijgt. Naar
mijn gevoel zou je uit een oogpunt
van eenheid van rechtsontwikkeling
juist voor dezelfde reikwijdte moeten
kiezen. Ik geef een voorbeeld. Neem
de vraag naar de eis van de al of niet
volledige rechtsbevoegdheid. Die zou
niet worden gesteld in de Algemene
wet bestuursrecht, maar als het
amendement op dat punt zou
worden aangenomen, zou die wel in
het burgerlijk recht worden gesteld.
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Dat komt mij uiterst ongewenst voor.
Naar mijn gevoel is het het één of
het ander: öf je moet het niet doen,
öf je zou de indieners kunnen
tegenwerpen dat zij bij de Algemene
wet bestuursrecht op dat punt niet
goed hebben opgelet.

De heer Korthals (VVD): Dat hoeft
niet helemaal zo te zijn. Over het
algemeen zal het bij de Algemene
wet bestuursrecht zo zijn, dat de
overheid procespartij is tegen een
burger, terwijl het in civiele
procedures vaak burgers onderling
zijn. Dan is het nog belangrijker hoe
de proceskosten kunnen worden
verhaald. Dat neemt niet weg dat er
wat voor te zeggen is om ook de
volledige rechtsbevoegdheid ingang
te doen vinden bij het bestuursrecht.

De heer Wolffensperger (D66):
Laten wij het er in ieder geval over
eens zijn dat er waarde zou moeten
worden gehecht aan de harmonie
tussen beide regelingen, in civiel–
recht en in administratiefrecht, en
dat die factor bij de beoordeling mag
meewegen.

Ik heb bezwaar tegen het
amendement van de heer Korthals
op stuk nr. 13, dat ertoe strekt om
naast de algemene regeling, waar wij
nu eindelijk toe besluiten, alle
bijzondere regelingen te laten
voortbestaan en blijkens de
toelichting ook de mogelijkheid open
te laten om weer nieuwe bijzondere
regelingen in bijzondere wetgeving
op te nemen. Ik heb al gesproken
over het gebrek aan uniformiteit
tussen het BW en de Algemene wet
bestuursrecht. Het komt mij
uitermate onwenselijk voor om naast
de algemene codificatie in privaat–
recht in allerlei wetten afwijkende
codificaties te laten bestaan.
Afgezien van de technische merites,
komt het mij voor dat de helderheid
en de rechtszekerheid met zo'n
ontwikkeling niet zou zijn gediend. Of
je doet het overal specifiek of je doet
het op één centrale plaats, maar het
moet geen mengvorm zijn.

De heer Korthals (VVD): Ik geef toe
dat er enige bezwaren aan dat
amendement kleven, maar het
amendement op stuk nr. 13 moet wel
worden gezien in relatie tot het
amendement op stuk nr. 12. Daarin
wordt een beperking aangebracht,
waardoor bijvoorbeeld collectieve
acties van dierenbeschermings–
organisaties wel eens buiten de boot

zouden kunnen vallen. Die probeer ik
door het amendement op stuk nr. 13
er weer onder te laten vallen.

De heer Wolffensperger (066): Ik
aanvaard dat dat een tegenargument
is tegen mijn bezwaren tegen het
amendement van de heer Korthals. Ik
begrijp de samenhang tussen de
amendementen op stuk nrs. 12 en
13.

De vergadering wordt van 17.40 uur
tot 19.15 uur geschorst.

D

Staatssecretaris Kosto Mijnheer de
voorzitter! De heren Van den Berg en
Korthals memoreerden dat het
onderhavige wetsvoorstel recht–
streeks voortvloeit uit een handeling
van deze Kamer op 9 december
1986. Toen werd de motie aangeno–
men waarin de regering werd
verzocht, op een zo kort mogelijke
termijn het collectieve-actierecht
voor consumentenorganisaties
wettelijk te regelen. Ik heb er bij de
uitvoering van deze motie voor
gekozen, de regeling niet te beperken
tot consumentenorganisaties. Dat
heeft de heer Korthals terecht
vastgesteld. Het leek mij niet langer
gerechtvaardigd, het collectieve–
actierecht te beperken tot bepaalde
uitdrukkelijk genoemde rechtsgebie–
den. De ontwikkelingen in de
rechtspraak duiden er immers op dat
op de meest uiteenlopende
rechtsgebieden belangenorganisaties
met succes de burgerlijke rechter
raadplegen. Bovendien is het
inmiddels goed mogelijk om met de
in de rechtspraak opgedane
ervaringen een algemene regeling te
ontwerpen.

Door de diverse fracties zijn er bij
de behandeling van dit wetsvoorstel
kritische vragen gesteld over het
waarom van een algemene regeling.
Is het, zo zou je kunnen zeggen, niet
beter om per wetsvoorstel of per
wetswijziging de wenselijkheid van
een collectieve actie te bezien en
voor het overige de ontwikkeling aan
de rechter over te laten. De heren
Schutte en Van den Berg spraken
woorden van die strekking. Is, zo
wordt ook wel eens gevraagd, de tijd
eigenlijk wel rijp voor een algemene
regeling en is het misschien niet
beter om nog enige tijd te wachten?
Ik maakte al duidelijk dat ik deze
vraag namens de regering ontken–

nend beantwoord. Ik meen dat daar
goede redenen voor zijn.

Allereerst tonen de ontwikkelingen
in de rechtspraak aan dat de tijd wel
degelijk rijp is voor een algemene
regeling. Immers, op de meest
uiteenlopende rechtsgebieden
worden belangenorganisaties
ontvankelijk geacht. Duidelijk is dat
ook de Hoge Raad hierbij geen
onderscheid maakt bij de voorwaar–
den die aan deze organisaties
worden gesteld om te worden
ontvangen. Ook maakt het niet uit of
het gaat om wat wel wordt genoemd
een groepsactie of een algemeen–
belangactie. Is met een collectieve
actie een efficiënte en/of een
effectieve rechtsbescherming te
bereiken, dan worden aan de eisende
organisatie, naast de eis dat de actie
in overeenstemming moet zijn met
de statutaire doelstelling, geen
nadere voorwaarden gesteld. Naar
mijn opvatting zijn de ontwikkelingen
voldoende uitgekristalliseerd om met
een algemene regeling te komen. De
lijn om per wetsvoorstel te beoorde–
len of een collectieve actie op haar
plaats is, is naar mijn eerlijke
opvatting daarmee achterhaald. Dat
laat uiteraard onverlet dat op
bepaalde rechtsgebieden behoefte
kan blijken te bestaan aan een
specifieke regeling, net zo goed als
de bijzondere regeling in de Wet
algemene voorwaarden door dit
wetsvoorstel in stand wordt gelaten.

Een algemene wettelijke regeling
biedt bij deze stand van zaken grote
voordelen. Daarom bepleit ik dit
wetsvoorstel ook nadrukkelijk. Dit
betreft zowel het algemeen zijn van
de regeling als het feit dat deze in de
wet staat. Een algemene regeling
voorkomt dat bij specifieke regelin–
gen telkens nadere voorwaarden
worden gesteld, waardoor een grote,
niet te motiveren diversiteit in
ontvankelijkheidsvoorwaarden zou
ontstaan. De huidige specifieke
regelingen, zoals beschreven in
paragraaf 3 van de memorie van
toelichting, onderstrepen dit gevaar
heel helder. Een algemene wettelijke
regeling voorkomt dit, hetgeen van
groot belang is uit een oogpunt van
rechtszekerheid en eenheid van
regelgeving. Ik denk hierbij aan de
heer Wolffensperger die zijn grote
tevredenheid met dit wetsvoorstel
heeft betuigd. Dit zijn argumenten
waarvan ik weet dat ze hem zeker
zullen aanspreken, maar naar ik hoop
ook de andere leden van de Kamer.
Ik voor mij verwacht daarom veel
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van het harmoniserend effect van de
regeling.

Daarnaast biedt een algemene
regeling het voordeel dat men zich
niet meer bij ieder wetsvoorstel of
iedere wetswijziging hoeft af te
vragen of in dat geval een collectieve
actie dient te worden opgenomen en
wat daarbij dan weer de voorwaar–
den zouden moeten zijn.

Ten slotte biedt een algemene
regeling de gelegenheid om
specifieke regelingen die zonder
duidelijke reden verschillende
voorwaarden stellen en die verder
ook overbodig zijn, te schrappen.

Het voordeel dat de voorwaarden
voor een collectieve actie in de wet
worden neergelegd, is allereerst dat
hiermee wordt recht gedaan aan
artikel 107 van onze Grondwet, het
codificatie-artikel. Nu op dit moment
de jurisprudentie van de Hoge Raad
eenduidig is, is het ook goed
mogelijk aan de in dit artikel
neergelegde opdracht te voldoen. Dit
is dus een codificatiewetsvoorstel.

Verder is het in de wet mogelijk,
voorwaarden en waarborgen op te
nemen die de rechter zonder
wettelijke grondslag bezwaarlijk kan
hanteren. Ik denk hier dan allereerst
aan de voorwaarde dat in principe de
eiser verplicht is eerst met de
gedaagde in onderhandeling te
treden. Dit zal vergeleken bij de
huidige praktijk tot een vermindering
van de collectieve acties leiden, dus
er is een duidelijk inperkend effect
van het wetsvoorstel, al is het maar,
voorzitter, omdat hiermee onbezon–
nen acties worden voorkomen.
Verder wordt met deze verplichting
beoogd, de zelfregulering door
marktpartijen te bevorderen. Twee
waarborgen ter voorkoming van
ongewenste belangenbehartiging die
wel door de wetgever maar niet door
de rechter kunnen worden gecreëerd
zijn te vinden in de leden 4 en 5 van
artikei 305a.

Zijn er daarnaast ook punten waar
het wetsvoorstel de mogelijkheden
van het collectieve-actierecht
uitbreidt vergeleken met wat op dit
moment mogelijk is?

Mijnheer de voorzitter! Tijdens de
behandeling van het wetsvoorstel
leken een aantal fracties zich over
twee punten zorgen te maken. Dit
gaat in de eerste plaats om het feit
dat ook verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid toegang tot de
rechter wordt gegeven. Mevrouw
Soutendijk en de heer Korthals zijn
hier uitvoerig over geweest. Ik kom

op dit punt straks bij de bespreking
van het amendement op stuk nr. 14
nog terug, maar ik wil nu al kwijt dat
het wetsvoorstel ook op dit punt de
jurisprudentie van de Hoge Raad
codificeert. De Hoge Raad, mijnheer
de voorzitter, spreekt telkens over
"rechtspersonen" en nooit stelt hij
hierbij als eis dat de eisende
rechtspersoon volledig rechtsbe–
voegd is.

In het vorig jaar gewezen
AbvaKabo-arrest van de Hoge Raad -
1 juli 1992, Nederlandse jurispruden–
tie 93/450 - werd verder wel als eis
gesteld dat de doelomschrijving van
de eisende rechtspersoon in statuten
moet zijn neergelegd, maar er werd
niet als eis gesteld dat deze statuten
in notariële akten moeten zijn
opgenomen. Het wetsvoorstel eist
derhalve op dit punt precies datgene
wat ook de Hoge Raad eist en gaat
geenszins verder dan de huidige
praktijk.

Mijnheer de voorzitter! Gaat het
wetsvoorstel wel verder dan de
huidige praktijk door ook contrac–
tuele vorderingen te accepteren? De
heer Korthals was hier uitvoerig
over.

Het is duidelijk dat de praktijk op
dit punt nog niet geheel is uitgekris–
talliseerd. Ik geef dit toe. Maar alles
wijst erop dat de rechtspraak deze
vorderingen wil toestaan. Ik kom op
deze rechtspraak later nog terug,
maar ik wil ook nu al wijzen op een
uitspraak van de Hoge Raad van 30
november 1990 - Rechtspraak van de
week 1990/218 - waarin de Hoge
Raad impliciet de mogelijkheid van
collectieve acties op contractueel
terrein erkent. In deze procedure,
tussen de vereniging van assistent–
geneeskundigen van het ziekenhuis
Leyenburg en de gemeente Den
Haag, stond centraal de weigering
van de gemeente om aan de in het
ziekenhuis Leyenburg werkzame
assistent-geneeskundigen een
overwerkvergoeding uit te betalen.
Onenigheid bestond over de vraag of
moest worden uitgegaan van een
werkweek van 48 dan wel van 38
uur. De rechter ging van het laatste
uit en veroordeelde de gemeente op
vordering van de eisende organisatie
tot betaling van een overwerk–
vergoeding op basis van een
normale werkweek van 38 uur. In
drie instanties, dus ook door de
Hoge Raad, werd in de aard van deze
vordering geen aanleiding gezien de
organisatie niet-ontvankelijk te
verklaren. Op andere uitspraken

waarin de rechter in het feit dat een
vordering uit overeenkomst werd
mgesteld, geen aanleiding zag de
collectieve actie niet toe te staan,
kom ik straks nog terug.

Op dit punt wil ik nog een
opmerking maken over de gevolgen
van het collectieve-actierecht voor
het beroeps– en bedrijfsleven. De
weerstand tegen het verschijnsel
collectieve actie en ook tegen het nu
voorliggende wetsvoorstel wordt
vaak ingegeven door het idee dat
vooral bedrijven zullen worden
aangesproken. Collectieve acties
zouden met andere woorden slecht
zijn voor het bedrijfsleven.

Mijnheer de voorzitter! Het
tegendeel is waar. Een inventansatie
van het aantal collectieve acties dat
tot de Hoge Raad is doorgedrongen
geeft het volgende, in mijn ogen zeer
interessante beeld. Tot nu toe zijn
voor zover mij bekend 22 collectieve
acties door de Hoge Raad behandeld.
In maar 3 van deze acties was de
gedaagde een persoon of rechtsper–
soon uit het beroeps– of bedrijfsle–
ven. 3 van de 22 is nog geen 14%.
Bij maar liefst 7 van deze acties was
de eiser daarentegen een vereniging
of stichting die opkwam voor de
belangen van het beroeps– of
bedrijfsleven. Dat is ruim 30% van
het aantal collectieve acties.

Interessant is hierbij de laatste
door de Hoge Raad berechte
collectieve actie. Het arrest van de
Hoge Raad is van 1 juli 1993. Het is
te vinden in Rechtspraak van de
week 1993, nr. 154. In deze proce–
dure vordert een voor tuinders
optredende belangenorganisatie een
verklaring voor recht, dat de
berekening van het aan deze tuinders
geleverde gas door de gemeente
Den Haag ondeugdelijk geschiedt.
Tevens wordt gevorderd dat het
teveel betaalde door de gemeente
wordt terugbetaald. Op een min of
meer formeel punt werd uiteindelijk
de organisatie niet-ontvankelijk
verklaard. Krachtens arbitraal beding
moest de zaak door arbiters worden
beslecht.

Tussen haakjes, niet werd
geoordeeld dat de organisatie
niet-ontvankelijk was, omdat zij
vorderingen uit overeenkomst had
ingesteld. Dit is het tweede
voorbeeld waarbij vorderingen uit
overeenkomst binnen de groepsactie
mogelijk worden geacht.

Uit de zojuist gegeven cijfers valt
in ieder geval te leren dat ook het
beroeps– en bedrijfsleven dankbaar
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gebruik maakt van het collectieve–
actierecht. Slechts in een gering
aantal gevallen is het beroeps– en
bedrijfsleven de gedaagde.

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Dit laatste argument lijkt mij niet zo
sterk, want de rechter zal zich eerst
moeten beraden over de vraag of hij
bevoegd is om kennis te nemen. Pas
daarna komt de vraag aan de orde of
de vordering ontvankelijk is. Met
andere woorden, aan die
ontvankelijkheidsvraag is de rechter
naar mijn gevoel niet eens toegeko–
men.

Staatssecretaris Kosto Ik wil wel
toegeven dat dit zo is in mijn tweede
voorbeeld, maar mijn eerste
voorbeeld staat wel degelijk. Ik heb
gezegd dat ik aanwijzingen heb dat
de jurisprudentie het zal aanvaarden,
maar ik heb niet gezegd dat ik
daarover zekerheid heb. Ik zou bijna
zeggen: ik heb anderhalf argument
aan de jurisprudentie ontleend. Hier
en daar leeft de veronderstelling dat
het bedrijfsleven schade zal lijden,
maar het tegendeel is waar. Het
bedrijfsleven maakt hier gebruik van.
Mijn conclusie is derhalve dat
collectieve acties per saldo voor het
bedrijfsleven gunstig zijn en naar ik
hoop voor een heleboel andere
mensen ook.

De heer Korthals heeft mij
gevraagd, uitvoerig te reageren op
zijn uitvoerige betoog over de "class
action"-figuur. Nou proef ik in zijn
betoog dat met dit wetsvoorstel het
onderscheid tussen een collectieve
actie en een class action, een
fenomeen uit het Angelsaksische
rechtsleven, vervaagt.

Laat ik vooropstellen dat de class
action alleen omstreden is voor
zover het daarbij mogelijk is,
schadevergoeding te vorderen.
Doorgaans heeft men geen moeite
met deze figuur, indien andersoortige
vorderingen worden ingesteld, zoals
een bevel of een verbod. Nu het
wetsvoorstel de mogelijkheid van het
instellen van een vordering tot
schadevergoeding nagenoeg uitsluit,
wordt dit omstreden punt buiten de
deur gehouden en kan de angst,
voor zover deze er is, dat met het
voorstel een soort class action wordt
geïntroduceerd, worden weggeno–
men.

Bovendien verschilt de class action
op tal van andere essentiële punten
van een collectieve actie. Ten eerste
betreft dit de initiatiefnemer van de

actie. Bij ons is dit een belangenor–
ganisatie. In de Verenigde Staten,
waar de class action bloeit, zoals de
heer Korthals zei, zijn dat in feite de
advocaten. Zij zijn het die de class
action initiëren en wel omdat zij daar
werken op basis van een contin–
gency fee. Daarmee kunnen zij
enorme bedragen verdienen met een
succesvolle class action. Men weet:
er is een ramp en de advocaten
schieten toe om die potentiële mijn
te exploiteren.

Dat is ook precies de reden,
waarom de class action omstreden
is. Wij behoeven daarvoor in
Nederland niet beducht te zijn. De
door de heer Korthals beschreven
praktijk van de class actions in de
Verenigde Staten waardoor meer de
buidels van de rechtshulpverleners
worden gespekt en er weinig
overblijft voor de slachtoffers, kan
zich hier niet voordoen, omdat het
bij ons voor de advocaat verboden
is, zijn acties, zijn diensten aan te
bieden op basis van een contingency
fee. Bovendien kan dit verschijnsel
zich ook alleen voordoen bij een
schadevergoedingsvordering, die in
het onderhavige wetsvoorstel zo
goed als uitgesloten is.

Als laatste verschilt de class action
van een collectieve actie door het feit
dat derden-belanghebbenden aan de
uitspraak door het gezag van
gewijsde gebonden zijn. Hiervan is
bij dit wetsvoorstel bewust afgezien,
mede omdat wij daarmee in strijd
zouden handelen met artikel 6 van
het Europese verdrag tot bescher–
ming van de rechten van de mens en
met ons grondrecht op vrije toegang
tot de rechter.

Op dit punt verschilt, zoals de heer
Korthals terecht stelt, een class
action van een groepsactie. Mijn
conclusie is dan ook dat de punten
die de class action omstreden maken
in het vandaag behandelde
wetsvoorstel niet zijn terug te
vinden.

Mijnheer de voorzitter! Vervolgens
vroeg de heer Korthals wat erop
tegen is aan de woorden
"bescherming van de belangen van
andere personen" in lid 1 van artikel
305a toe te voegen de woorden:
"waarbij elk van die personen op
zich een voldoende eigen belang
heeft om de desbetreffende
rechtsvordering in te stellen". Deze
toevoeging zou inhouden dat nog
alleen die collectieve acties zijn
toegestaan, waarbij sprake is van
bundeling van bestaande, individuele

rechtsvorderingen. Hiermee wordt
het type collectieve acties waarbij de
naleving wordt bewerkstelligd van
normen waarvan de afdwinging
problematisch is in het stelsel van
individuele rechtsvorderingen de pas
afgesneden. Dit zou inhouden, dat
het door iedereen met instemming
ontvangen belangrijke arrest Nieuwe
Meer - Hoge Raad, 27 juni 1986 -
ongedaan wordt gemaakt. Het zou
bijvoorbeeld ook met zich brengen,
dat niet kan worden opgetreden
tegen een milieubelastende activiteit,
waarvan de gevolgen pas voor
toekomstige generaties merkbaar
zullen zijn. Het is niet moeilijk om
een voorbeeld te verzinnen: een stof,
waarvan weinig bekend is wordt
geloosd. Meer in het algemeen is het
dan niet mogelijk op te treden tegen
een dreigende onrechtmatige daad,
waarvan vooraf niet bekend is, wie
daarvan het slachtoffer zal worden. Ik
denk aan misleidende reclame–
uitingen of aan discriminatie bij
woningtoewijzing.

De heer Korthals heeft gezegd een
amendement te overwegen, waarbij
artikel 305b wordt geschrapt. Dit zou
inhouden dat publiekrechtelijke
rechtspersonen niet ter bescherming
van de belangen van andere
personen een rechtsvordering
kunnen instellen. Ik moet de heer
Korthals erop wijzen, dat niet meer
wordt gesproken over "de beharti–
ging van andere personen, voor
zover hem bij of krachtens de wet de
behartiging van deze belangen is
opgedragen", maar nu de woorden
"voor zover hem de behartiging van
deze belangen is toevertrouwd"
worden gebezigd. Bij nota van
wijziging is deze formulering
aangepast aan de Algemene wet
bestuursrecht.

De heer Korthals vroeg naar het
belang van deze bepaling. Het zal
bekend zijn, dat de overheid zich van
het privaatrecht bedient, waar het
publiekrecht de overheid onvol–
doende instrumenten biedt om haar
overheidstaak naar behoren uit te
voeren. In het bekende Windmill–
arrest heeft de Hoge Raad de
grenzen aangegeven, waarbinnen dit
ook mogelijk is. Uitgangspunt blijft,
dat de overheid zich in beginsel van
het publiekrecht hoort te bedienen.
Dat geldt ook voor artikel 305b,
waarop onverkort de Windmill–
jurisprudentie van toepassing is.

De heer Korthals stelt, dat de
mogelijkheid die artikel 305b biedt,
alleen zou moeten worden overwo–
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gen waar het publiekrecht te kort
schiet. Maar hiervoor waakt al die
Windmill-jurisprudentie. Het belang
van artikel 305b ligt dan voorname–
lijk in die gevallen, waarin aan een
overheidslichaam wel in algemene
bewoordingen de behartiging van de
belangen van andere personen is
opgedragen, zonder dat het daartoe
benodigde instrumentarium wordt
geboden In de praktijk blijkt ook
behoefte te bestaan aan deze vorm
van belangenbehartiging. Voor
voorbeelden verwijs ik naar de
memorie van toelichting en de
memorie van antwoord. Het is
overigens ook veelzeggend, dat de
allereerste door de Hoge Raad
behandelde collectieve actie er een
was, waarbij een bedrijfschap als
eiser optrad. Ik denk aan het
Klomp-arrest uit 1970.

Mevrouw Soutendijk heeft
gevraagd wat bedoeld wordt met
"belangen van andere personen" in
verhouding tot het belang van de
organisatie zelve. Dit wetsvoorstel
laat het eigen belang van de
organisatie onverlet. Het biedt echter
aan de organisatie een alternatief in
de vorm van de mogelijkheid om in
rechte op te treden ten behoeve van
belangen van anderen. Maakt de
organisatie van deze mogelijkheid
gebruik, dan hoeft het bestaan van
eigen belang van de organisatie niet
te worden gesteld. Het wetsvoorstel
zegt dus ook niets over de vraag,
wanneer een organisatie zelf
voldoende eigen belang heeft en
brengt in dat opzicht dus geen
verandering in de bestaande situatie.
Concluderend merk ik op, dat het bij
belangen van anderen niet gaat om
een cumulatie van vereisten, maar
om een alternatieve mogelijkheid.
Het is dus ook denkbaar, dat de
organisatie ontvangen kan worden
op grond van de voorgestelde
regeling, als zij zelf helemaal geen
eigen belang heeft gesteld.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Dan begrijp ik dus
goed dat voor een vordering op
grond van gestelde eigen belang van
de organisatie dit wetsvoorstel geen
enkele betekenis heeft?

Staatssecretaris Kosto Ja.
Mijnheer de voorzitter! Beide

toegesprokenen nu vereend, de heer
Korthals en mevrouw Soutendijk,
hebben vragen gesteld over de
mogelijkheid en wenselijkheid van
collectieve acties waarbij een

vordering uit overeenkomst wordt
ingesteld. Wij hadden het daar
zojuist al even over. Waarom is het
noodzakelijk en wenselijk, ook deze
vorderingen mogelijk te maken? Het
is een van de kenmerken van dit
wetsvoorstel om buiten twijfel te
stellen dat het mogelijk moet zijn,
ook vorderingen uit overeenkomst in
te stellen. Uiteraard geldt ook dat de
daarbij betrokken belangen wel te
bundelen moeten zijn, zodat in die
gevallen waarin de contractuele
relaties te individueel bepaald zijn,
een collectieve actie geen doorgang
kan vinden. Het is echter onjuist, te
stellen dat contractuele relaties per
definitie individueel bepaald zijn. Net
als bij de onrechtmatige daad
kunnen ook bij een vordering uit
overeenkomst de daarbij betrokken
belangen onder omstandigheden
zeer goed te bundelen zijn en een
collectief optreden voor de burger–
lijke rechter rechtvaardigen. Het is
intussen een normaal verschijnsel
dat veel contractanten identieke
parallel lopende belangen hebben. In
de maatschappij van vandaag zijn
grote groepen gelijkvormige
overeenkomsten inmiddels een
volstrekt normaal verschijnsel
geworden. Ik denk aan het gebruik
van algemene voorwaarden,
waardoor de inhoud van vele door
de gebruiker daarvan te sluiten
overeenkomsten bij voorbaat
vaststaat. Komt de gebruiker daarbij
een van zijn contractuele verplichtin–
gen niet na, dan verkeren zijn
wederpartijen vaak in een volkomen
identieke situatie en is bijvoorbeeld
een collectieve vordering tot
nakoming zeer efficiënt.

De heer Korthals (VVD): Dat is dan
ook juist de reden dat het bij de
algemene voorwaarden geregeld is,
volgens artikel 240 - ik hoop dat ik
mij niet vergis - van Boek 6. Ik zou
daaraan juist een argument ontlenen
dat het op de overige terreinen niet
meer hoeft.

Staatssecretaris Kosto: Ik denk dat
dit weinig afdoet aan hetgeen ik
zojuist zei. Ik citeer de ontwikkeling
die zich in de maatschappij voordoet,
en ik rechtvaardig daarmee een
onderdeel van dit wetsvoorstel. Ik
hoor de heer Korthals dat niet
weerspreken, want ook regels van
bindend recht kunnen ertoe leiden
dat bij de niet naleving ervan, een
grote groep contractanten identieke

parallel lopende belangen heeft ter
zake van de nakoming.

Ik kies nog een voorbeeld. Ik neem
een werkgever die weigert loon te
betalen overeenkomstig de Wet op
het minimumloon. Een vordering tot
nakoming door een werknemersor–
ganisatie is dan efficiënt. Het
ondervangt bovendien het probleem
dat individuele werknemers uit angst
voor het verlies van hun baan zelf de
werkgever niet durven aanspreken.
Wellicht dat in de vorige eeuw nog
viel vol te houden dat een contrac–
tuele relatie per definitie individueel
bepaald was, vandaag de dag is dat
een achterhaalde stelling. Dat vindt
men trouwens ook in de rechtspraak,
waarin een duidelijke tendens
waarneembaar is om ook in
collectieve acties vorderingen uit
overeenkomst toe te laten. Ik
noemde al de procedure, aangespan–
nen door een vereniging van
assistent-geneeskundigen tegen hun
werkgever, de gemeente Den Haag,
en de procedure van de vereniging
van tuinders uit het Westland tegen
hun gezamenlijke gasleverancier.

Ik schets kort een zaak die heeft
gespeeld voor de rechtbank in Den
Haag en het hof in Den Haag, en die
nu bij de Hoge Raad ligt. In deze
procedure komt de Consumenten–
bond op voor een groep van 6000
65-plussers, die bij een verzekerings–
maatschappij aanvankelijk onder de
zogenaamde maatschappijpolis
tegen ziektekosten verzekerd waren,
maar naar aanleiding van een aan
hen door deze maatschappij
toegestuurde circulaire zijn overge–
stapt naar een zogenaamde
standaardpakketpolis. Deze laatste
polis biedt, in tegenstelling tot de
andere polis, ook dekking voor de
kosten van huisarts en de door de
huisarts voorgeschreven medicijnen.
De zojuist genoemde circulaire is aan
de op basis van deze maatschappij–
polis verzekerde 65-plussers
verzonden om deelneming aan de
standaardpakketpolis te stimuleren.
Daartoe werd toegezegd dat de
premie gelijk zou blijven. Niet veel
later werd de premie echter met
ƒ 17 per persoon per maand
verhoogd. Een jaar later werd de
premie nogmaals met hetzelfde
bedrag verhoogd. De verzekerings–
maatschappij verdedigt deze
premieverhoging met de stelling dat
ten opzichte van degenen die zich
voorheen wel tegen de kosten van
huisartsenhulp en medicijnen
hadden verzekerd, een onbillijkheid
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in de premiestelling is ontstaan.
Daarom acht deze maatschappij een
premiecorrectie gerechtvaardigd, niet
echter de Consumentenbond, die na
verscheidene klachten de maatschap–
pij aan haar woord wil houden en
daarom een verklaring voor recht
vordert omtrent de onbevoegdheid
tot verhoging van de premie en
daarnaast vordert dat de maatschap–
pij bevolen wordt, teveel betaalde
premies te restitueren. De rechtbank
acht de Consumentenbond ontvanke–
lijk en wijst deze vorderingen toe.
Het hof meent daarentegen dat de bij
de vordering betrokken belangen niet
identiek zijn, omdat volgens het hof
niet iedere verzekerde erop
vertrouwd had dat de premie niet
verhoogd zou worden. Ik wijs erop
dat het hof de zaak niet afdoet met
het argument dat vorderingen uit
overeenkomst niet mogelijk zijn. De
Hoge Raad zal zich nu over deze zaak
buigen.

Ook deze zaak maakt duidelijk dat
niet staande gehouden kan worden
dat contractuele relaties per definitie
individueel bepaald zijn. Immers, als
in deze zaak komt vast te staan dat
iedere verzekerde erop mocht
vertrouwen dat de premie niet
verhoogd werd, is het duidelijk dat
de belangen van de verzekerden
parallel lopen. Het zal altijd sterk van
de omstandigheden afhangen of bij
contractuele relaties de betrokken
belangen gelijksoortig zijn.

Het uitsluiten van vorderingen uit
overeenkomst is ook om een andere
reden niet acceptabel. Ik heb er al
eerder op gewezen dat het vaak van
toevallige omstandigheden afhangt
of men een ander aansprakelijk kan
stellen uit onrechtmatige daad dan
wel uit wanprestatie. Stelt u zich de
vreselijke, maar in onze samenleving
niet denkbeeldige situatie voor
waarin een vliegtuig met passagiers
neerstort op bewoond gebied. Het
blijkt dat de vliegtuigmaatschappij
aansprakelijk is. Een organisatie
neemt vervolgens de belangen waar
van de slachtoffers, zowel van de
inzittenden als van de slachtoffers op
de grond. Het zal duidelijk zijn dat de
slachtoffers op de grond de
vliegtuigmaatschappij zullen moeten
aanspreken op grond van onrecht–
matige daad. De inzittenden
daarentegen zullen de maatschappij
wegens het feit dat zij een vervoers–
overeenkomst hebben gesloten, uit
wanprestatie moeten aanspreken.
Uitsluiting van overeenkomsten leidt
dan tot de absurde consequentie dat

wel kan worden opgekomen voor de
slachtoffers op de grond, maar niet
voor de inzittenden. Die zullen het
allemaal individueel moeten doen.

De heer Korthals (VVD): Dat is
onzin. Er is wel een andere positie.
De een reageert inderdaad uit
onrechtmatige daad en de ander uit
overeenkomst. Het is een heel
specifieke groep mensen die dit
betreft en ik heb al aangegeven dat
zij de mogelijkheid hebben, een
procesvolmacht te geven. Op die
manier kunnen de belangen ook
gebundeld worden.

Staatssecretaris Kosto: Waarom zou
je voor zo'n omweg kiezen en niet
simpelweg dit wetsvoorstel volgen
en aanvaarden dat een groepsactie
uit contractuele achtergrond ook
mogelijk is?

De heer Korthals (VVD): Omdat de
individuele belangen nogal verschil–
lend kunnen zijn. Er zijn bijvoorbeeld
verschillende schadevergoedings–
eisen, die verschillende procedures
vereisen, en misschien wil niet
iedereen zich hierbij aansluiten. Ons
procesrecht gaat ervan uit dat iedere
vordering uit overeenkomst
individueel bepaald is.

Staatssecretaris Kosto: Die discussie
hadden wij zojuist al. Er moet sprake
zijn van een bundeling. Ik ga er in dit
voorbeeld even van uit dat deze er
is. Zodra de bundeling er niet is en
de belangen verschillend zijn, kom je
in problemen. Hier is er echter een
identieke oorzaak en een identiek
probleem. Ook op de grond zullen de
schadetypes verschillend zijn.

Het gaat er nu om dat een groep
wel in actie kan komen voor de
mensen voor de grond, maar niet
voor de inzittenden en dat wij dus
een tweedeling krijgen, als wij de
contractuele grond voor groepsacties
uitsluiten, wat u eigenlijk bepleit.
Mijn pleidooi is nu dat je die
inzittenden in dezelfde groepsactie
kunt meenemen, dus dat je geen
onderscheid hoeft te maken. Ik zeg
niet dat de mensen in kwestie niet
aan hun recht kunnen komen, maar
dit zal zich dan vaak vertalen in
individuele acties. Terzijde zeg ik dat
dit in vele gevallen de druk op het
rechterlijke apparaat vergroot en in
sommige gevallen ook ten laste van
de gefinancierde rechtshulp komt.
Die groepsacties zijn zeer aantrekke–

lijk, in ieder opzicht. Dat is de
discussie.

De heer Korthals (VVD): Wat ik wil
betogen, is het feit dat de groep
vanuit het vliegtuig wel degelijk
mogelijkheden heeft en zich kan
bundelen. Daarvoor is het niet nodig,
dat er een groepsactie komt. Dat kan
middels procesvolmachten gebeuren.
De keerzijde van de medaille is, dat
er wellicht allemaal groepsacties
komen met contracten als onderwer–
pen, die helemaal niet wenselijk
zouden zijn.

Staatssecretaris Kosto Misschien
wilt u dat met een voorbeeld
beleggen!

De heer Korthals (VVD): Bijvoor–
beeld een auto die verkocht wordt,
die niet helemaal deugt of waar
kwalitatief iets minder in zit. Dan
komt er een groepsactie vanwege de
kwaliteit van een bepaald onderdeel.
De een zal die auto gekocht hebben,
wetend dat de auto kwalitatief op dat
punt iets minder is geweest en
daarmee aanvaardend dat de prijs
lager is en een ander heeft het
daadwerkelijk niet geweten. Dan
wordt er toch wel een groepsactie
gevoerd, terwijl individueel de
positie voor de betrokkenen wel
degelijk verschillend is. Dan is het
niet wenselijk, dat je een dergelijke
groepsactie krijgt.

Staatssecretaris Kosto Ja, maar in
uw voorbeeld zal het effect van de
groepsactie niet werken tegen
degene die er niets mee te maken
wil hebben. Als iemand zegt altijd al
te hebben geweten dat die auto niet
deugde en niet meegaat, dan werkt
het ook niet. De groepsactie gaat dus
werken ten gunste van de mensen
die zich welbewust in die groep
begeven hebben. Het werkt niet voor
mensen, die daar verder niets mee te
maken willen hebben. Dat voorbeeld
gaat dus in dit geval niet op.

Voorzitter! Ik wil er overigens nog
op attenderen, dat bij het mogelijk
maken van vorderingen uit overeen–
komst aangesloten is bij het
meerderheidsstandpunt van de
Sociaal-economische raad.

Verder is er nog een andere reden
om vorderingen uit overeenkomst
toe te staan. Kamerbreed is de
regering in 1986 bij de motie–
Groenman de opdracht gegeven, het
collectieve-actierecht op
consumentenorganisaties wettelijk te
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regelen. De motie is ondertekend
door leden van de vier grootste
partijen. Consumentenorganisaties
hebben natuurlijk alleen maar iets
aan een collectief-actierecht als zij
vorderingen uit overeenkomst
kunnen instellen. Immers, consument
is men in de eerste plaats door het
sluiten van overeenkomsten.
Uitsluiting van contractuele
vorderingen zou derhalve met zich
brengen, dat consumenten–
organisaties nagenoeg niets aan dit
wetsvoorstel zouden hebben. Dat is
dus volstrekt contrair aan de
motie-Groenman.

De heer Korthals (VVD): Het gaat
mij iets te ver wat de staatssecretaris
nu beweert. Er worden toch vele
ondeugdelijke produkten op de markt
gebracht, waar de consument last
van heeft en dan is het toch nuttig
dat consumentenorganisaties op
grond van onrechtmatige daad tegen
die ondeugdelijke produkten ageren,
opdat deze uit de markt genomen
worden.

Staatssecretaris Kosto: U suggereert
nu een soort preventieve actie, maar
de werkelijkheid zal zijn, dat leden
van de Consumentenbond zich in
hun kwaliteit van consumenten - en
dat is de contractpartij - over de
kwaliteit van een produkt zullen
beklagen. Velen van de organisatie
zullen dat doen en de organisatie
besluit tot een groepsactie. Uw
suggestie is, dat er een ondeugdelijk
produkt is waartegen de Consumen–
tenborid opkomt. De Consumenten–
bond gaat er dan tegenin als zijn
leden zich benadeeld voelen door de
kwaliteit van een produkt. Dan is het
een groepsactie. Nogmaals, dat was
nu net de grondslag van de
motie-Groenman, namelijk de
contractuele situatie.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Voorzitter! Dat ben ik
niet helemaal met de staatssecretaris
eens. Ik ben het wel met hem eens in
die zin, dat een vordering tot
nakoming - de niet op geld
waardeerbare vorderingen - in het
overeenkomstenrecht best overwe–
ging verdient, maar het gaat bij de
Consumentenbond natuurlijk met
name ook om acties in het geval van
produktaansprakelijkheid. Dan is er
geen sprake van contractuele relaties
maar van een derde: de producent,
en die wordt aangesproken. Daar
heeft de Consumentenbond

natuurlijk wel degelijk een proces–
economische belangenbundelende
rol bij te vervullen.

Staatssecretaris Kosto: Kunnen we
niet vaststellen dat we allebei gelijk
hebben? Ik heb het namelijk
aangehaald om aan te tonen, dat ook
vorderingen uit contract voor een
collectieve actie geschikt zijn.
Natuurlijk, wat ik zeg is ook waar. De
klant, tevens lid van de Consumen–
tenbond, klaagt over de kwaliteit van
een produkt. Hij ondervindt schade
en dan zie je, dat de contractuele
achtergrond tot de groepsactie leidt.
Dat was waar het om ging. Daar–
naast kan het betoog van mevrouw
Soutendijk blijven staan, zonder dat
het aan het mijne enige afbreuk doet.

Voorzitter! Wat het contrair zijn
aan de motie-Groenman betreft, zou
ik het volgende willen opmerken. Het
moet toch als hoogst onwenselijk
worden gezien, als consumenten–
organisaties niet meer effectief voor
de burgerlijke rechter voor de
beiangen van consumenten kunnen
opkomen. Zoals ik net al zei in
antwoord op een interruptie van de
heer Korthals, ik vertel u helemaal
niets nieuws als ik u erop wijs, dat
procederen bijzonder kostbaar is. In
dit verband heeft de president van
de Hoge Raad er bij de 40ste
verjaardag van de Órde van
advocaten in een toespraak op
gewezen, dat vooral door de groei
van de kosten van rechtshulp de
verwezenlijking van het grondrecht
op toegang tot de rechter onvol–
doende verzekerd is. Ik zou u ook
een citaat willen geven uit een
leerboek over het burgerlijk
procesrecht van de Leidse hoogle–
raar Snijders. Die zegt: "Reeds een
rechtbankprocedure in eerste aanleg
kost al gauw vele duizenden guldens.
Vele particuliere justitiabelen zullen
dan ook liever eieren voor hun geld
kiezen en hetzij berusten in de status
quo, hetzij akkoord gaan met een
bedenkelijke schikking." Misschien
kende zij het citaat niet, maar ik denk
dat mevrouw Swildens in ieder geval
aan deze situatie gedacht heeft. Ik
denk dat de professor hierbij gedacht
heeft aan u, mijnheer Korthals, en
aan mij als consument die, hoewel
met een substantiële vordering
geconfronteerd, maar van gerechte–
lijke stappen afziet omdat de kosten
daarvan niet tegen de baten
opwegen. Het collectieve-actierecht
kan in dit probleem in ieder geval
gedeeltelijk voorzien, omdat het het

immers mogelijk maakt in een
procedure de aanspraken van velen
geldend te maken, waar het voor
ieder van deze personen individueel
te kostbaar is om naar de rechter te
stappen. En - om nu even retorisch
te worden - willen wij welbewust de
hoge drempels, die voor consumen–
ten de weg naar de rechter versper–
ren, intact laten, nee toch? Waar
rechten worden gegeven, moet, zo
meen ik, aan handhaving worden
gedacht. Een van de belangrijkste
vernieuwingen die het NBW heeft
gebracht, is de verbetering in de
bescherming van de consumenten.

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Al deze citaten zal ik...

Staatssecretaris Kosto: Eén citaat!

De heer Korthals (VVD): Dit ene
uitermate belangrijke citaat zal ik
zeker aanhalen bij het mondeling
overleg op 2 december over de
verhoging van de eigen bijdragen
voor de rechtshulp. Dat is mijn
eerste opmerking.

Eerst is de staatssecretaris bezig,
de regeling te verbreden tot een
algemene regeling. De regeling
beperkt zich dus niet tot de
consumentenorganisaties, zij geldt
voor iedere belangengroepering. Als
wij vervolgens opmerken dat dit
aanleiding kan geven tot veel
procedures, is het antwoord van de
staatssecretaris dat hij bij de
consumentenorganisaties dat en dat
heeft bedoeld. Het geldt natuurlijk
ook voor alle andere belangenorgani–
saties? Bij elkaar wordt dat wel veel.
Dat is mijn tweede opmerking.

De derde opmerking die ik wil
maken, betreft het feit dat de
staatssecretaris zegt dat het erg duur
is als mensen individueel moeten
gaan procederen. Een consumenten–
organisatie kan echter altijd een
proefproces beginnen, waaruit blijkt
dat zij gelijk heeft. Op grond daarvan
kunnen de anderen eveneens actie
ondernemen. Meestal zullen zij dat
niet hoeven te doen, omdat de
gedaagde weet dat hij in een
volgende procedure voor de bijl
gaat.

Staatssecretaris Kosto: Voorzitter!
De eerste en de derde opmerking
van de heer Korthals hebben met
elkaar te maken. Hij zegt wat
dreigend - of zo u wilt, veelbelovend
- dat hij straks in een mondeling
overleg over de gefinancierde
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rechtshulp mij nog eens zal
herinneren aan dit verhaal. Ik zal dat
dan met genoegen aanhoren. Waar
de overheid substantiële bedragen
op de begroting van Justitie moet
vrijmaken voor de gefinancierde
rechtshulp en daartoe ook de eigen
bijdrage moet verhogen - daarover
moeten wij inderdaad met elkaar
praten - zouden wij ook de redene–
ring kunnen volgen, dat die eigen
bijdragen nog verder omhoog
zouden moeten als wij in plaats van
collectieve acties duizenden
individuele acties bij de rechter
krijgen, die een grote belasting op
het apparaat zouden kunnen vormen.
Het is niet of/of, maar het is en/en.
Een van de grote waarden - zij het
een bijkomstige waarde - van de
groepsactie is dat die in de plaats
komt van heel veel individuele acties.
Ik heb zojuist het voorbeeld
opgevoerd van mensen die het
procederen maar achterwege zullen
laten omdat zij het niet kunnen
betalen, hoewel zij een wezenlijk
belang hebben. Deze mensen komen
nu wel aan hun recht. Er is natuurlijk
altijd een groep die net wèl gaat
procederen, omdat die het zich net
wel kan veroorloven. Als wij de
groepsactie niet hebben, zal dat een
X-aantal processen tot gevolg
hebben. Dat is belastend voor de
rechterlijke macht. Dat is in sommige
gevallen dan ook kostbaar voor de
gefinancierde rechtshulp. Het is een
bijargument om te pleiten voor de
groepsacties. Ik was echter nog
steeds bezig aan te tonen -
misschien heb ik dat inmiddels al te
uitvoerig gedaan - dat ook een
contractsachtergrond moet kunnen
leiden tot een collectieve actie.

Voorzitter! Ik vat het nog eens
samen. Willen wij de zojuist door mij
genoemde verbeterde bescherming
serieus nemen, dan is het niet meer
dan logisch dat wij ook aan
consumenten de middelen bieden
om de hun toegekende rechten te
effectueren. Ik noemde zojuist het
nieuwe Burgerlijk Wetboek dat de
consument rechten biedt. Mevrouw
Swildens memoreerde in haar
bijdrage dat mensen uit Rusland hier
zijn geweest om naar ons nieuw
Burgerlijk Wetboek te kijken. Ik vind
het buitengewoon eervol dat mensen
uit een land dat een nieuwe
democratie en een nieuwe rechts–
orde wil opbouwen, naar ons komen
om te bezien hoe wij het burgerlijk
recht hebben gecodificeerd. Zij zullen
tevens de consumenten aantreffen

wier belangen beter worden
beschermd dan ooit.

Ik ben het niet eens met mevrouw
Soutendijk die namens de CDA–
fractie stelt dat kleine vorderingen
die nu niet voor de rechter worden
gebracht, ook niet door middel van
een collectieve actie bij de rechter
aanhangig mogen worden gemaakt.
Mijn bezwaar tegen die redenering
heb ik zojuist al uitvoerig gegeven.
Het collectieve-actierecht is bij de
huidige maatschappij van massapro–
duktie en massaconsumptie een van
de meest geëigende middelen om de
afdwinging van niet al te grote
vorderingen te effectueren. Wij
moeten toch voorkomen dat ons
wordt verweten dat de wetgever zich
alleen maar op papier inzet voor een
verbeterde bescherming van de
consumenten, zonder te letten op de
mogelijkheden van afdwinging.
Overigens moet ik mevrouw
Soutendijk tegenspreken, als zij stelt
dat geen bindende kracht jegens de
contractuele partijen problemen
oplevert met de afdwingbaarheid. De
organisatie die over een executoriale
titel beschikt, zorgt immers voor de
afdwinging van het vonnis. Pas
indien ten aanzien van alle contrac–
tuele partijen aan het vonnis is
voldaan, heeft de gedaagde het
dictum uitgevoerd en loopt hij niet
meer het gevaar een banksom
verschuldigd te zijn. Dat niet
uitbreiding van het gezag van
gewijsde tot extra procedures zal
leiden, lijkt mij niet juist.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Dat de belangenorga–
nisatie het vonnis kan afdwingen, is
mij duidelijk. Maar het is dan de
vraag hoe de actie van de belange–
norganisatie zich verhoudt tot de
individuen die door de belangenor–
ganisaties worden vertegenwoor–
digd. Als ik het goed begrijp, zijn zij
niet gebonden aan het gezag van
gewijsde. Als zij niet tevreden zijn
met hetgeen zij van de
consumentenorganisatie krijgen,
kunnen zij alsnog een vordering
indienen. Dat betekent een dubbele
procedure.

Staatssecretaris Kosto Ik denk dat
de rechter hiermee zal afrekenen.
Daar heb ik weinig twijfel over.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Dat hangt er maar
vanaf. Als het individuele recht
inderdaad zo specifiek is wanneer er

bezwaren worden geuit tegen dit
collectieve-actierecht op het gebied
van overeenkomsten, dan zal de
rechter daar wel degelijk naar
moeten kijken.

Staatssecretaris Kosto Maar dan
hebben wij een ander geval. Dan
blijkt het niet te bundelen te zijn. Wij
hebben gezegd: als men collectief
actie voert, moeten de belangen te
bundelen zijn. Het voorbeeld dat
mevrouw Soutendijk aandraagt,
betreft een geval dat buiten de
bundel valt. Dan kan een apart
proces plaatsvinden. Dat kan
natuurlijk. Ik meen dat ik nu uitvoerig
genoeg heb geantwoord op dit punt.

Voorzitter! De heer Schutte sprak
van te veel bemoeizucht. Hij vroeg:
kan het niet zijn dat enigerlei actie
wordt gevoerd door een organisatie
die minder opkomt voor de belangen
voor degenen voor wie zij zegt op te
komen, maar die eigenlijk vindt dat
de mensen voor wie zij opkomt dat
belang zouden moeten hebben.
Kortom, een soort ideologische druk.
Ik heb dit ook geproefd in het betoog
van de heer Van den Berg. De heer
Leerling ben ik erkentelijk voor het
feit dat hij dit probleem niet zo had
en veel meer naar het wetsvoorstel
toe kwam. Mijn antwoord is dat zo'n
controversiële vordering door de
rechter wordt afgewezen. En dan is
er nog iets. Al zou dit wetsvoorstel
geen kracht van wet krijgen, dit euvel
kan zich nu ook al voordoen. Als
men uit niet respectabele overwegin–
gen naar de rechter toe gaat met een
zogeheten groepsactie, zal de
rechter, dat doorziende, die actie
afwijzen. Ik denk dus dat die vrees
om twee redenen niet gerechtvaar–
digd is. Het sluitstuk is de rechter die
het niet mogelijk zal maken. Dit
wetsvoorstel laat onverlet dat zoiets
zou kunnen gebeuren, want het kan
nu namelijk ook al. Men weet dat het
juist de jurisprudentie is geweest die
de groepsactie over veel rechtsgebie–
den in de praktijk heeft aanvaard.

Ik heb met mijn eerste woorden al
gereageerd op de vraag van de heer
Van den Berg waarom ik dit via een
wetswijziging wil regelen. Ik denk dat
er goede argumenten zijn om dit in
een centrale regeling te doen.
Daarmee worden heel veel proble–
men voorkomen.

De heer Wolffensperger had
eigenlijk twee centrale punten in zijn
betoog. Hij vroeg of schadevergoe–
ding niet mogelijk zou moeten zijn
binnen deze groepsactie. Ik denk dat
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dit een opmerking van waarde is. Ik
denk echter ook dat de tijd hier nog
niet rijp voor is, omdat schade vaak
te individueel zal zijn. Het belang van
opname hiervan in het wetsvoorstel
is dus niet zo groot. Verder heeft de
heer Wolffensperger gevraagd hoe
het zit met de afstemming met de
Algemene wet bestuursrecht. Ik kan
hem zeggen dat die afstemming zo
goed mogelijk heeft plaatsgevonden.
Ik kom hier straks nog even op terug
bij de bespreking van het amende–
ment op stuk nr. 14. Ik denk niet dat
hier nog veel aan toe te voegen is,
maar dat kan men dan straks
beoordelen.

Voor zover er verschillen in stand
blijven, vloeien zij voort uit het
verschil tussen privaatrecht en
bestuursrecht. Zo is in het bestuurs–
recht bijvoorbeeld vaak de actio
popularis toegelaten: iedereen kan
voor een bepaald belang optreden.
In het burgerlijk recht is het
traditionee! zo dat het accent ligt op
het eigen belang. Dat is dus een
ander vertrekpunt, hetgeen leidt tot
een andere regeling. Mevrouw
Swildens noemde in dit verband de
Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren als voorbeeld. Een actie is ook
op grond van dit wetsvoorstel
mogelijk. Daarom kan die actie in de
Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren eigenlijk worden geschrapt.
Het is zeker niet de bedoeling dat dit
wetsvoorstel de bestaande mogelijk–
heid inperkt.

Voorzitter! Ik kom op de verschil–
lende amendementen. Ik kom
allereerst op het amendement op
stuk nr. 12, gesigneerd door de heer
Korthals. De heer Korthals heeft
voorgesteld om aan het eerste lid
van artikel 305a een zinsnede toe te
voegen die, zoals in het desbetref–
fende amendement is toegelicht, het
subsidiaire karakter van het
collectieve-vorderingsrecht beoogt te
benadrukken. Die zinsnede luidt: "en
indien van de betrokken andere
personen in redelijkheid niet gevergd
kan worden dat die andere personen
de rechtsvordering zelf instellen, al
dan niet door middel van een aan de
vereniging of stichting te geven
volmacht." Het woord volmacht viel
net ook al in een interruptie. Deze
toevoeging lijkt sterk op een
zinsnede die voorkwam in het
voorontwerp van 1988. Deze luidde:
"indien de bescherming van die
belangen dit rechtvaardigt." Daarop
is destijds de kritiek gekomen dat
hiermee een element werd toege–

voegd aan het in de rechtspraak
ontwikkelde stelsel. De eiser zou bij
een ter zake gevoerd verweer
namelijk moeten bewijzen dat in zijn
geval het instellen van een collec–
tieve actie in plaats van individuele
acties gerechtvaardigd is. Die kritiek
toen kwam mij terecht voor. Dat is
de reden waarom deze voorwaarde
niet meer apart in het wetsvoorstel is
opgenomen. Ook nu zal het voor een
eiser en nog meer voor de rechter
die daarop moet beslissen, heel
moeilijk zijn om aan te geven
waarom van iemand in een concrete
situatie het instellen van een
individuele vordering in algemene
zin al dan niet in redelijkheid kan
worden gevergd. De procedure
wordt hierdoor aanzienlijk gecompli–
ceerd. De praktijk stelt deze extra eis
in algemene zin tot nu toe niet.
Daaruit zijn, voor zover mij bekend,
ook geen problemen ontstaan.
Bovendien bestaat er naar mijn
mening ook daarom geen behoefte
aan deze toevoeging, omdat het
wetsvoorstel in aansluiting op de
rechtspraak, waarin het begrip
"bundelen" wordt gebruikt, al als
voorwaarde stelt dat het moet gaan
om "gelijksoortige belangen". In de
optiek van het wetsvoorstel kunnen,
zoals bekend, alleen gelijksoortige
belangen worden gebundeld. Over
die gelijksoortigheid gaat ook het
amendement op stuk nr. 16,
ondertekend door de coalitiegenoten
mevrouw Soutendijk en mevrouw
Swildens. Daarop kom ik straks nog
terug.

Men zou ook kunnen zeggen, dat
de rechtvaardiging van het mogen
instellen van een collectieve actie
gelegen is in de omstandigheid, dat
het apart instellen van een aantal
gelijksoortige vorderingen niet
efficiënt is. Met andere woorden: in
dat geval kan het instellen van
individuele vorderingen in redelijk–
heid niet worden gevergd. Hiermee
wordt tegelijkertijd het subsidiaire
karakter van de collectieve actie in
voldoende mate weergegeven. Voor
de duidelijkheid: het bezwaar van de
toevoeging van de door de heer
Korthals voorgestelde beperking is
dus, dat deze te algemeen luidt. Het
zou ten gevolge hebben, dat de
vraag of het instellen van de
individuele vordering al dan niet kan
worden gevergd, wordt losgekoppeld
van het criterium van de gelijksoor–
tigheid van de vorderingen. Het dient
naar mijn overtuiging geen zinnig
doel om die vraag zo in abstracto,

los van het criterium van de
gelijksoortigheid, te stellen. De
rechtspraak wordt daarmee naar
mijn oordeel op een zinloze wijze
gecompliceerd. Daarom ontraad ik
de aanneming van dit amendement
ten sterkste.

De heer Korthals tekende ook voor
het amendement op stuk nr. 13. Door
het vervallen van de in dit amende–
ment genoemde artikelen blijven de
meeste op de verschillende
rechtsgebieden nu bestaande
specifieke bepalingen met een
collectieve actie intact. Maar deze
bepalingen zijn naast dit wetsvoor–
stel volstrekt overbodig. Bovendien
is het ook de bedoeling van
wetsvoorstel 22486 om de
ontvankelijkheidsvoorwaarde te
harmoniseren. De door dit amende–
ment genoemde specifieke bepalin–
gen willen nog wel eens in formule–
ring van elkaar verschillen, zonder
dat daarvoor werkelijk goede
redenen zijn. Aanneming van dit
amendement staat harmonisering in
de weg, hetgeen een van de
voornaamste doelstellingen volstrekt
ondermijnt. De aanneming van dit
amendement moet ik dus ook ten
sterkste ontraden.

De heer Korthals legde een
verband tussen het zoëven bespro–
ken door hem op stuk nr. 12
ingediende amendement en dit
amendement. Ik moet hem er echter
op wijzen, dat door de door hem
voorgestelde constructie aan de
bijzondere regelingen die hij wil
handhaven, een aantal voordelen die
de algemene regeling biedt, wordt
onthouden. Zo wijs ik op het naar ik
mag aannemen ook door de heer
Korthals in het algemeen wenselijk
geachte vereiste van overleg. Door
de in dit amendement genoemde
specifieke bepaiingen intact te laten,
bereikt hij tevens dat op deze
specifieke rechtsgebieden waar nu al
een collectieve actie is geregeld,
overleg niet noodzakelijk is om
ontvankelijk te zijn. Dat kan toch
onmogelijk zijn bedoeling zijn.
Bovendien wordt met dit amende–
ment ook nog eens bereikt, dat de
bijzondere waarborgen die in de
leden 3 en 4 van artikel 305a zijn
opgenomen om een ongewenste
belangenbehartiging te voorkomen,
voor bepaalde rechtsgebieden niet
zullen gaan gelden.

Overigens wil ik er naar aanleiding
van zijn toelichting bij dit amende–
ment nog eens nadrukkelijk op
wijzen, dat het hier te bespreken
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wetsvoorstel geenszins de mogelijk–
heid uitsluit dat in de toekomst kan
blijken dat het bij een dan aan de
orde zijnde wetsvoorstel of wetswijzi–
ging zinvol kan zijn om een speciaal
op die materie toegespitste
collectieve-actiemogelijkheid op te
nemen.

De opvatting van de Adviescom–
missie burgerlijk procesrecht, die
meende dat een algemeen criterium
voor de ontvankelijkheid "op dit
moment niet te geven is", heeft aan
actualiteit ingeboet nu wij met het
onderhavige wetsvoorstel bezig zijn,
in aansluiting op recente rechtspraak
van de Hoge Raad, en er naar mijn
oordeel ook in lijken te slagen,
algemene criteria te geven die wet
zullen worden als de Kamer in
meerderheid de regering zal volgen.

Het waren mevrouw Soutendijk en
de heer Korthals die samen tekenden
voor het amendement op stuk nr. 14.
Met name uit hun beider fracties is
er bij de behandeling op aangedron–
gen, de regeling te beperken tot
rechtspersonen met volledige
rechtsbevoegdheid. Hierdoor zou het
voor een vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid, waarvan de
statuten niet in een notariële akte zijn
opgenomen, niet mogelijk zijn om
een collectieve actie in te stellen. Op
de argumenten die beide geachte
afgevaardigden namens hun fracties
naar voren hebben gebracht,
waarom dit volgens hen wenselijk is,
is in de stukken al uitvoerig
ingegaan. Desondanks zijn de
fracties niet overtuigd. Dat vind ik
natuurlijk jammer. Zij houden het er
blijkens de toelichting op dit
amendement nu nog op dat door
deponering van de statuten in een
register "een en ander beter
toetsbaar en controleerbaar wordt".
Indien met "een en ander" de
doelstelling wordt bedoeld, dan
begrijp ik dat niet. Het wetsvoorstel
eist namelijk ook dat de doel–
omschrijving in statuten is neerge–
legd. De vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid, met schriftelijke
statuten, is derhalve even goed
controleerbaar als een vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid.

Verder is volgens de toelichting op
het amendement alleen bij verenigin–
gen met volledige rechtsbevoegd–
heid gewaarborgd dat de bestuur–
ders bekend zijn, hetgeen van belang
zou zijn bij het verhalen van
proceskosten. Dat klinkt heel
praktisch, maar het tegendeel is
eerder waar. In het algemeen zijn

bestuurders van rechtspersonen niet
aansprakelijk voor rechtshandelingen
van de rechtspersoon. Voor
verenigingen met beperkte rechtsbe–
voegdheid is echter een uitzondering
gemaakt en wel in artikel 2:30, lid 2.
Hierin is bepaald dat de bestuurders
naast de vereniging verbonden zijn
voor schulden uit een rechtshande–
ling. Op grond van dit artikel zijri de
bestuurders naast een vereniging
hoofdelijk aansprakelijk bij een
eventuele proceskostenveroordeling.
Dat staat in de memorie van
antwoord op pagina 7, onder nr. 4.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Dat was mij duidelijk.
De toelichting doelt echter op het feit
dat bij de volledig rechtsbevoegde
rechtspersonen de bestuurders
bekend zijn en dat ze uit de registers
traceerbaar zijn. Het heeft ontegen–
zeggelijk voordelen als de bestuur–
ders aanspreekbaar zi jn, maar als ze
niet achterhaalbaar zijn, is het erg
moeilijk om de kosten te verhalen.
Om die reden wordt de voorkeur
gegeven aan de volledig rechts–
bevoegde rechtspersoon.

Staatssecretaris Kosto: Dat klinkt
redelijk, maar als die traceerbare
personen niet hoofdelijk aansprake–
lijk zijn, wat ik zojuist heb betoogd,
wat heb je er dan aan? Dat is juist
het punt waar het om gaat. Ze zijn
bij name bekend, maar ze kunnen
niet aangesproken worden voor de
proceskosten. De mensen die
misschien moeten worden gezocht
en die niet zo gemakkelijk te traceren
zijn - laat ik even aannemen dat dat
waar is - zijn, als ze gevonden
worden, wel aansprakelijk. Er zit dus
iets heel merkwaardigs in. Ik moet
mevrouw Soutendijk toch echt
vragen om haar amendement op dit
punt te heroverwegen en wat mij
betreft in te trekken.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik houd met het
voorstel van de staatssecretaris
echter het probleem dat die
bestuurders niet zijn te vinden. Ze
zijn dan wel aansprakelijk, maar niet
te vinden. De traceerbare bestuur–
ders van een rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid zijn
misschien niet rechtstreeks aanspra–
kelijk, maar ze kunnen toch
aansprakelijk worden gesteld
vanwege onbehoorlijk bestuur in het
geval van het aanspannen van een

procedure waar ze niet voor kunnen
betalen.

Staatssecretaris Kosto: U zegt nu -
alsof dat altijd zo is - dat bij een
rechtspersoon met niet volledige
rechtsbevoegdheid, de bestuurders
te allen tijde en onder alle omstan–
digheden onvindbaar zullen zijn,
maar dat is natuurlijk niet waar. In
veruit de meeste gevallen zijn ze wel
vindbaar. Het argument in uw
amendement houdt een inperking in
en dat leidt niet tot het doel dat u
beoogt. U weet namelijk om wie het
gaat, maar u kunt niemand pakken
voor de proceskosten. Ik zie dus de
ratio niet van dit inperkende
amendement.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): U moet ook de
argumenten bij uw oordeel over het
amendement betrekken die ik in mijn
betoog naar voren heb gebracht. Ik
heb daarin ook gewezen op het feit
dat de CDA-fractie niet staat te
trappelen om ad-hoc-verenigingen
procesbevoegdheid te geven. Dat
was voor ons een zwaarwegend
argument om te stellen dat zo'n
rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid in ieder geval de
verplichting heeft om, voordat er ook
maar sprake kan zijn van een
bepaald geschonden belang,
besluiten te nemen omtrent het
oprichten en het vastleggen van de
rechtspersoon.

Staatssecretaris Kosto: Ik wilde daar
juist iets over zeggen.

De heer Korthais (VVD): Ik heb nog
een aanvullende vraag aan de
staatssecretaris. Kan hij verklaren
waarom in wettelijke bepalingen met
betrekking tot groepsacties dan altijd
wel het vereiste van volledige
rechtsbevoegdheid is opgenomen? Ik
wijs op artikel 240 van Boek 6 BW en
op artikel 1637IJ BW met verwijzing
naar de Wet gelijke behandeling. Ook
in alle andere wettelijke bepalingen
daaromtrent wordt de volledige
rechtsbevoegdheid geëist. Waarom
staat het daar wel in? Was het toen
niet gek en nu ineens wel?

Staatssecretaris Kosto: Het is niet
ineens. Ik heb al eerder betoogd dat
er zich een ontwikkeling in onze
maatschappij voordoet die met zich
brengt dat een rechtspersoon met
beperkte bevoegdheid die zich ad
hoc vormt, buitengewoon respecta–
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bel zal kunnen zijn. De belangen–
groep van mensen die door een
groot collectief probleem getroffen
wordt, kan zeer bonafide zijn. Ik weet
dat mevrouw Soutendijk bedoelt dat
verenigingen die op ad-hoc-basis zijn
opgericht de toegang tot de rechter
moet worden ontzegd. Dat is nu
precies de reden waarom ik
aanvaarding van het amendement
wil ontraden. Bij een dreigende
onrechtmatige gedraging, waardoor
verscheidene personen gedupeerd
dreigen te worden, zal bij deze
personen al gauw de neiging
bestaan, de handen ineen te slaan en
een vereniging op te richten. Dat is
niet onoorbaar. Dan gaat het niet om
een dwaze vereniging zonder
rechtsbevoegdheid. Die oprichting
geschiedt ad hoc op basis van de
gebeurtenissen. Als wij een
dergelijke vereniging de toegang tot
de rechter zouden ontzeggen,
bereiken wij alleen maar dat ieder
persoon individueel naar de rechter
zal moeten stappen. Dat zal om
proceseconomische redenen niet
verantwoord zijn.

De heer Van den Berg (SGP): Dit is
mij niet duidelijk. Als het nu zo
belangrijk is - want het gaat om
belangenvertegenwoordiging - dan
kunnen die mensen toch ook even
naar de notaris gaan?

Staatssecretaris Kosto: In theorie
kan dat natuurlijk wel.

De heer Van den Berg (SGP): Dat is
toch geen theorie? ledereen kan naar
de notaris gaan.

Staatssecretaris Kosto Die mensen
beogen vaak natuurlijk niet veel
anders dan een ad-hoc-organisatie
op te richten die zo snel mogelijk
weer ontbonden wordt als het
probleem waarvoor zij staan is
opgelost. Het inschakelen van een
notaris beoogt continuïteit, vastleg–
ging. Nogmaals, ik vind het te ver
gaan om hier een groep die zich
spontaan vormt naar aanleiding van
een gezamenlijk probleem te
dwingen naar de notaris te gaan om
een rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid te worden. Ik
vind dat onnodig. Het is belemme–
rend voor de spontaniteit waarmee
in het maatschappelijk verkeer zaken
tot stand komen. Het zou ook
verhinderen dat een X-aantal
mensen individueel voor hun
probleem naar de rechter gaat. Het is

uit een oogpunt van proceseconomie
en uit een oogpunt van de belasting
van de rechterlijke macht van belang,
zoals ik al eerder aangaf.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik prijs de staatssecre–
taris voor zijn spontaniteit, maar het
lijkt mij toch geen goed criterium als
mensen spontaan moeten kunnen
besluiten tot het voeren van een
procedure. Wij hebben nu juist, ook
in de discussie over de eigen
bijdrage van de rechtsbijstand,
gediscussieerd over het feit dat
mensen zorgvuldig moeten afwegen
of zij wel of niet een procedure
moeten aanspannen, gelet op alles
wat daarmee samenhangt en niet
alleen de kosten. Als wij nu een
vereniging de bevoegdheid gaan
geven om spontaan te ontstaan ten
behoeve van het procederen, dan
zijn wij hiermee op de verkeerde weg
en draaien wij de klok terug, zeker
wat de afweging betreft die de
CDA-fractie hier in het verleden voor
gemaakt heeft. Ik ben helemaal niet
zo gecharmeerd van al die spontane
acties.

Staatssecretaris Kosto: Voorzitter! Ik
geef mevrouw Soutendijk het woord
"spontaan" cadeau Ik hoef het niet
te hebben, want het is natuurlijk een
woord pakken uit mijn betoog en
hier de bezwaren aan ophangen. Ik
heb duidelijk willen maken dat er aan
de ene kant bestaande organisaties
zijn die groepsacties voeren, zoals
bijvoorbeeld de Consumentenbond
en de Dierenbescherming. Aan de
andere kant heb je op een goed
moment de mensen die zich genoopt
voelen door wat naar we mogen
hopen een eenmalige gebeurtenis in
hun leven is. Zij zeggen: Wij moeten
hier met elkaar wat aan doen, wij
slaan de handen ineen. Wij
voorkomen hiermee dat wij allemaal
apart voor onszelf naar de rechter
moeten gaan, want onze belangen
liggen volstrekt identiek. Wij
bundelen ons en wij gaan naar de
rechter. Moet dan werkelijk ook de
gang naar de notaris weer gemaakt
worden? Is dit nu niet te veel
formalisering? Deze mensen beogen
geen continuïteit van hun vereniging.
Zodra het probleem is opgelost, de
rechter - tot en met de Hoge Raad
wellicht - uitspraak heeft gedaan en
er kracht van gewijsde is, zal die
vereniging weer verdwijnen.
Waarom maakt u het zo onnodig
zwaar?

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Waarom kunnen die
mensen dan niet gewoon hun
belangen via volmacht laten
bundelen bij een procureur?

Staatssecretaris Kosto Er is dus van
alles mogelijk, maar wij hebben het
nu over een wetsvoorstel over
groepsacties. In dit kader bespreken
wij deze mogelijkheid. Ik blijf het
heel merkwaardig vinden dat u die
zware eis van die volledige rechtsbe
voegdheid verlangt via de notariële
akte, waar de praktijk van het leven
zo helder en duidelijk maakt dat ook
een eenmalige activiteit een
bundeling van belangen en mensen
in een vereniging met niet volledige
rechtspositie toereikend maakt om
die actie te voeren. Ik zie niet in
waarom u die verzegeling erop wilt
hebben. Ik zie de noodzaak hiervan
niet.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik denk dat wij niet tot
elkaar komen. U wilt die verzegeling
niet en wij willen die verzegeling wel
vanwege de duidelijkheid en
helderheid, vanwege de inhoud en
het bekend en gedeponeerd zijn van
de statuten, en ook het bekend zijn
van de bestuurders. Het is ook een
zekere toets dat de belanghebbenden
waarde hechten aan het feit
waarvoor zij gaan procederen. De
notaris kan hiervoor geen belemme–
ring zijn als de belangen zodanig zijn
dat men hiervoor naar de rechter
stapt.

Staatssecretaris Kosto: Ik wil niet in
herhaling vervallen. Mevrouw
Soutendijk zei: wij willen het zus en
u wilt het zo. Ik probeer natuurlijk
haar tot mijn standpunt over te
halen. Dat is nogal duidelijk. Laat ik
nog wat nieuwe argumenten
gebruiken. Ik ontraad het amende–
ment ook omdat de rechtspraak deze
eis nu niet stelt. Ik zei dit al in de
inleiding van mijn betoog. Dit
betekent dus dat met het voorstel
van mevrouw Soutendijk de
bestaande in de jurisprudentie
ontwikkelde praktijk wordt terugge–
draaid. Dat is een argument.
Waarom zouden wij dit doen? De
rechtspraak accepteert het nu ook.

Nog een ander argument. Het
amendement verdient ook geen
aanbeveling omdat de Algemene wet
bestuursrecht in artikel 1.2, lid 3,
waarin het collectieve-actierecht is
geregeld, deze eis ook niet stelt.
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Daarbij merk ik op dat er vanuit de
Kamer bij herhaling op is aangedron–
gen, beide regelingen zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen.

De heer Korthals (VVD): Dat kan ook
andersom.

Staatssecretaris Kosto: Het kan ook
andersom, maar die andere regeling
bestaat al.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Een paar kantjes
eerder in uw betoog heeft u gezegd
dat de Algemene wet bestuursrecht
nu zodanig specifieke belangen
vertegenwoordigt dat dit een
eigenaardige rechtsvordering
rechtvaardigt. Dit spoort niet met het
feit dat u nu ineens zegt dat het wel
gelijk geregeld moet zijn met de
civiele actie.

Staatssecretaris Kosto: Het moet
niet gelijk geregeld zijn. Ik heb u op
uw eigen voorkeur voor afstemming
gewezen. Ik zeg dat wat ik voorstel
wel spoort met die regeling. Maar
dat komt u niet zo goed uit.
Bovendien was het andere argument
waarop u niet interrumpeert dat de
jurisprudentie van vandaag ook de
vereniging met de niet volledige
rechtsbevoegdheid aanvaardt.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Maar alle wetten die
wij tot nu toe gemaakt hebben op dit
gebied, gaan wel uit van volledige
rechtsbevoegdheid. Wij hebben hier
in dit huis onze eigen verantwoorde–
lijkheid. Daaruit blijkt duidelijk de
voorkeur voor een volledig rechts–
bevoegde rechtspersoon bij
collectieve acties.

Staatssecretaris Kosto: Die voorkeur
bestaat bij u en niet bij mij. Ik heb
gezegd dat wij in de ontwikkelde
jurisprudentie nu juist het materieel
aangereikt hebben gekregen om tot
codificatie te komen. Een onderdeel
van de jurisprudentie is dat een ad
hoc ontstane organisatie daarin
wordt aanvaard. Als u dat anders
wilt, gaat u een stap terug. Dat zou ik
buitengewoon betreuren. De
jurisprudentie als zodanig is niet
heilig. Natuurlijk kan de wetgever
daarvan afwijken. Maar de jurispru
dentie weerspiegelt wel een
behoefte, die zich in onze snel
evoluerende maatschappij aftekent.

Mijnheer de voorzitter! Mevrouw
Soutendijk en de heer Korthals

vonden elkaar alweer toen het ging
om het amendement op stuk nr. 15.
Dit amendement bestaat eruit dat de
in lid 3 van artikel 305a aan een
vereniging gegeven mogelijkheid om
voor haar leden schadevergoeding te
vorderen, moet worden ongedaan
gemaakt.

Ik heb er al op gewezen dat de
voorgestelde bepaling aan de
slachtoffers van een concrete
onrechtmatige gebeurtenis de
mogelijkheid biedt zich te verenigen,
met als stok achter de deur de
schadevergoedingsvordering.
Daarmee kunnen zij een sterkere
onderhandelingspositie innemen bij
besprekingen hoe de schades verder
moeten worden afgewikkeld. Hierin
zie ik het grootste voordeel van deze
mogelijkheid. Niettemin heb ik er
begrip voor dat de indieners
juridisch-technische problemen
verwachten ingeval een vereniging
voor haar leden schadevergoeding
gaat vorderen, vooral indien de
hoogte van de schade en de
schadeposten per lid kunnen
verschillen. Overigens zou in dat
geval de ongelijksoortigheid de actie
alweer in de weg staan. Daar hebben
wij de bundeling natuurlijk weer.
Misschien is de tijd nog niet rijp voor
een collectieve vordering tot
schadevergoeding. Je kunt daarover
klaarblijkelijk verschillend denken. Ik
laat het in dit geval derhalve graag
aan de wijsheid van de Kamer over
om hierover te oordelen. Na mijn
strenge stellingname bij de vorige
amendementen formuleer ik het hier
anders en zeg: ik laat het graag aan
de Kamer over.

Ik wijs er duidelijkheidshalve op
dat in stuk nr. 15 slechts een
mogelijkheid van het vragen van
schadevergoeding in geld wordt
uitgesloten. Met andere woorden, bij
aanneming blijft intact de mogelijk–
heid dat wel binnen de gestelde
voorwaarden door een vereniging of
stichting een vordering wordt
ingesteld tot nakoming van een
verbintenis in geld en de mogelijk–
heid tot het instellen van een
vordering tot terugbetaling in geld
van een onverschuldigde betaling.
Deze twee mogelijkheden zijn naar
mijn mening essentieel voor het
wetsvoorstel, omdat zij een wezenlijk
element uitmaken van de zoëven
door mij uitvoerig besproken en
verdedigde collectieve actie uit
overeenkomst.

Ik wijs in dit verband op de drie
door mij gememoreerde uitspraken,

waarbij centraal stond de uitbetaling
van overwerkvergoeding, de
restitutie van teveel betaalde premie
en de restitutie wegens teveel in
rekening gebracht aardgas. Naar
mijn mening is het volstrekt
onwenselijk, deze blijkbaar nu al
aanvaarde mogelijkheid ongedaan te
maken. Op deze wijze wordt alsnog
via de achterdeur de vordering uit
overeenkomst de facto uitgesloten.

Het blijkt ook uit de voorbeelden
dat het hier vaak gaat om gelijksoor–
tige geldvorderingen. Mocht dat niet
het geval zijn, dan zou in de gegeven
situatie de eis van gelijksoortigheid
aan ontvankelijkheid in de weg
staan. Dat hebben wij vanavond al
meer dan eens met elkaar bespro–
ken.

Anders dan bij de schadevergoe–
ding zullen zich in de praktijk geen
ernstige problemen voordoen bij de
verdeling van het geldbedrag, omdat
doorgaans uit de boeken van de
gedaagde zal blijken wie recht heeft
op welk bedrag. De gememoreerde
uitspraken illustreren dat ook.
Overigens is het niet juist om hier
van verdeling te spreken, omdat de
gedaagde veroordeeld zal worden
om rechtstreeks aan de belangheb–
benden het hun toekomende te
betalen. De eisende organisatie
ontvangt dus geen geld en is
daardoor niet rechtstreeks bij de
verdeling betrokken. Er is dan ook
geen reden, sterker, het is beslist
ongewenst, deze mogelijkheid uit te
sluiten.

Tot mijn vreugde kom ik nu toe
aan een amendement waarbij
mevrouw Soutendijk en mevrouw
Swildens elkaar hebben gevonden.
Dit amendement beoogt de eis dat
een collectieve actie alleen mogelijk
is, indien de bij de vordering
betrokken belangen gelijksoortig zijn,
over te brengen naar lid 1. Daarbij
wordt lid 2 iets anders geformuleerd,
zodat duidelijk is dat het niet of
onvoldoende voeren van overleg tot
niet-ontvankelijkheid leidt. Met het
overbrengen van de eis van
gelijksoortigheid naar lid 1 kan ik
instemmen. De eis dat de bij de
vordering betrokken belangen te
bundelen moeten zijn, vloeit immers
uit de aard van een collectieve actie
voort.

De iets andere formulering van lid
2 ondervindt bij mij ook geen
bezwaar, mits de rechter telkens kan
bepalen wie de meest gerede parti j
is om te bewijzen dat er voldoende
dan wel onvoldoende overleg heeft
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Kosto

plaatsgevonden. Dat \s blijkens de
toelichting bij het amendement ook
de bedoeling. Als er uit de Kamer
geen tegenspraak komt, ben ik
bereid, dit amendement over te
nemen.

De heer Wolffensperger roept
buiten de microfoon om: doe maar
even rustig aan. Ik was mij van geen
enkele wildheid bewust. Ik neem aan
dat hij bedoelt dat hij het amende–
ment in stemming gebracht wil
hebben. Dan neem ik het niet over.

De heer Wolffensperger (D66): In
tweede termijn wil ik daarover een
uitspraak doen.

Staatssecretaris Kosto De heer
Wolffensperger wil nog nadenken.

De voorzitter: De vraag zal straks
aan het einde van de tweede termijn
formeel worden gesteld.

Staatssecretaris Kosto De heer
Wolffensperger heeft een opmerking
gemaakt over artikel 8.2.67 Alge–
mene wet bestuursrecht. De
mogelijkheid van schadevergoeding
is daarin een eerste stap. In het
bestuursrecht is men nog lang niet
zover om in het algemeen voor
rechtspersonen het vorderen van
schadevergoeding voor anderen
mogelijk te maken. Bovendien betreft
het in dit geval alleen nog maar
schadevergoeding voor vernietigde
beschikkingen.

Mijnheer de voorzitter! Ik meen
dat ik vrij uitvoerig ben ingegaan op
alle door de Kamer gemaakte
opmerkingen en dat ik mijn bijdrage
in eerste termijn hiermee kan
beëindigen.

D

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Mijnheer de voorzitter!
Ik dank de staatssecretaris voor zijn
duidelijke uiteenzetting en antwoor–
den, al kan ik niet met al zijn
opvattingen instemmen. Waar de
CDA-fractie bij de beoordeling van
dit wetsvoorstel steeds naar zoekt, is
een beoordeling van de reikwijdte en
van de duidelijkheid van dit
wetsvoorstel. Zoals ik in mijn eerste
termijn al heb gezegd, is de reden
dat de CDA-fractie in positieve zin
naar dit wetsvoorstel wil kijken, het
feit dat er verduidelijkingen kunnen
worden aangebracht op datgene wat
alom gebeurt. Ik bedoel daarmee niet

alleen in de jurisprudentie, maar ook
in de wetgeving.

Herhaaldelijk is gewezen op de
motie van mevrouw Groenman uit
1986, waarin is gevraagd om een
collectief-actierecht ten behoeve van
consumentenorganisaties. Ik geef grif
en volmondig toe dat de CDA-fractie
deze motie van harte heeft gesteund.
Als de staatssecretaris stelt dat hij
met dit wetsvoorstel aan die motie
uitvoering geeft, moet ik erkennen
dat dit klopt. Ik wil daarbij echter wel
opmerken dat hij dat in onze ogen
zeer ruimhartig doet, misschien wel
moet doen, omdat het hierbij om een
algemene wet gaat.

Voor de CDA-fractie ontstaat
daardoor onduidelijkheid over de
reikwijdte, met name omdat de
belangen waarover geprocedeerd
kan worden, niet gekoppeld worden
aan een specifieke doelgroep. Dat is
wezenlijk anders bij de collectieve
acties die wij op dit moment kennen,
bijvoorbeeld in het kader van de Wet
gelijke behandeling bij arbeid, de
misleidende reclame, de algemene
voorwaarden en de Gezondheids– en
welzijnswet voor dieren. Deze wetten
geven de belangen aan waarvoor de
collectieve actie kan worden
gevoerd. Ik wijs er ook op dat daarbij
overal volledige rechtsbevoegdheid
wordt geëist.

Als gevolg van het feit dat in die
regeling en door die specifieke
wetten de belangen beter afgeba–
kend kunnen worden en de
actieradius van de regeling overzich–
telijk wordt, heeft de CDA-fractie
daarmee geen moeite. De CDA–
fractie zou ook op een andere manier
tegen een regeling voor de
consumentenactie kunnen aankijken
als het een specifieke regeling zou
betreffen. Maar nu het geplaatst
wordt in het ruimere kader van een
algemene wet, willen wij ieder geval
de grenzen duidelijk afbakenen. Wij
vinden dat een algemene wet
noodzakelijkerwijs dwingt tot een
zorgvuldige, heldere en nauwkeurige
afbakening ter wille van overzicht
van en inzicht in hetgeen wij hier in
het leven roepen.

De staatssecretaris heeft gezegd: ik
acht mij niet gerechtvaardigd tot een
beperkte regeling, omdat de
jurisprudentie al zover is ontwikkeld.
Ik wijs erop, dat de Kamer een eigen
verantwoordelijkheid heeft. De
CDA-fractie staat niet in alle
opzichten te juichen bij de ontwikke–
ling in de jurisprudentie in steeds
verdergaande zin, waarbij collectieve

acties worden gehonoreerd. Wij
willen bij dit wetsvoorstel een eigen
lijn trekken en die lijn wordt bepaald
door helderheid en afbakenbaarheid.
Dat geldt bijvoorbeeld voor het
vereiste criterium van de volledige
rechtsbevoegdheid. De staatssecreta–
ris heeft aanneming van het
amendement op dat punt ontraden.
De CDA-fractie hecht sterk aan de
helderheid en de duidelijkheid, die
met het amendement worden
geboden aan de rechtspraak. Wij
achten het bovendien geen bezwaar,
dat daarvoor de weg naar de notaris
moet worden bewandeld. Wij zien
het als een enigszins remmend
element voor het in het leven roepen
van ad-hoc-organisaties. Ik zal niet
de woorden van de staatssecretaris -
spontane organisaties - gebruiken.
De ad-hoc-organisaties hoeven voor
de fractie van het CDA niet op een
zeer eenvoudige wijze de mogelijk–
heid te krijgen om een procedure
aan te spannen. Wij vinden, dat als
men een procedure wil aanspannen,
men het er ook voor over moet
hebben om de zaak statutair goed te
regelen en een en ander te depone–
ren.

Wat de vorderingen op basis van
contract betreft, heeft de staatssecre–
taris gezegd, dat de jurisprudentie
daar nog niet in alle helderheid is
uitgekristalliseerd. Het wetsvoorstel
heeft de bedoeling om buiten twijfel
te stellen, dat zo'n vordering in ieder
geval tot de mogelijkheden behoort.
Ik constateer dat dit wel degelijk een
stap verder gaat dan de jurispruden–
tie op dit moment. De CDA-fractie
kan zich eventueel vinden in
vorderingen die bestaan uit
bijvoorbeeld nakoming of ontbindin–
gen, kort gezegd: de verklaringen
voor recht. Wij hebben grote moeite
met die vorderingen die ertoe leiden
dat betaling van een geldsom of
schadevergoeding wordt gevorderd.
Wij zien nog steeds problemen met
de bepaalbaarheid van de individuele
belangen. Gezegd is, dat wij daar
niet zo zwaar aan behoeven te tillen.
In die gevallen waar de vordering
zich niet leent voor een collectieve
actie, omdat bijvoorbeeld geen
sprake is van soortgelijkheid van
vorderingen, zal de eiser niet worden
ontvangen. Ik vraag mij in alle
eerlijkheid af, of een dergelijke
redenering nu de duidelijkheid dient,
die wij met dit wetsvoorstel
nastreven. Wij zetten de deur
wagenwijd open voor een wettelijke
mogelijkheid naar de mensen toe.
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daarbij de verwachting wekkend, dat
een procedure tot de mogelijkheden
behoort. Vervolgens belasten wij de
rechter met de taak om te bepalen of
het nu werkelijk een vordering is, die
zich voor bundeling leent. De stukken
maken vele malen gewag van
ontlasting van de rechterlijke macht,
duidelijkheid en helderheid als de
ratio voor dit wetsvoorstel. Die
redenering past hierbij niet echt.

Ik heb al gezegd, dat wij minder
moeite hebben met de declaratoire
vorderingen. Meer moeite hebben
wij met vorderingen die op geld
waardeerbaar zijn. De staatssecreta–
ris heeft gelukkig aangegeven, dat hij
onze bezwaren met betrekking tot de
schadevergoedingsvorderingen kan
delen. Het wetsvoorstel geeft geen
antwoord op het verdelings–
vraagstuk. Ik blijf wel wat zitten met
andere vorderingen, zoals de
onverschuldigde betaling of een
vordering in geld als gevolg van een
niet nagekomen overeenkomst. Wat
die vorderingen betreft is er in veel
opzichten sprake van een individueel
gekleurde situatie. De staatssecreta–
ris kan zeggen dat zo'n vordering
niet wordt gehonoreerd omdat de
gelijksoortigheid van de vordering
daaraan in de weg staat, maar wij
lopen toch het risico dat, als wij de
op geld waardeerbare vorderingen
toelaten, een organisatie met de
verdelingsproblematiek komt te
zitten en dat daarvoor uiteindelijk
toch weer een procedure bij de
rechter wordt aangespannen. En,
zoals gezegd, de CDA-fractie is
uitermate kritisch over die regelingen
die de gang naar de rechter
verruimen.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Ik vraag mevrouw Souten–
dijk even om opheldering, want ik
begrijp het niet helemaal. Zij legt uit,
moeite te hebben om in deze vorm
van actie vorderingen op grond van
verbintenissen uit overeenkomst aan
de orde te stellen. Zij koppelt
daaraan nu het verhaal dat de
organisaties blijven zitten met de
distributie van de gelden die men
heeft geïnd ten behoeve van de
mensen waar het om gaat. Daarvan
is inderdaad sprake bij de vereniging
die schadevergoeding mag eisen ten
behoeve van de leden, maar daar is
geen sprake van in de gevallen
waarin direct gepresteerd wordt voor
de betrokkenen. Dat geldt bijvoor–
beeld bij de ontbinding van een
overeenkomst of bij onverschuldigde

betaling. De voorbeelden daarvan
zijn vanavond over tafel gegaan.
Daarbij wordt niet ingezameld door
de organisatie, want daarbij wordt de
verplichting direct nagekomen naar
de belanghebbende toe. Het is ook
mogelijk dat de ontbinding werking
heeft naar de belanghebbende toe.
Ook in het voorbeeld van de
toeroperator komt de organisatie niet
toe aan het vergaren van de gelden
om vervolgens met een distributie–
probleem te zitten. Dat is dan
allemaal niet aan de orde.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Als ik het goed begrijp,
wordt dan de veroordeelde partij
belast met het verdelingsvraagstuk.
Daar kunnen dan weer allerlei vragen
over rijzen. Ik heb al gezegd dat ook
in de nakomingsvorderingen - het
betalen van geld - verschillen
kunnen zitten tussen de ene
consument en de andere consument.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Als het gaat om vorderingen
uit overeenkomst, heb je te maken
met bepaalde vorderingen. Die zijn
bij de werkgever, de producent of de
verkoper bekend. Als de vordering al
ontvankelijk wordt verklaard wegens
vergelijkbaarheid, gaat het bij
onverschuldigde betaling om precies
dezelfde grondslag en dezelfde eisen.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Bijvoorbeeld bij een
reisovereenkomst zit er toch een
verschil in datgene wat de verschil–
lende reizenden zijn overeengeko–
men met de reisorganisatie. In de
situatie waarin de rechter verklaart
dat de reisorganisatie toerekenbaar
te kort is geschoten - ik geloof dat
dit de juiste term in het nieuwe BW
is - is de verdeling van de uit te
keren gelden toch heel individueel
bepaald.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Stel dat het gaat om een

vordering uit wanprestatie en dat
niet aan de orde wordt gesteld de
vervolgschade of de schade uit een
onrechtmatige daad. Dan gaat het
om vergelijkbare, gelijksoortige
belangen. Wij denken in dit geval
absoluut niet aan een reisorganisatie
die een X-aantal verschillende
pakketreizen heeft verkocht aan
evenzoveel gegadigden. Een
belangenorganisatie zal wel zo wijs
zijn om niet aan een procedure te
beginnen als zij zelf al ziet dat er

sprake is van ongelijksoortigheid en
als zij het risico loopt om niet–
ontvankelijk verklaard te worden.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik discussieer al niet
meer over de schadevergoeding.
Daarvoor hebben wij een amende–
ment ingediend. De staatssecretaris
heeft gezegd dat hij daarmee geen
moeite heeft. Ik houd alsnog moeite
met de op geld waardeerbare
vorderingen in het kader van een
overeenkomst. Het is van tweeën
één: öf wij halen een dode mus
binnen omdat het altijd te ongelijk–
soortig is om zo'n vordering uit
overeenkomst te kunnen honoreren -
naar mijn idee zijn ze ook praktisch
nimmer gelijksoortig - öf wij halen
een vordering wèl binnen, maar dan
biedt de uiteenlopende aard van de
overeenkomsten toch zulke
verschillen dat de nakoming van de
vordering, dus de betaling van de
geldsom, problemen zal opleveren.
Dat geldt dus ook als het gaat om
twintig mensen die op reis naar
Kreta zijn geweest, want dan zijn er
toch verschillen in de overeenkomst.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Mag ik het nog één keer
proberen? Ik neem als voorbeeld het
betalen van het minimumloon en de
minimumvakantietoeslag. Daar is het
toch volstrekt dezelfde grondslag?
Dan gaat het toch ook om volstrekt
dezelfde belangen?

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ook daar kan het om
verschillende bedragen gaan.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Die zijn toch bekend en

geven toch absoluut geen twijfel? U
zat er terecht mee - het was ook een
vraag van ons - hoe het moest met
het herverdelen van de schadever–
goeding uit onrechtmatige daad aan
de leden. Dat zijn misschien de
problemen waar je tegen oploopt.
Als het bepaald is, heb je dit
probleem niet.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik denk dat u overschat
dat het allemaal bekend en zonne–
klaar zal zijn. Ik constateer dat de
partij die veroordeeld wordt tot het
betalen van een bedrag in geld ter
voldoening aan een overeenkomst,
met het verdelingsvraagstuk
opgezadeld wordt. In de relatie met
de verschillende partijen moet op
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een of andere manier helder worden
gemaakt wat ieder te vorderen heeft.
Ik denk dat dit problemen oplevert
en dat het niet eerlijk is. Wij kunnen
dan niet zeggen dat wij een mooie
regeling hebben die de zaken
vereenvoudigt, want hierdoor zullen
toch weer geschillen ontstaan en zal
men toch weer naar de rechter gaan.

Ik maak nog een opmerking over
de asymmetrie met de Algemene
wet bestuursrecht. De fractie van het
CDA is van mening dat het verschil
tussen de vorderingen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht en
de civiele vorderingen waarover wij
het nu hebben, rechtvaardigen dat er
een verschil is in de eisen voor de
ontvankelijkheid. Wij vinden het,
gelet op het feit dat heel vaak
burgers en beroepsgroepen
onderling procederen, gerechtvaar–
digd dat hiervoor een iets helderder,
nauwer criterium wordt gehanteerd
dan voor de administratieve
vorderingen, waarbij het vaak
geschillen tussen de overheid en
burgers betreft. Als wij moeten
harmoniseren, geven wij er de
voorkeur aan, voor beide zaken de
volledige rechtsbevoegdheid te
kiezen, omdat deze, zoals ik al heb
gezegd, in onze ogen het duidelijkste
criterium is.

D

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Voorzitter! De staatssecreta–
ris begon zijn antwoord met de
mededeling dat de tijd rijp is voor de
regeling van collectieve acties,
omdat in de jurisprudentie vol–
doende criteria zijn uitgekristalliseerd
om het als wetgever verantwoord te
kunnen doen. Niet alleen heeft de
staatssecretaris er groot gelijk in,
maar ook hebben wij er met z'n allen
zelf om gevraagd. Een algemene
wettelijke regeling heeft inderdaad
grote voordelen, naast nadelen, die
vanavond ook over tafel zijn gegaan.
Met deze regeling wordt diversiteit
van voorwaarden voorkomen, wat
bijdraagt tot de rechtszekerheid en
de rechtsgelijkheid.

Het overleg vooraf lijkt mij een
belangrijke voorwaarde om
onbezonnen acties te voorkomen. Dit
lijkt mij een van de punten waarvoor
wij vanavond niet voor niets
aandacht hebben gevraagd. Ik ben er
blij om dat de staatssecretaris het
door mevrouw Soutendijk en mij
ingediende amendement omhelst.

Ik kom bij de vraag van de
collectieve actie ten behoeve van
vorderingen uit overeenkomst of
contractuele verbintenissen. Zeer
recente jurisprudentie, ziekenhuis
Leyenburg versus de gemeente Den
Haag en voorbeelden van de
tuindersorganisaties, geeft aan dat er
in ieder geval in de rechtspraak geen
bezwaar tegen is gemaakt om
vorderingen uit overeenkomst onder
de collectieve-actiebevoegdheid te
brengen. Ik meen dat het erg
belangrijk is dat wij ook dit regelen,
want het is een rechtsontwikkeling
waarmee wij serieus rekening
hebben te houden. Bovendien is het
voor de rechtszekerheid van de
burgers van belang, waarmee ik met
name mevrouw Soutendijk aan–
spreek. Het lijkt mij geen kwestie die
wij mogen bagatelliseren. Ik wijs in
dit verband op het voorbeeld van het
ondeugdelijk produkt, waar sprake is
van een derde partij, namelijk de
producent. Mevrouw Soutendijk gaf
dat aan als een van de voorbeelden
om nu die verbintenissen uit
overeenkomst niet onder de
vordering te laten vallen. Maar juist
bij de produktaansprakelijkheid
hebben wij te maken met het
franchisesysteem, waarin we met
even zovele kleine verkopers te
maken hebben als het over de lagere
- tot bijna ƒ 2000 - bedragen gaat.
Voor de eenvoudige consument is dit
toch een behoorlijk groot bedrag en
dat is een extra argument om dit
soort acties nu juist te bundelen,
omdat het uitdrukkelijk om dezelfde
bedragen of om hetzelfde produkt
gaat. Ik heb het daarmee absoluut
niet over schadevergoedingen. Ik heb
het dan alleen nog maar over het
terugbetalen van de prijs voor het
ondeugdelijke produkt.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik heb ook al gezegd,
dat ik met de terugbetaling van de
prijs van het ondeugdelijke produkt
minder problemen heb dan met de
schadevergoeding. Om die reden
heb ik ook alleen maar een amende–
ment over de schadevergoeding
ingediend. Ik heb in tweede termijn
geprobeerd helder aan te geven, dat
wij aanzienlijk minder problemen
hebben met alle specifieke regelin–
gen omdat wij daar zicht hebben op
de omvang van de regeling en de
omvang van het belang. De
produktaansprakelijkheid is nu
eenmaal zo'n specifieke regeling.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Wij hebben de collectieve

acties destijds niet in het betreffende
wetsvoorstel opgenomen, omdat wij
deze "parapluwetgeving" nog
zouden behandelen. Wij hebben dat
dus nagelaten, juist omdat wij ervan
uitgingen dat het in een algemene
wet geregeld werd. Ik ben echter blij
te constateren, dat de staatssecreta–
ris er geen bezwaar tegen heeft om
de collectieve acties zich ook te laten
uitstrekken op vorderingen uit
overeenkomst.

Voorzitter! Ik ben blij met de
opmerking van de staatssecretaris,
dat ook collectieve actie op grond
van dit wetsvoorstel mogelijk is ten
behoeve van organisaties als de
Dierenbescherming en dat hij ook
uitdrukkelijk heeft meegedeeld, dat
het niet de bedoeling is om dit
actierecht in te perken. Mijns inziens
is het heel belangrijk, dat die
uitspraak onderdeel van deze
wetsgeschiedenis uitmaakt.

Ik ben tevreden met het antwoord
van de staatssecretaris op de vraag
of inderdaad het eigenbelang van de
organisatie ook volop aan de orde
kan komen. Hij heeft namelijk
gezegd, dat een maatschappelijke
organisatie wel van de mogelijkheid
van collectieve actie gebruik kan
maken - in welk geval het eigenbe–
lang niet hoeft te worden gesteld -
maar dat dit wetsvoorstel niet
relevant is voor acties uit eigenbe–
lang. Hij gaf daarmee impliciet aan
ervan uit te gaan, dat het eigenbe–
lang van de organisaties ook door
ons als wetgever uitdrukkelijk wordt
erkend. Ik hoop, dat hij dit direct ook
expliciet zal aangeven.

Voorzitter! Een belangrijk punt is
de eis van volledige rechtspersoon–
lijkheid. Ik had in mijn eerste termijn
de staatssecretaris gevraagd in te
gaan op alle voor– en nadelen van
het toevoegen van de eis "volledige
rechtsbevoegdheid". De jurispruden–
tie van de Hoge Raad stelt deze eis
uitdrukkelijk niet. Daar was geen
sprake van in eerdere arresten en
vanavond is daar nog een recent
arrest uit 1992 aan toegevoegd.
Mevrouw Soutendijk heeft uitdrukke–
lijk bij interruptie gezegd, dat het de
CDA-fractie niet voornamelijk gaat
om de duidelijkheid naar de
gedaagde toe, maar de aap kwam uit
de mouw toen zij zei, dat het CDA zo
hoog mogelijke drempels wilde
opwerpen tegen ad-hoc-organisaties.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
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doorn (CDA): Nou, nou! Dat is wel
een heel vrije vertaling van wat ik
heb gezegd. Het is zowel het een als
het ander. De staatssecretaris was
geneigd om de ad-hoc-organisaties
wat onder de zoden te schoffelen en
ik heb hem daar even op gewezen.
Het gaat ons er wel om dat mensen
niet op een eenvoudige wijze naar de
rechter stappen omdat het zo lekker
goedkoop is, om het maar even
simpel te zeggen. Er is al genoeg
overbelasting van de rechterlijke
macht. Dit hoeven wij er niet bij te
hebben. Het gaat ons niet om zo
hoog mogelijke drempels, maar om
een verantwoorde afweging van
degene die naar de rechter wil
stappen. Dat achten wij wel
gerechtvaardigd.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Wij hebben dan in ieder

geval te maken met flinke drempels.
Ik denk dat wij niet moeten
onderschatten, dat er sowieso
procesdrempels bestaan. Het
wetsvoorstel werpt ook drempels op.
Er wordt geëist dat men op grond
van statutaire bepalingen de
belangen dient te behartigen.
Behartigen vereist enige activiteit.
Men kan niet stil zitten en alleen
maar denken dat men statutaire
belangen dient. Daarvoor is een
oprichtingshandeling nodig, het
opmaken van statuten en het
aanwijzen van bestuurders. Die
bestuurders zijn bovendien hoofdelijk
aansprakelijk als men tot proceskos–
ten wordt veroordeeld. Dat is niet
niks. Er is zojuist aangegeven, dat
hier sprake is van een verschil met
de rechtspersonen met volledige
rechtsbevoegdheid. Daar speelt dit
niet. Dit kan een verschrikkelijk hoge
drempel zijn, te meer omdat men na
ontvankelijk te zijn verklaard,
absoluut niet weet of men de
vordering ook toegewezen krijgt.
Daarnaast is ook voor deze organisa–
ties voorgeschreven - mevrouw
Soutendijk en ik hebben dat nog
eens aangescherpt in ons amende–
ment - dat er serieus vooroverleg
moet plaatsvinden. Dan kun je naar
mijn gevoel absoluut niet spreken
van een "vlinder". Het gaat niet
alleen om de notarissen, het gaat
ook om de registratie bij de kamer
van koophandel. Ik heb een beetje
het gevoel dat het natuurlijk nooit de
bedoeling kan zijn, de registers van
de kamers van koophandel te
belasten met de statuten van
organisaties die slechts een tijdelijk

doel dienen. Dat is een argument
terzijde.

Voorzitter! Met betrekking tot de
schadevergoeding in geld heeft
zowel de heer Wolffensperger als ik
zelf de staatssecretaris gevraagd, hoe
hij dacht over het gewoon afschaffen
van lid 3, het aan de rechter over te
laten en de mogelijkheid te scheppen
tot het vorderen van schadevergoe–
ding in geld in het algemeen. De
staatssecretaris stelt, dat de tijd
daarvoor niet rijp is. Ik ben bang dat,
als het amendement van mevrouw
Soutendijk en de heer Korthals wordt
aangenomen, die tijd misschien
nooit rijp zal zijn. Ik heb het gevoel
dat dit een ontwikkeling binnen de
jurisprudentie sterk kan beperken. Ik
ben overigens van mening dat men
via artikel 46 van Boek 2 BW - dat
schadevergoeding voor leden
mogelijk maakt in de contractuele
sfeer - zal proberen in dezen
jurisprudentie tot stand te brengen.
Ik hoop, eerlijk gezegd, dat dit
gebeurt. Het zou echter veel
verstandiger zijn wanneer de
indieners zich nog eens beraden op
hun amendement. Omdat artikel 46
van Boek 2 die mogelijkheid reeds
biedt, zouden zij daaraan argumen–
ten kunnen ontlenen om het niet op
deze manier voor te stellen. Het is
naar mijn mening ook verstandig als
de staatssecretaris hierop in tweede
termijn wil reageren.

Voorzitter! Ik ben de staatssecreta–
ris erkentelijk voor de antwoorden.
Op sommige vragen hebben wij een
antwoord gekregen dat ons aan het
denken zet. Ik zal de antwoorden
meenemen naar het fractieberaad,
zodat wij ons op een verstandige
manier kunnen prepareren op ons
stemgedrag ten aanzien van
sommige amendementen.

D

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Allereerst wil ik de regering
bedanken voor de uitvoerige
beantwoording van de gestelde
vragen. Laat ik vooropstellen, dat ik
zowel de schriftelijke bijdrage van de
regering als de mondelinge
beantwoording zeer goed vond en
juist bij een wetsvoorstel waarop de
fractie van de VVD nogal wat kritiek
heeft. Dat behoort dus tot de
mogelijkheden.

Ik keer even terug naar hoe het
begonnen is. De motie uit 1986 had
natuurlijk van oorsprong een totaal
ander doel dan wat er uiteindelijk uit

gekomen is. Het ging om een
beperking tot consumenten–
organisaties. Nu is er een verbreding
tot andere organisaties. ledereen die
zich weet te groeperen en een actie
wil ondernemen, kan dat doen. Ik
kom daar nog op terug. Bovendien
heeft een verbreding plaatsgevonden
tot publiekrechtelijke organen. Ik heb
uitdrukkelijk betoogd dat zij zich in
beginsel moeten houden aan de
instellingsbesluiten, aan de normen
die zijn vastgelegd in de wet. Zij
moeten zich niet te veel op privaat–
rechtelijk terrein gaan begeven als
een soort actiegroepering. Als het
niet via het publiekrecht lukt, zou het
vervolgens via het privaatrecht
kunnen worden geprobeerd.

De staatssecretaris geeft als
belangrijk argument: het is een
codificatie van de jurisprudentie. Dat
is natuurlijk voor een belangrijk deel
waar. Er zijn enkele begrippen
aangegeven die gecodificeerd zijn,
zoals de rechtspersoonlijkheid. Eerste
vraag is of er een volledige of een
beperkte rechtspersoonlijkheid moet
zijn. De staatssecretaris heeft het
argument gegeven dat de recht–
spraak het niet eist. Hij verwijst
vervolgens naar een arrest van 1 juni
1992. Dat was een AbvaKabo-arrest.
Het is overigens wel opvallend dat
daarvoor het wetsvoorstel is
ingediend. De Hoge Raad kan in feite
geanticipeerd hebben op mogelijk
toekomstige wetgeving. Je weet
nooit hoe het elkaar beïnvloedt. Het
is toch altijd nuttig dat de Kamer
haar eigen lijn trekt!

Dan kom ik bij de Algemene wet
bestuursrecht. Ik heb bij interruptie al
gezegd dat er wat voor is te zeggen
om een en ander over de hele lijn
gelijk te krijgen. De situatie is echter
een andere, omdat de Algemene wet
bestuursrecht vaak situaties betreft
waarin de overheid tegen particulie–
ren procedeert. Hier betreft het
eerder particulieren tegen elkaar. Ik
vind dat er sterke argumenten zijn
om wel hiertoe over te gaan. Het is
tot dusver in de wet opgenomen. Ik
heb al enkele artikelen genoemd. Ik
zou er meer kunnen noemen. Een
ander belangrijk punt is dat het niet
de bedoeling mag zijn dat iedereen
die denkt dat er een belang is dat
geschaad wordt, een groepering gaat
instellen om vervolgens te kunnen
gaan procederen. Waarom wil ik dat
niet? In Nederland bestaat toch al de
dreiging dat er te veel geprocedeerd
gaat worden. Dat moeten wij verre
van ons houden. Zo zouden allerlei
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krakersgroeperingen uit het verleden
snel een vereniging kunnen
oprichten om te gaan procederen.
Als er niet een notariële akte is,
ontstaat er naar mijn gevoel
volstrekte onduidelijkheid over de
vraag waar de mensen zitten. Met
andere woorden, enige voorzichtig–
heid is geboden. Daarbij kan ook een
argument zijn dat dit soort verenigin–
gen met beperkte rechtsbevoegd–
heid, vaak financieel niet draagkrach–
tig is. Dat betekent dat er
gefinancierde rechtshulp van
overheidswege zou moeten komen.
Dan zullen wij ongetwijfeld een
verhoging van de eigen bijdrage bij
algemene maatregel van bestuur
voorgelegd krijgen.

Een belangrijk punt in dit
wetsvoorstel is de bundeling van
acties. Als het mogelijk is, moet dat
gebeuren. De vraag of er een
algemene regeling moet komen die
zich ook uitstrekt tot het contract–
recht, vind ik in wezen de meest
discutabele vraag. De minister heeft
enkele argumenten genoemd die mij
aanspraken. Hij gaf daarmee aan dat
een dergelijke regeling toch nuttig is.
Toch denk ik dat er voor dezelfde
gevallen wel andere middelen zijn
waardoor er geen verbreding tot het
contractrecht behoeft te komen.
Vanwege de verschillen tussen acties
uit onrechtmatige daad en uit
wanprestatie is het misschien niet
verstandig om daartoe over te gaan.
Ik verwijs op dit punt naar het
SER-advies dat in 1988 is uitge–
bracht. Er werd toen een duidelijk
verdeeld advies naar voren gebracht.
Ik meen dat een meerderheid van
oordeel was dat er geen sprake
moest zijn van een uitbreiding. Op
dit punt is er ook een heel duidelijke
uitbreiding ten opzichte van het
voorontwerp.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Er was een verdeeld advies

van de SER. ledereen heeft daar
kennis van genomen. Bovendien
heeft de wetenschap zich er ook nog
op gestort. Wat ik echter veel
belangrijker vind, is dat de Hoge
Raad niet de eis stelt dat het niet
gaat om vorderingen uit overeen–
komst. De staatssecretaris heeft zeer
recente arresten op dit punt naar
voren gebracht. Het moet u toch
aanspraken, als het hoogste
rechtscollege zo oordeelt.

De heer Korthals (VVD): Ik ken het
arrest zelf niet. Ik heb tegen de

staatssecretaris gezegd dat enkele
argumenten mij wel degelijk
aanspreken. Toen hij zei dat de Hoge
Raad dit ook impliciet heeft erkend
op 30 novernber 1990, maakte dat
wel degelijk indruk. Ik vertrouw
echter liever op het zelf nalezen
ervan. Ik heb dat niet gedaan, maar
misschien doe ik dat nog wel.

Voorzitter! Tot slot dank ik de
staatssecretaris voor zijn uitvoerige
toelichting op, zoals hij dat zelf
noemde, de mogelijke vervaging
tussen de groepsactie en de class
action. Ik vond hem daar erg
duidelijk in. Op één punt heeft hij de
zaak misschien iets onderschat. Hij
zei dat een van de redenen waarom
de class action eigenlijk verkeerd
uitpakt in Amerika, is gelegen in het
feit dat advocaten daar sneller gaan
procederen. Zij nemen het initiatief,
omdat zij op "no cure no pay"-basis
werken. Dat zal wel een element zijn,
maar ik denk dat het in Nederland
ook best die richting kan uitgaan. Je
wordt hier namelijk in feite ook
betaald naar het aantal uren dat je
maakt. Ik zal overigens ook deze
bijdrage van de staatssecretaris nog
eens goed nalezen. Het is duidelijk
dat hij zich de gevaren die hierin
zitten, gerealiseerd heeft. In ieder
geval is het goed dat ook het punt
van de class action hier aan de orde
is geweest.

D

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn antwoord. Dit besloeg met
name twee hoofdpunten. Over beide
punten wil ik nog een paar opmer–
kingen maken.

Ik kom eerst op de kwestie of wij
nu wel of niet volledige rechtsbe–
voegdheid moeten eisen. Ik wil de
staatssecretaris krachtig ondersteu–
nen in zijn pleidooi om die eis niet in
het wetsvoorstel op te nemen, en
wel met drie argumenten. Het eerste
argument is door hem zelf onder
woorden gebracht, namelijk dat het
opnemen van die eis een vergaande
beperking zou betekenen ten
opzichte van de jurisprudentie die bij
mijn weten door niemand als
onwenselijk wordt ervaren.

Het tweede argument is dat er
juist op dit punt een wel heel
merkwaardig verschil zou ontstaan
met de reikwijdte van de collectieve
actie in de Algemene wet bestuurs–
recht. Het zou betekenen dat een
vereniging van buurtbewoners wel

kan opkomen tegen een bouwver–
gunning die wordt verleend voor de
vestiging van een bedrijf in die
buurt. Wanneer dat bedrijf vervol–
gens met die bouwvergunning is
gebouwd en door een walgelijke
emissie voortdurend het wasgoed
van de omwonenden zou vervuilen,
kan door diezelfde vereniging van
buurtbewoners echter niet tegen het
bedrijf worden opgekomen, als zij
niet inmiddels naar een notaris is
geweest om een notariële akte te
laten passeren. Ik zie ten enenmale
niet de ratio van dat onderscheid. Uit
het door mij gegeven voorbeeld
moge ook blijken dat ik ook niet de
ratio ervan zie om in beide gevallen
te zeggen dat er maar van één
volledige rechtsbevoegdheid sprake
zou moeten zijn. De staatssecretaris
heeft de voordelen genoemd; de
proceseconomie. Ik wil echter de
andere kant belichten. Er is bij mijn
weten geen enkel argument
denkbaar dat zich ertegen zou
verzetten om een ad hoc ontstane
vereniging van mensen met een
parallel belang dat niet verder gaat
dan dat het gericht is tegen één
bepaalde wederpartij - denk aan de
fabriek die het wasgoed met roet
vervuilt - het recht te geven om in
een proces op te komen.

Dan het derde argument. In dit
debat wordt een beetje de indruk
gewekt, als zou de vereniging met
beperkte rechtsbevoegdheid een
soort obscure rechtspersoon zijn
waar je in rechte niet goed greep op
kunt krijgen. Degenen die dat
denken, wijs ik erop dat artikel 30
van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek een buitengewoon heldere
regeling geeft voor de aansprakelijk–
heid van de vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid. Artikel 30, lid 3,
maakt het mogelijk dat zo'n
vereniging, als haar dat goed dunkt,
zich wel laat registreren bij de kamer
van koophandel. Artikel 30, lid 2, is
nog veel belangrijker. Daar wordt
keurig in geregeld, dat als de
bestuursstructuur helder is, de
bestuurders aansprakelijk zijn voor
de eventuele kosten. Is dat onver–
hoopt niet zo - die vrees beluister ik
een beetje - dan zegt de laatste regel
van artikel 30, lid 2, dat in dat geval
degenen die handelen aansprakelijk
zijn. In dit geval zijn dat degenen die
naar de deurwaarder gaan om het
exploot te laten uitbrengen. Er is dus
altijd iemand kenbaar en zichtbaar,
ook bij een vereniging met beperkte
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rechtsbevoegdheid, die aansprakelijk
is.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik zie aan de andere
kant niet in dat het voor de
vereniging die de belangen van de
huurders vertegenwoordigt, een
onoverkomelijk bezwaar zou zijn om
statuten te maken en die te laten
registreren. Hetzelfde geldt voor de
namen van de bestuurders. Ik heb er
vertrouwen in dat dit een helderder
en toetsbaarder criterium oplevert,
dan wanneer het gaat om de niet
volledige rechtsbevoegde rechtsper–
soon. Waarschijnlijk talijven wij dus
van mening verschillen, maar ik zie
het bezwaar niet om dat wel als eis
te hanteren. Ik zie dat niet als een
drempel.

De voorzitter: Wij vervallen in
herhaling, de een tegen de ander,
terwijl het om hetzelfde punt gaat.
Kijkende naar de klok - wij hebben
nog meer te doen - dring ik erop aan
om niet te herhalen. Het punt van
overtuiging is er bijna niet meer,
maar als men toch de argumenten
naar voren wil brengen, verzoek ik
de leden om dat kort en bondig te
doen.

De heer Wolffensperger (D66): Ik
werp mevrouw Soutendijk tegen, dat
noch uit de jurisprudentie, noch uit
de praktijk blijkt dat de thans
bestaande mogelijkheid voor een
vereniging met beperkte rechtsbe–
voegdheid om te procederen ooit op
een probleem zou zijn gestuit. Zou er
een probleem zijn, dan treedt de
rechter corrigerend op door
niet-ontvankelijk te verklaren.
Mevrouw Soutendijk is bezig met het
oplossen van een probleem dat niet
bestaat door de huidige jurispruden–
tie in te perken.

Dan de kwestie van de schadever–
goeding voor leden; artikel 305a, lid
3. Ik vind dat de staatssecretaris veel
te gemakkelijk akkoord gaat met het
amendement op stuk nr. 15. Ik ben
het daar absoluut niet mee eens. Ook
het amendement op stuk nr. 15 levert
een inperking op ten aanzien van de
bestaande jurisprudentie, zoals die is
geschetst. Daar is het wetsvoorstel
naar mijn idee niet voor bedoeld.
Degenen, met name de indieners van
het amendement, die de vereniging
die opkomt voor haar leden wat
betreft schadevergoeding, een
vreemde figuur vinden, wijs ik erop,
dat in artikel 46 van het Burgerlijk

Wetboek een figuur voorkomt die
hier in feite sprekend op lijkt. Een
vereniging kan voor haar leden
rechten bedingen en vervolgens de
nakoming van die rechten in rechte
afdwingen. Zij kan daarbij schadever–
goeding eisen. Ik zie niet goed in
waarom een vereniging voor haar
leden wel uit overeenkomst en niet
uit onrechtmatige daad zou kunnen
ageren, want daar komt het dan in
feite op neer.

Door deze amendementen zit het
risico erin, dat het wetsvoorstel niet
wordt, wat het zou moeten worden,
namelijk een codificatie van de
heersende rechtsopvattingen op dit
punt. Integendeel, er wordt gekomen
tot een beperking van de bestaande
situatie. Het is mijn overtuiging dat
het doel van het wetsvoorstel
daarmee geheel wordt gemist.

Dan nog iets tegen de heer
Korthals. Een beperking van het
wetsvoorstel - hij heeft dat
suggererenderwijs gesteld - tot
uitsluitend situaties uit onrechtma–
tige daad en niet tot contractuele
situaties zou inderdaad een groot
deel van het maatschappelijk nut van
dit wetsvoorstel afsnijden. Ér zijn
vele voorbeelden gegeven, die ik zou
willen onderlijnen, waarin volstrekt
helder is dat in de contractuele sfeer,
vooral wanneer consumenten staan
tegenover één grote aanbieder, zoals
een gasbedrijf of een reisorganisatie,
de proceseconomie er in hoge mate
mee is gediend als door deze
eenvoudige wijze een organisatie
voor allen kan optreden.

Het spijt mij een beetje dat de
staatssecretaris niet echt aan mijn
vragen is toegekomen. Ik heb een
vraag gesteld over de schadevergoe–
ding. Wij zijn bezig om dat terug te
buigen, zodat het ook niet meer voor
leden kan. Ik zie echter geen bezwaar
om dat ook in het algemeen mogelijk
te maken. De staatssecretaris heeft
geantwoord dat de tijd daar niet rijp
voor is. Dan moet hij echter ook
consequent zijn. Als de tijd niet rijp
is, moet hij de zaak aan de rechter
overlaten en dus niet in de wet
vastleggen dat die schadevergoeding
vanaf heden niet meer mogelijk zal
zijn. Laat staan dat hij nog verder
terug moet gaan en in het voetspoor
van het amendement op stuk nr. 15,
zelfs een schadevergoeding voor de
leden niet meer mogelijk moet
maken. Als hij vindt dat de tijd niet
rijp is, is de logische consequentie
dat hij het nu niet regelt. Dan zal de

jurisprudentie dit punt tot een
oplossing brengen.

Verder heb ik een vergelijking
gemaakt tussen de Algemene wet
bestuursrecht en het BW. Daarvan
heeft de staatssecretaris gezegd - dat
is echt een dooddoener - dat de
verschillen voortvloeien uit het
verschil tussen het civiele en het
administratieve procesrecht. Dan
moet ik mijn vraag maar herhalen.
Kan de staatssecretaris mij uitleggen
waarom dat verschil tussen civiel en
administratief ertoe leidt dat in de
AWB wordt gesproken over
algemene en collectieve belangen en
in het BW over de belangen van
andere personen en dat in de AWB
wordt gesproken over belangen die
rechtspersonen krachtens hun
doelstellingen en blijkens hun
feitelijke werkzaamheden behartigen
en in het BW over ingevolge de
statuten behartigde belangen? Ik
vermag niet in te zien dat deze
verwarrende verschillen in terminolo–
gie rechtstreeks voortspruiten uit het
verschil tussen civielrecht en
administratiefrecht. Als de staatsse–
cretaris dat meent, vraag ik hem om
mij dat even uit te leggen.

Ik zie dat u ongeduldig wordt,
voorzitter, maar het is een buitenge–
woon belangrijk wetsvoorstel. tk kan
ten slotte meedelen dat ik na nadere
bestudering geen bezwaar heb tegen
het overnemen van het amendement
op stuk nr. 16.

De voorzitter De amendementen–
Soutendijk-van Appeldoorn/
Swildens-Rozendaal (stuk nr. 16, I en
II) zijn door de regering overgeno–
men.

D

Staatssecretaris Kosto Mijnheer de
voorzitter! Ik vind het wat merkwaar–
dig dat hetgeen de heer Wolffensper–
ger zegt voor u aanleiding is om te
constateren dat het amendement
wordt overgenomen, hoewel ik
inderdaad voorwaardelijk had
aangekondigd dat ik dat amende–
ment zou overnemen. De enige
blokkade zou eventueel gelegen
hebben in de houding van de heer
Wolffensperger. Die blokkade heeft
hij nu opgeheven.

Voorzitter! Zoals u zelf zojuist al
aangaf, is er in eerste termijn veel
geïnterrumpeerd en intens op
argumenten ingegaan en was het
moment van herhalen van argumen–
ten aangebroken. In de tweede
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termijn konden dan ook geen
wezenlijk nieuwe argumenten
worden aangedragen. Ik ben dan ook
zeer erkentelijk, omdat het weer eens
voor een andere klankkleur zorgde,
dat zowel mevrouw Swildens als de
heer Wolffensperger krachtig
argumenten hebben onderstreept,
met hun eigen woorden in hun eigen
toonzetting, die ook ik heb gebruikt
om bepaalde bezwaren bij de fracties
van CDA en VVD weg te nemen.

Mevrouw Soutendijk heeft bij
herhaling gewezen op de eigen
verantwoordelijkheid van de Kamer.
Alsof iemand dat zal ontkennen! De
eigen verantwoordelijkheid van de
Kamer manifesteert zich echter niet
noodzakelijkerwijze zo, dat in
afwijking van een ontwikkelde
jurisprudentie een eigen lijn wordt
getrokken. Dat kan nodig zijn, maar
de eigen verantwoordelijkheid van
de Kamer kan ook zeer wel gelegen
zijn in het volgen van de jurispruden–
tie en het codificeren van hetgeen
zich in de praktijk van het leven in
deze zich snel ontwikkelende
maatschappij in de jurisprudentie
heeft ontwikkeld. Er is dus absoluut
geen tegenspraak. Het komt
natuurlijk ook voor dat juist op basis
van ontwikkelde jurisprudentie de
regering zich geroepen voelt om de
wet in een bepaalde richting
scherper blj te stellen. De Kamer kan
eventueel dat gevoelen hebben,
maar het is geen argument om te
zeggen dat wij onze eigen verant–
woordelijkheid moeten nemen. Wij
hebben onze eigen verantwoordelijk–
heid. Dat kan zeer wel zijn het volgen
van de ontwikkelde jurisprudentie.
Dat is ook mijn betoog hier geweest.
Mevrouw Soutendijk zei op een goed
moment dat ik, als het gaat om de
mogelijkheid voor groepsacties uit
contracten, nog verder ga dan de
jurisprudentie. Ja, dat is dan
inderdaad ook eigen verantwoorde–
lijkheid, zowel van regering als van
de Kamer. Ik heb als steunargument
aangevoerd dat ik de jurisprudentie
zich op dit punt heb zien aftekenen.
Ik heb nog niet heel veel jurispruden–
tie kunnen aandragen op dit punt.
Maar inderdaad, hier is een keuze
gemaakt. Op een goed moment is
zeer terecht ook door mevrouw
Soutendijk opgemerkt dat de
regering in haar voorstellen verder
gaat dan de inhoud van de in 1986
ingediende motie-Groenman.
Waarom ook niet? Sindsdien is er
een ontwikkeling geweest in deze
zich razendsnel evoluerende

maatschappij. Wij hebben vastge–
steld - ik heb dat ook in eerste
termijn uitvoerig betoogd - dat er
vrijwel geen rechtsgebied is of men
ziet dat de jurisprudentie, de Hoge
Raad dus uiteindelijk, de groepsactie
aanvaardt. Daaruit heb ik weloverwo–
gen consequenties getrokken.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik heb alleen willen
aangeven dat de CDA-fractie ten
aanzien van de rechtsbevoegdheid
een keuze heeft gemaakt voor de
volledige rechtsbevoegdheid.
Daarmee heeft zij de eigen verant–
woordelijkheid genomen ten opzichte
van de ontwikkelingen van de
jurisprudentie, aansluitend bij
wetgeving waar zij ook verantwoor–
delijkheid voor genomen heeft,
waarbij zij steeds de eis van
volledige rechtsbevoegdheid heeft
gehanteerd.

Staatssecretaris Kosto: Ik vind dat
de heer Wolffensperger op onnavolg–
bare wijze de argumenten heeft
aangedragen waarom het een
verwerpelijke, inperkende gedachte
is die de CDA-fractie vandaag heeft
geformuleerd. Er is geen redelijke
grond voor te vinden. Ik kan het niet
beter formuleren dan ik in eerste
termijn heb gedaan. De heer
Wolffensperger was zo vriendelijk
om mij daarin te ondersteunen. Het
is een kwestie van willen of niet
willen. Ik vind het standpunt dat
mevrouw Soutendijk namens haar
fractie verwoordt een onredelijk,
onnodig en belemmerend standpunt
over een ontwikkeling die zich in de
samenleving voordoet. Het werkt
onnodig bemoeilijkend. Bovendien -
en dat heb ik ook met klem van
argumenten willen aantonen - vind
ik dat mevrouw Soutendijk falende
argumenten gebruikt heeft. Ik doel
onder andere op het voorbeeld van
de aansprakelijkheid van de
bestuurders, dat nu juist als het om
de proceskosten gaat bij de
rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid geen opgeld doet
en juist wel bij de vereniging met
een beperkte rechtsbevoegdheid,
zoals de heer Wolffensperger zojuist
helder heeft aangetoond. Dus de
eigen argumenten falen.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): Ik heb de aansprake–
lijkheid van de bestuurders niet
opgevoerd. Ik heb de herleidbaar–
heid, de vindbaarheid van de

bestuurders en de herleidbaarheid,
de vindbaarheid van de statuten
genoemd. Dat zijn voor de CDA–
fractie de argumenten die ertoe
geleid hebben voor deze vorm te
kiezen. Daarnaast speelt het feit dat
er sprake is geweest van een
afwegingsproces voor de betrokke–
nen om zich te verenigen en dat zij
daarvoor de verantwoordelijkheid
moeten nemen door naar de notaris
te stappen. Die argumenten hebben
voor de CDA-fractie geleid tot de
keuze voor dit criterium. Die keuze
hebben wij bij alle wetsvoorstellen
die in deze Kamer zijn gepasseerd -
en het zijn er nogal wat - gemaakt,
willens en wetens. Daarmee hebben
wij afstand genomen van de
jurisprudentie die ook al eerder veel
verder was gegaan, waarbij toen ook
de volledige rechtsbevoegdheid niet
werd geëist. Maar ik wijs erop dat de
jurisprudentie vaak nog een aantal
aanvullende eisen stelt, die dit
wetsvoorstel terecht niet stelt. Ik wijs
bijvoorbeeld op de representativiteit.
Om die reden hebben wij ook bij dit
wetsvoorstel, aansluitend bij de
wetgeving die wij tot nog toe
verantwoord hebben gehouden,
gekozen voor de volledige rechtsbe–
voegdheid.

Staatssecretaris Kosto: Voorzitter! Ik
ga in herhalingen vervallen. Daarom
wil ik dit punt afsluiten met het doen
van een dringend beroep op de
Kamer om dit amendement niet te
steunen en te kiezen voor het
voorstel zoals het van regerïngswege
is geformuleerd.

Mevrouw Soutendijk sprak over
het criterium "bundelen". Dat is voor
de rechtspraak geenszins bezwaarlijk,
zoals zij dacht. Het is in de praktijk
ontwikkeld. Er is ervaring mee
opgedaan en er kan heel goed mee
worden gewerkt.

Mevrouw Swildens is uitvoerig
ingegaan op de acties uit overeen–
komst. Zij gaf het voorbeeld van het
ziekenhuis Leyenburg. Ik wijs op de
tuinders met de te hoge gas–
rekeningen. Ik heb al in eerste
termijn gezegd dat men wat dit
betreft beren op de weg lijkt te zien
die er niet zijn. Uit de boeken zal zeer
helder blijken wie waar recht op
heeft, wie hoeveel kubieke meter
heeft gebruikt, wie hoeveel uren
overwerk heeft gemaakt. Dat blijkt uit
de administraties. Het is geen enkel
probleem om dan, ook al verschilt
het van hoofd tot hoofd, verschil–
lende schadebedragen uit te betalen,
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althans verschillende bedragen uit te
betalen die binnen die groepsactie
tot hun recht zijn gekomen. Mevrouw
Swildens heeft gevraagd of de
ontwikkeling van de schadevergoe–
ding in geld wordt geblokkeerd bij
het aannemen van het amendement
op stuk nr. 15. De heer Wolffensper–
ger vond dat ik hier veel te mild was
geweest. Het is in de politiek zelfs bij
wetgeving vaak een kwestie van
geven en nemen. Ik heb mij zeer
sterk uitgesproken over een paar
andere amendementen. Een
amendement heb ik overgenomen bij
de gratie van de heer Wolffensper–
ger, zoals inmiddels is komen vast te
staan. Bij een ander amendement
heb ik gezegd dat ik het aan de
Kamer overliet om hier in wijsheid
over te beslissen. Ik sluit geenszins
uit dat op grond van ontwikkelingen
in de toekomst de wet op dit punt
nog eens zal moeten worden
aangepast, maar het zij zo. Ik ben
bereid de Kamer hier het oordeel te
laten.

De heer Korthals heeft een
opmerking gemaakt over het
SER-advies. Ik heb in eerste termijn
gezegd, anders dan hij schijnt te
denken, dat een meerderheid van de
SER wel voor opname van overeen–
komsten is. Ik ben de heer Korthals
erg erkentelijk voor het feit dat hij,
hoewel hij op een aantal punten
kritisch is, de kwaliteit van de
schriftelijke en mondelinge beant–
woording heeft kunnen waarderen. Ik
kan hem de vindplaats van ieder
arrest dat ik genoemd heb geven,
zodat hij dit "in volle rust" kan
nalezen.

De heer Wolffensperger heeft
gesproken over schadevergoeding. Ik
kom hier nog even op terug. Ik
ondersteun dit amendement niet.
Laat hierover geen misverstand
bestaan. Ik heb gezegd dat ik het
oordeel aan de Kamer overlaat, maar
ik heb niet gezegd dat ik het
amendement omhels. Ik heb dat met
het amendement van mevrouw
Soutendijk en mevrouw Swildens
wel gedaan. Overigens is het niet zo
dat door aanneming van dit
amendement de rechtspraak zou
worden teruggedraaid. Er is geen
reden om hiervoor te vrezen.

Voorzitter! De heer Wolffensperger
heeft een vraag gesteld over de
Algemene wet bestuursrecht. Ter
wille van de tijd en omdat het een
lastige en ingewikkelde materie is,
wil ik het volgende opmerken. In de
stukken is het hele exposé op zijn

vraag uitvoerig terug te vinden. Ik wil
hier graag naar verwijzen.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik moet aannemen
dat de behandeling van wetsvoorstel
23156, Wijziging van de
bestrijdingsmiddelenwet 1962
(gesloten dossier) slechts enkele
minuten zal vergen. Ik stel derhalve
voor, dit nu te behandelen.

Daartoe wordt besloten.

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

van de bestrijdingsmiddelenwet
1962 (gesloten dossier) (23156).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Van Ojik (Groen Links):
Voorzitter! Laat mij u danken voor
uw inschikkelijkheid bij het hanteren
van de agenda. Over het wetsvoor–
stel en het hierop door ons
voorgestelde amendement kan ik
kort zijn. De discussie is ook al
uitvoerig schriftelijk gevoerd. De
bezwaren van Groen Links richten
zich niet tegen het principe van het
gesloten dossier. Wij maken ons
zorgen over de gevolgen die het
principe kan hebben voor het aantal
proefdieren dat wordt ingezet voor
het testen van bestrijdingsmiddelen.
Uit de schriftelijke voorbereiding
bleek dat ook andere fracties zich
hier zorgen over maakten.

De Dierenbescherming schat dat
door testdoublures jaarlijks ongeveer
5000 dieren onnodig aan giftigheids–
test worden onderworpen. Zulke
dierproeven moeten zoveel mogelijk
tot een minimum beperkt worden.
Gelukkig is dat ook de overtuiging
van de regering.

In de nota naar aanleiding van het
eindverslag schrijft de staatssecreta–
ris: "Wij hebben wel degelijk voor
een stelsel gekozen waarbij
uiteindelijk de onwillige houder van
de betrokken gegevens verplicht
wordt om deze te delen". Echter het
door de regering geformuleerde
voorstel van wijziging kent alleen
een verplichting voor zover wij dat

hebben kunnen interpreteren tot het
inwinnen van inlichtingen over - ik
kijk even naar de tekst van artikel A4
- "omtrent het reeds verleend zijn
van een toelating voor het betrokken
middel en omtrent de identiteit van
degenen die daartoe de betrokken
gegevens hebben overlegd".
Eventueel kunnen er dan ook nog
regelen worden gesteld - zo staat er
dan in 5c - over "voorwaarden
waaronder de gevraagde
onderzoeksgegevens niet hoeven te
worden overlegd". Er is dus, hoewel
dit blijkens mijn citaat uit de
regeringsnota kennelijk wel de
intentie van de regering is, in de
voorgestelde wettekst geen sprake
van een plicht tot het delen van
gegevens. In dit hiaat wil de fractie
van Groen Links voorzien. Daartoe
heb ik het amendement ingediend.

D

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter! Ik
dank de heer Van Ojik voor zijn
inleidende opmerkingen, waarin hij
tot uiting bracht de zorg rond de
proefdieren. Wij hebben dezelfde
intentie om dat krachtig terug te
dringen. Ik heb dan ook niet
geaarzeld om met voortvarendheid
een tekst bij de Kamer in te dienen
om dat veilig te stellen. Deze is hier
vorig jaar in augustus besproken. In
mijn toelichting kan ik misschien een
paar misverstanden wegnemen,
waarvan vermoedelijk sprake is. Als
ik de formulering van het amende–
ment van de heer Van Ojik lees, heb
ik de indruk dat hij een aantal
suggesties doet voor wijzigingen die
eigenlijk geen krachtiger regeling tot
stand brengen dan nu al door de
regering in de Kamer is neergelegd.

Ik loop de tekst even na. In het
eerste gedeelte van het amendement
wordt voorgesteld om degenen die
zich onderwerpen aan een toelatings–
procedure, vooraf te laten verklaren
dat zij te zijner tijd zullen meewerken
aan een procedure om anderen te
helpen om dierproeven te vermijden.

Welnu, die verklaring is op zichzelf
niet interessant, want de voorge–
legde wettekst verplicht sowieso in
zijn uiterste vorm tot medewerking.
Als er geen medewerking wordt
verleend, beslist het college zelf
onder welke voorwaarden en tegen
welke vergoeding men de gegevens
overlegt. Als de betrokkene dat niet
doet, wordt het overlegd uit het
kennisbestand van het college. Er is
dus geen enkele reden om zo'n
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verplichting tot een verklaring vooraf
op te leggen. Dat heeft geen
meerwaarde.

Het punt om partijen uit te
nodigen in de wettekst om een
uiterste poging te doen heeft geen
rechtskracht. Het is een mooie
intentie, maar in een wettekst is een
dergelijke intentie niet afdwingbaar.
Daarom heeft hij geen toegevoegde
waarde.

Vervolgens het punt van arbitrage.
Dat is absoluut niet nodig, maar wel
tijdrovend. Daardoor kunnen de
zaken niet voortvarend worden
aangepakt. In artikel 5c wordt toch al
beoogd dat het college zelf het
bedrag kan bepalen waartegen die
handeling kan worden gepleegd en
de gegevens kunnen worden
overlegd.

Misschien is de heer Van Ojik
misleid door de interpretatie van het
woord "kunnen". Wellicht verstaat
hij daaronder dat niet de intentie
bestaat om het te doen, zodat men
eigenlijk een soort facultatieve
benadering beoordeelt. Dat is niet de
bedoeling van de wettekst. Het
woordje "kunnen" betekent hier dat
de onder a, b en c genoemde
kwesties sowieso geregeld zullen
worden, maar dat er ook andere
mogelijkheden zijn van zaken te
regelen bij een ministeriële regeling.
De uitleg van het woordje "kunnen"
is dus beduidend ruimer dan de
beperkte waarmee het mogelijkerwijs
gelezen kan worden, waarbij men de
intentie zou kunnen hebben om dat
niet te willen. Wij willen dat graag.
Die regeling komt er ook. Daar zullen
deze elementen in ieder geval in
geregeld worden.

Misschien heb ik hiermee de
zorgen kunnen wegnemen. Ik
vermeld nog dat een ander
onderdeel van het amendement
juridisch niet zou kunnen, omdat de
Europese richtlijn dit element niet
bevat. De Raad van State heeft ons
duidelijk laten weten dat wij geen
andere zaken kunnen regelen dan de
regelingen zoals in Brussel vastge–
steld. Dit onderdeel is op zichzelf wel
sympathiek. Het betreft het gedeelte
waarbij men nog niet tot een
toelating is gekomen, maar wel in de
procedure zit. Men zou reeds dan
verplicht moeten worden om
onderling gegevens uit te wisselen.
Die verplichting kunnen wij niet
opleggen, want dat regelt Brussel
niet. Nogmaals, de Raad van State
heeft ons er uitdrukkelijk op
gewezen: regel het precies zoals het

in Brussel is geregeld, anders krijg je
echt problemen.

Alles bij elkaar hoop ik dat ik de
heer Van Ojik heb kunnen overtuigen
en heb kunnen aantonen dat deze
suggestie eigenlijk een verzwakking
betekent van het voorstel van de
regering. Daarom moet ik haar
afraden.

D

De heer Van Ojik (Groen Links):
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn antwoord. Het is misschien
goed, even te bevestigen wat hij
veronderstelde, namelijk dat de
formulering "kunnen hebben" bij
artikel 5 mij wellicht op het
verkeerde been heeft gezet. Ik begrijp
nu uit de woorden van de staatsse–
cretaris dat ik het artikel zo moet
lezen dat de regelingen in elk geval
betrekking hebben op de zaken die
daaronder staan en niet dat de
regelingen daarop betrekking kunnen
hebben.

Ik neem overigens aan dat de
uiteindelijke ministeriële regeling
waarvan sprake is op dit punt
definitief uitsluitsel geeft. Is deze
ministeriële regeling al beschikbaar
zodat ik daarop mijn definitieve
oordeel kan baseren?

D

Staatssecretaris Gabor: De ministe–
riële regeling is op dit ogenblik nog
niet beschikbaar. Wij werken
uiteraard daaraan. Als het wetsvoor–
stel ook de Eerste Kamer is
gepasseerd, willen wij over de
regeling kunnen beschikken.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wet op de
motorrijtuigenbelasting 1992
(22238).

(Zie UCV 6 van 18 oktober 1993.)

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

De voorzitter: In tweede termijn is
het woord aan de heer Van der Vaart.

D

De heer Van der Vaart (PvdA):
Voorzitter! In mijn eerste termijn heb
ik aandacht gevraagd voor de mijns
inziens te lage raming van de
meeropbrengst van dit wetsvoorstel.
De staatssecretaris heeft mijn twijfel
niet kunnen wegnemen. Hij heeft
daar ook weinig moeite voor gedaan.
Over ramingen kun je echter niet
eindeloos twisten.

Mijn voorstel is nu dat de
staatssecretaris ons periodiek
tussentijds bericht over de resultaten
van de lopende opschoningsactie
van het kentekenregister, bijvoor–
beeld elk kwartaal. Zodra voldoende
blijkt dat er meer zwartrijders
worden gevonden dan de staatsse–
cretaris thans wil aannemen en de
meeropbrengst dus verantwoord
hoger kan worden gesteld, moet
aldus tijdig worden besloten over
een generieke verlaging van de
motorrijtuigenbelasting. De witte
rijders komt dit voordeel ten laste
van de zwartrijders en de grijsrijders
meer dan toe.

Uit het antwoord van de staatsse–
cretaris leid ik verder af dat het lange
uitstel van de invoering tot 1 januari
1995 niet ligt aan het ministerie van
Financiën of aan de Rijksdienst voor
het wegverkeer, maar aan het
ministerie van Justitie. Versnelling
zal dan inderdaad wel niet mogelijk
zijn.

Ik richt mijn aandacht op de
amendementen. Ik begin met het
amendement betreffende LPG. De
milieuvoordelen dan wel –nadelen
van LPG hebben de laatste dagen
veel aandacht gekregen. Ik begin met
de regering te citeren uit de nota
naar aanleiding van het emdverslag
van de wet van 28 december 1989
over de verhoging van de accijns van
dieselolie en de LPG-toeslag. Het
betreft stuk 21223, nr. 8, bladzijde 4.
Daar wordt een staatje gepresen–
teerd met emissiecijfers in grammen
per kilometer en energiegebruik per
kilometer voor een aantal autotypen.

De conclusie van de regering is de
volgende. Ik citeer. Uit de tabel volgt
dat LPG en benzine qua energie–
efficiency en qua vervuiling
nagenoeg gelijk scoren. De dieselmo–
tor scoort vooralsnog iets slechter op
de punten NOx-uitworp en deeltjes–
uitworp, terwijl de energie-efficiency
hoger is. Einde citaat.
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Vervolgens citeer ik de regering
weer uit de nota naar aanleiding van
het eindverslag van de wet van 4 juli
1991, beter bekend als de wet van
het kwartje van Kok (22098, nr. 8,
bladzijde 7). Aan de orde was het
voordeel van een verlaging van de
LPG-toeslag en een verhoging van
de dieseltoeslag. Ik citeer. Een
voordeel in meer algemene zin is
ook dat naar de stand van de huidige
technologische ontwikkeling het
gebruik van LPG minder milieu–
onvriendelijk is dan het gebruik van
diesel. Einde citaat.

De regering stelde dus tot op
heden dat er weinig verschil bestaat
tussen LPG en benzine en dat het
gebruik van diesel wat slechter is. De
verhouding tussen diesel en LPG
komt ook aan de orde in het rapport
LPG als motorbrandstof van het
Instituut voor wegtransportmiddelen
van december 1992. Dat is weer
recenter. In dit TNO-rapport lees ik
een grafiek waarin de uitstoot van
deeltjes en NOX in grammen per
kWh zijn uitgezet.

TNO zegt - ik citeer –: Bij
toepassing van LPG in zware
voertuigen zijn aanzienlijke reducties
mogelijk vergeleken met dieselmoto–
ren. De dieselmotor komt met veel
moeite in de rechterbovenhoek en de
gasmotor zit meteen in de linker–
benedenhoek.

Uit de context begrijp ik dat je in
de linkerbenedenhoek moet willen
zitten als je het goed met het milieu
voorhebt. Dit TNO-rapport bevestigt
verder dat ten opzichte van moderne
benzineauto's LPG weinig extra's
heeft te bieden, al worden wel enkele
voordelen aangewezen, bijvoorbeeld
kooldioxide en aldehyde. Kennelijk is
het TNO later nog iets positiever
geworden over de milieuvoordelen
van LPG boven benzine blijkens
uitlatingen in de pers.

Ik citeerde wat uitvoerig om te
laten zien, dat ik mij niet op glad ijs
begeef, als ik stel, dat bij de huidige
stand van de techniek LPG uit
milieu-oogpunt te prefereren is
boven diesel, zeker bij zwaardere
voertuigen. Omdat het in de sector
bestelwagens, bussen en vrachtwa–
gens toch vooral gaat om de keuze
tussen die twee brandstoffen, is
afschaffing van de LPG-toeslag in die
sector een duidelijk verantwoord en
gelukkig ook betaalbaar signaal. Ik
houd derhalve vast aan de amende–
menten op de stukken nrs. 22 en 11.
Voor het amendement op stuk nr. 11
over autobussen is de steun van

collega Reitsma door zijn medeon–
dertekening al binnen. De staatsse–
cretaris maakt ook geen bezwaar. Ik
reken toch ook op steun voor het
amendement op stuk nr. 22 over
bestelwagens, dat mij als impuls
voor de LPG-branche ook belangwek–
kender lijkt. Na alle aandrang van
collega's om LPG te bevoordelen,
zou het ook wel een merkwaardig
signaal zijn, indien dit beperkte
amendement het niet zou halen.

Ik zag mijzelf in de Autogaskoerier
terug als pleitbezorger van LPG, met
foto en al. Enigszins bevreemdend
was dat wel, want ik ben hier
immers begonnen als pleitbezorger
van een accijns op LPG. Ik blijf ook
nu nog nuchter over de milieu–
voordelen van LPG. In de sector
personenauto's maken LPG en
benzine met geregelde drieweg–
katalysator niet zoveel verschil voor
het milieu, al zijn de meest recente
signalen positief voor LPG, dat een
grootscheepse stimulering voor de
hand ligt. Afschaffing van de
LPG-toeslag voor personenauto's of
zelfs maar een verlaging naar het
niveau van de dieseltoeslag is echt
niet aan de orde. Ik vrees, dat de half
miljoen LPG-rijders wat dit betreft te
vrolijk zijn geworden van hun
ochtendblad na de UCV, na lezing
van de vergaande ideeën van
collega's Reitsma en Van Rey op dit
punt. Afschaffing kost al direct 0,5
mld. aan motorrijtuigenbelasting en
op termijn 6 mld. of 7 mld. aan
benzine– en dieselaccijns. Want wie
zou dan nog op diesel of benzine
willen blijven rijden? Wij moeten wel
blijven bedenken, dat LPG fiscaal al
behoorlijk wordt gefaciliteerd. Wie
30.000 km per jaar op LPG rijdt,
betaalt een derde van de belasting
van degene die dat met benzine
presteert, ook al ervaren LPG-rijders
dat niet zo als zij die hoge motorrij–
tuigenbelasting acceptgiro krijgen.
Op LPG rust immers geen accijns. Ik
houd hier dus vast aan de voorzich–
tige benadering, die ik in de UCV al
uitzette. Het omslagpunt als jaarlijks
te rijden kilometers waarboven LPG
aantrekkelijk wordt moet omlaag,
meer nog dan het nog in te dienen
wetsvoorstel al inhoudt, om LPG om
te beginnen weer terug te brengen
op de positie van enkele jaren
geleden. De regering beoogt een
verhoging van de LPG-toeslag met
ongeveer ƒ 140. Het zal financieel al
moeilijk zijn om dat naar nul terug te
brengen, bijvoorbeeld door een
verschuiving naar de dieseltoeslag

voor personenauto's. In de beant–
woording van de Miljoenennota is
voorgerekend, dat het 280 mln. kost
om het omslagpunt terug te brengen
naar 20.000 km.

De heer Reitsma (COA): Coilega Van
der Vaart haalt wat cijfers en
gegevens aan, terwijl ik nog geen
wetsvoorstel heb gezien.

De heer Van der Vaart (PvdA): U
had de antwoorden ter zake van de
Miljoenennota kunnen lezen, waarin
al die getallen voorkomen.

Die 20.000 km vormen mijn
wensgrens, maar ik moet bekennen,
dat ik geen 280 mln. heb. Deze
discussie over maatvoering - ik zei
het al in de UCV - moeten wij bij het
belastingplan 1994 nader voeren.
Laten de LPG-rijders zich echter niet
te snel rijk rekenen. Het wordt beter,
maar verwacht geen wonderen.

Over het amendement op stuk nr.
13 over historische auto's valt uit de
antwoorden van de staatssecretaris
slechts de conclusie te trekken, dat
de argumenten voor het amende–
ment sterker zijn geworden. De
groep auto's tussen 20 en 25 jaar is
flink groter geworden. Ik doe nog
wel de suggestie om voor de echte
hobbyisten die ook wat van die
auto's tussen de 20 en 25 jaar
hebben, te voorzien in een relatief
laag schorsingstarief. Daarvoor
behoeft inderdaad niet het minimum
van bijvoorbeeld twee maanden te
gelden. Bij de behandeling van het
nog in te dienen wetsvoorstel over
dat schorsingstarief kom ik daarop
zeker terug, ook op het voornemen
om het basistarief voor schorsing te
stellen op vier maanden. Ik vind dat
te hoog.

Over het amendement inzake
caravans op stuk nr. 16 is meer op te
merken. Mijn voornaamste oogmerk
is om aanhangers gelijk te behande–
len, of het nu gaat om aanhangers
voor een consumptief doel, zoals
caravans, of om aanhangers voor
produktieve doeleinden, neem maar
de rijdende patatkraam. Verschil
maken tussen typen aanhangwagens
kan ook om moeilijkheden vragen,
want wat doe je met een caravan die
feitelijk wordt gebruikt voor
goederenvervoer? Erkent de
staatssecretaris, dat dit op zichzelf
een probleem kan zijn? Het
wetsvoorstel stelt aanhangers in het
algemeen belastingplichtig boven
750 kg maximum massa volgens de
grens waarbij de kentekenplicht
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aanvangt. Daaronder is er een
vrijstelling voor alle aanhangers.
Mijn primaire voorstel - het
amendement - was om diezelfde
gewichtsgrens te hanteren voor
caravans. Ik dacht even te kunnen
stellen dat dit betekende dat zo'n
135.000 van de 165.000 caravans
buiten de belasting zouden blijven,
maar ik moet nu bekennen dat ik
ledig gewicht en maximum massa
door elkaar heb gehaald. Feitelijk
zouden bij dit amendement alle
caravans belastingplichtig blijven.
Mea culpa, de heer Van Rey had
gelijk toen hij de werking van het
amendement breder inschatte dan ik.
Om hetzelfde effect te bereiken, dus
de belastingplicht alleen te laten
gelden voor de 30.000 zwaardere
caravans, zou ik de gewichtsgrens in
het amendement moeten optrekken
naar ongeveer 1050 kg. In mijn
benadering zouden dan echter ook
de andere aanhangers tot dat
gewicht moeten worden vrijgesteld.
Het gaat om ongeveer 14.000 andere
aanhangers. Hoe zou de staatssecre–
taris oordelen over zo'n ingreep? Ik
vraag ook de collega's, eens na te
denken over zo'n tussenoplossing.

Toen ik eenmaal zover was, dacht
ik: waarom niet nog een stap verder
gegaan? Waarom laten wij niet de
belastingplicht voor alle aanhangers
ingaan bij 3500 kg maximum massa?
Dat is de grens die de Wegenver–
keerswet 1994 trekt voor de
APK-plicht voor aanhangers. Wij
beperken de belastingplicht dan tot
de aanhangers die wegenverkeers–
rechtelijk ook van voldoende belang
worden gevonden om ze aan een
keuringsplicht te onderwerpen,
bijvoorbeeld uit het oogpunt van
verkeersveiligheid. Die grens kun je
dus ook inhoudelijk goed motiveren.
Bovendien heb je dan het voordeel
dat de belastingplichtige aanhangers
ook alle via de APK-keuring in beeld
blijven, hetgeen extra controle–
efficiency mogelijk maakt. In
praktische zin zijn dan ook alle
caravans vrijgesteld, behalve
misschien rijdende woonhuizen. Dan
is echter tevens voldaan aan mijn
wens, alle aanhangers in dezelfde
gewichtsklasse gelijk te behandelen.
Mijn inschatting is dat het niet veel
zal kosten.

Vervolgens moet ik ook bekennen
dat de toelichting op het amende–
ment niet geheel correct is, waar
wordt gesteld dat er voor de huidige
caravanbezitters niets zal veranderen.
Ze zijn belastingplichtig en ze blijven

belastingplichtig, maar er zit wel een
verschil in tarief. Thans hebben
caravans dankzij collega Schartman -
ik mag hem voor de tweede keer
aanhalen - een eigen tarief. In de
praktijk wordt zo tussen ƒ 60 en
ƒ 120 per kwartaal betaald. Feitelijk is
dat een kwartjaartarief, waarvoor je
dan een jaar met je caravan mag
rijden. Het amendement behandelt
caravans als alle andere aanhangers
en dus wordt er geheven naar
gebruik van de weg. Het minimum–
tarief gaat daardoor maximaal terug
naar een halve maand. Vergelijk je
dit met een kwartaal, dan zou je
artikel 44 moeten toepassen, dat het
tarief voor aanhangers geeft. Dan
kom je voor caravans op een tarief
van ongeveer ƒ 20, denk ik. Dat is
dus duidelijk minder dan caravan–
bezitters nu betalen. De budgettaire
opbrengst van het amendement zal
dan ook veel geringer zijn dan de in
de toelichting genoemde 10 mln.
Tegelijkertijd kun je zeggen dat een
verschuiving van de gewichtsgrens
naar 1050 kg of zelfs 3500 kg volgens
diezelfde redenering ook maar
weinig kost. Je kunt je zelfs afvragen
of een verhoging van de gewichts–
grens voor andere aanhangers tot
die 1050 kg of 3500 kg niet tot een
doelmatiger heffingensysteem leidt,
omdat een groot aantal kleine
aanhangers buiten het systeem blijft,
waarop sowieso maar weinig
belasting binnenkomt.

Als het inderdaad de kant op gaat
dat alle caravans buiten de belasting
blijven - of het nu gebeurt zoals het
wetsvoorstel inhoudt of via mijn
voorlopige gedachte - blijft mijn
punt bestaan over de ongelijkwaar–
dige behandeling van kampeerwa–
gens. Die worden wèl belast, met
een kwart tarief voor de motorrijtui–
genbelasting en met BPM. In de
schriftelijke antwoorden wordt dit
door mij in eerste termijn aange–
haalde bezwaar genoemd, maar een
reactie volgt helaas niet. Minder dan
een kwart tarief motorrijtuigenbelas–
ting kan eigenlijk niet. Ik zoek de
oplossing voor kampeerwagens dan
in een verlaging van het BPM-tarief.
Is de staatssecretaris bereid, dat ten
minste te overwegen.

Wat het amendement op stuk nr.
17, over vuilniswagens, betreft - de
staatssecretaris noemde het subtiel -
zie ik eigenlijk geen reden om te
wachten op de nadere studie over
het vrijstellingsregime. Voor de korte
termijn zie ik immers geen andere
mogelijkheden om de concurrentie–

verstorende werking tussen
gemeentelijke en private diensten op
te heffen. Aangezien ik feitelijk wens
uit te gaan van compensatie voor de
gemeenten via het Gemeentefonds,
voor het verlies van vrijstelling voor
normale vrachtwagens, neem ik de
suggestie in de schriftelijke
antwoorden over om het amende–
ment een derving van 2,5 mln. toe te
rekenen, zijnde het tariefvoordeel
voor de private sector. Het doorzet–
ten van dit amendement laat ik
overigens ook graag afhangen van
het oordeel van de collega's. Als
iedereen liever wacht op de
resultaten van de aangekondigde
nadere studie, zal ik verder niet
persisteren.

Ik dank de staatssecretaris voor de
getoonde sympathie, die zelfs tot
overneming heeft geieid van de
amendementen op de stukken nrs.
19 en 20. Ik neem aan dat hij in elk
geval bereid is, deze tegemoetko–
ming voor invaliden en dieren–
ambulances op te nemen in het
belastingplan 1994, zodat zij per 1
januari 1994 in werking kan treden.

Voor de elektrische auto's en de
afschaffing van de LPG-toeslag voor
bestelwagens en bussen kan hij dit
ook doen, indien de amendementen
worden aangenomen. Ik zal deze taak
echter graag op mij nemen bij de
behandeling van het belastingplan
voor 1994.

D

De heer Reitsma (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor de uitgebreide beantwoording
in eerste termijn.

De staatssecretaris is uitvoerig
ingegaan op de fraudebestendigheid
en de zuiverheid van het nieuwe
kentekenregister. Hij heeft naar voren
gebracht dat de betrouwbaarheid
wordt vergroot, wanneer de twee
registers, dus van de RDW en het
CBM, in elkaar geschoven worden. Ik
ben best onder de indruk van het
verhaal over alle acties die gaande
zijn om de betrouwbaarheid te
vergroten, maar ik wacht toch maar
het rapport af. Kan de staatssecreta–
ris het rapport over de zuiverheid en
de fraudebestendigheid op een
dusdanig tijdstip naar de Kamer
sturen dat wij bij de behandeling van
de invoeringswet houderschaps–
belasting over deze informatie
beschikken? Dit voorbehoud heb ik
ook in eerste termijn gemaakt.
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Als alles aan het kentekenregister
wordt gekoppeld, wordt het belang
groter om eronderuit te komen. Dit
erkent ook de staatssecretaris. Dus
zal er op de weg voldoende controle
op zwart en grijs rijden moeten
biijven. Ik dank de staatssecretaris
voor deze toezegging, maar vraag
hem nog of wij over enige jaren een
rapportage kunnen krijgen over het
effect van deze controle.

Ik vraag de staatssecretaris, achter
het uitwerken van de maandelijkse
betalingen, waarover de Kamer ook
een rapportage krijgt, grote spoed te
zetten, zodat deze in ieder geval
geïntroduceerd kunnen worden op
het moment dat de houderschaps–
belasting ingaat. Wanneer krijgt de
Kamer de rapportage omtrent dit
voorstel?

Ik wijs ook op de NS-jaarkaarten,
maar daarop heeft deze staatssecre–
taris geen invloed. Ook daarvoor
zouden burgers de mogelijkheid van
een automatische incassobetaling
per maand moeten krijgen. Dat heeft
met klantvriendelijkheid te maken.

Ik ben de staatssecretaris ervoor
erkentelijk dat hij een aantal
suggesties overgenomen heeft die ik
in eerste termijn heb gedaan. Dan
heb ik het over de waarborgsom.
Dan heb ik het over leenauto's die uit
de bedrijfsvoorraad worden gehaald,
waarover de staatssecretaris overleg
heeft toegezegd. Dan heb ik het over
de stallingsplaats bij schorsing; de
staatssecretaris zal dit uitzoeken. Dan
heb ik het ook over de studie naar
mogelijke vrijstelling van de
motorrijtuigenbelasting voor het
busvervoer. Wanneer informeert de
staatssecretaris ons omtrent deze
suggesties die hij wil oppakken?

De fractie van het CDA benadrukt
nog eens dat zij hecht aan fiscale
harmonisatie in EG-verband, niet
alleen voor het vrachtvervoer,
waarmee wij redelijk op koers liggen,
maar ook voor het personenvervoer.
Op dat punt loopt Nederland thans te
veel uit de pas. Fiscale voorstellen
op het gebied van personenvervoer
zullen wij meer dan tot heden in de
internationale context moeten
plaatsen. Dit heeft ook betrekking op
de milieudifferentiatie in de BPM en
de motorrijtuigenbelasting. Die
voorstellen komen nog. Voor ons
zullen de ontwikkelingen in Duitsland
het belangrijkste oriëntatiepunt
worden voor alle voorstellen die wij
in de komende tijd van de staatsse–
cretaris krijgen.

Ik breng hier toch nog eens naar
voren dat de harmonisatie van groot
belang is, omdat wij op dit ogenblik
te veel signalen, onder andere uit de
transportsector, over uitvlaggen
krijgen. Mijn fractie maakt zich daar
zorgen over. Men moet in feite toch
de mogelijkheid houden om hier in
Nederland te blijven, want het gaat
om belangrijke werkgelegenheid.

De staatssecretans heeft schrifte–
lijk geantwoord op mijn vraag over
artikel 8. Het feit dat het antwoord zo
lang is geworden, is voor mij
tekenend dat er toch een probleem
is. Ik blijf dat daarom nauwlettend
volgen, maar ik neem nu genoegen
met het antwoord.

Ik wil nog even ingaan op
afschaffing van de LPG-toeslag. De
afgelopen twee weken zijn daar
diverse reacties gekomen, met name
van TNO en de Stichting natuur en
milieu. Als ik de reacties op mij laat
inwerken en ook de opsomming
door collega Van der Vaart van de
rapportages aan de Kamer in de
afgelopen jaren, kom ik tot de
conclusie, dat het milieurendement
van LPG-auto's mogelijk hoger kan
zijn dan dat van diesel– en benzine–
auto's. Omdat de reacties en de
studies van TNO zo verschillend zijn,
heb ik in eerste termijn de suggestie
aan de staatssecretaris gedaan om
voor 1 december een rapportage
over het geheel aan de Kamer te
sturen, met daarin ook de milieu–
effecten van nieuwe en oude auto's.
Ik heb namelijk de indruk, dat daarin
nogal wat verschil zit. Op deze wijze
zullen wij in december bij de
behandeling van de wetsvoorstellen
omtrent de accijns een totaaloordeel
kunnen geven. Als onomstotelijk
vaststaat, dat bepaalde categorieën
auto's schoner rijden dan andere -
de CDA-fractie wil de auto's ook zo
schoon mogelijk op de weg hebben -
mogen die wat ons betreft fiscaal, in
de motorrijtuigenbelasting, bevoor–
deeld worden, bijvoorbeeld door het
afschaffen of verlagen van de
LPG-toeslag. In die zin doe ik thans...

De heer Van der Vaart (PvdA): Ik
vind het toch gevaarlijk, dat u dit nu
weer herhaalt. Ik reken u net voor,
dat afschaffing van de LPG-toeslag in
de motorrijtuigenbelasting onmiddel–
lijk 0,5 mld. kost en op termijn 7 mld.
Dan gaat iedereen LPG rijden! Ik vind
het niet verstandig, dat u dit de
LPG-rijder voorhoudt!

De heer Reitsma (CDA): Ik begrijp

uw opmerking geheel niet. Als uit de
studie blijkt, dat de LPG-rijders
minder emissie-uitstoot hebben dan
benzine– of dieselauto's - vermoede–
lijk moet ook nog een onderscheid
worden gemaakt tussen nieuw en
oud - vraag ik de staatssecretaris
voorstellen te doen in de richting van
verlaging c.q. afschaffing van de
LPG-toeslag.

De heer Van der Vaart (PvdA):
Veriaging zal heel moeilijk zijn, maar
dat kan ik mij nog voorstellen. Maar
dat u praat over afschaffen! U
spreekt over miljarden! Ik vind het
niet verstandig om de LPG-rijder ook
maar voor te houden dat dat zou
kunnen!

De heer Reitsma (CDA): Maar
luistert u nu eens goed naar mijn
voorstel aan de staatssecretaris. Ik
heb voorgesteld om de studie af te
wachten. Ik wilde net ook een beroep
op u doen om met uw amendement
tot afschaffing van de LPG-toeslag bij
bestel– en vrachtauto's te wachten of
aan te houden totdat wij de
resultaten van de studie hebben,
hoewel het op zichzelf vermoedelijk
een sympathiek amendement is. Pas
dan kunnen wij namelijk een
totaaloordeel geven. Dat sluit aan bij
de gedachte om daar ook de
personenauto's erbij te betrekken. Ik
doe een dringend beroep op de heer
Van der Vaart om in december het
totaal te kunnen beoordelen.

De heer Van der Vaart (PvdA): Ik
heb me daarop in zekere zin
beraden. Ik heb niet voor niets een
vrij uitvoerig citaat weergegeven: de
regering is al die jaren eenduidig
geweest, dat LPG beter is dan diesel.
In het TNO-rapport zijn alle signalen
ook eenduidig: LPG is beter dan
diesel. Het is niet te verwachten, dat
een studie van de regering op dat
punt tot een andere uitkomst leidt en
daarom is er voor mij ook geen
aanleiding om te wachten met het in
stemming brengen van dit beperkte
amendement.

De heer Reitsma (CDA): Het is een
beetje verbazend, dat TNO met een
rapportage kwam dat het milieu–
rendement nauwelijks of niet
aanwezig was, nadat de heer Van der
Vaart het amendement in de Kamer
had neergelegd en de discussie
plaatsvond. Een week later kondigt
de heer Molleman van datzelfde TNO
een studie over het - positief -
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milieurendement van LPG-auto's
aan. Maar, zo zegt hij, er moet een
onderscheid worden gemaakt tussen
de oude en de nieuwe auto's. Het
milieurendement is aanzienlijk
verschillend. Daarom pleit ik ervoor,
dat de heer Van der Vaart wacht tot 1
december. Dan is er een volledige
rapportage beschikbaar, waarin ook
de rapporten van TNO verwerkt zijn.
Dan kunnen wij een totaaloordeel
geven. Ik zou de staatssecretaris de
suggestie willen voorleggen,
eventueel met voorstellen te komen.

Voorzitter! Tegen amendementen
over de LPG-toeslag voor autobus–
sen, de brandstoftoeslag voor
aanhangwagens, de vermindering
van de motorrijtuigenbelasting voor
elektromotoren, de vereenvoudiging
van de tariefstelling voor aanhang–
wagens, het halfjaartarief voor
verhuurde kampeerauto's plus geen
beperking van de weg voor
kampeerauto's heeft de staatssecre–
taris geen bezwaar. Ik neem daarvan
kennis. Ik ben verheugd over het feit
dat de staatssecretaris twee
amendementen heeft overgenomen,
namelijk het amendement over de
auto's voor invalidenvervoer en de
dierenambulances.

Blijft over het amendement op
stuk nr. 13. Dat amendement betreft
de vrijstelling voor oude
personenauto's. Gaat het nu alleen
om oude personenauto's,
bestelauto's, motorrijwielen en
vrachtauto's? Gezien de brieven die
wij van verschiilende instanties
hebben gekregen, is dit mij niet
helemaal duidelijk. Ik ben ervan
overtuigd, dat het achteraf verstan–
dig is - ik geloof dat de staatssecre–
taris dit ook toejuicht - dat wij
hebben voorgesteld de vrijstelling te
beperken tot auto's van 25 jaar en
ouder. Dat is een forse verbetering
ten opzichte van de oude situatie.
Dat moeten wij in alle eerlijkheid
toegeven. Het was eerst 30 jaar en
dan moest men het ook nog
aanvragen.

Ik zou ook graag van de staatsse–
cretaris vernemen, hoe het zit met
het schorsingstarief bij de echte
historische auto's. Is er onderscheid
te maken tussen oude auto's die wel
tot ons historisch cultuurgoed
behoren en oude auto's die niet
daartoe behoren? Daar komen wij in
de problemen.

Ik ben geschrokken van het aantal
van 80.000 auto's dat ouder is dan 20
jaar. In die zin heb ik twijfels over de
meeropbrengst van dit wetsvoorstel.

Wij ondersteunen het voorstel van
de staatssecretaris inzake de
belasting op caravans.

Collega Van der Vaart zou ik willen
vragen, of hij het amendement over
ontsmettings– en reinigingsdiensten
van gemeenten wil aanhouden totdat
wij de notitie krijgen over de
vrijstellingen. Het leidt immers nogal
tot lastenverzwaringen voor de
gemeenten. Daar zijn wij niet voor.

Verder wil ik een beroep op de
staatssecretaris doen om, indien
enigszins mogelijk, de kleine
amendementen die bij dit wetsvoor–
stel zijn ingediend - ik zal deze niet
allemaal noemen - per 1 januari
1994 te doen ingaan. Het lijkt mij dat
dit relatief weinig meerkosten
meebrengt. Omdat de opbrengst van
dit wetsvoorstel vermoedelijk
aanzienlijk hoger zal zijn dan de
ramingen van de staatssecretaris, zal
een en ander budgettair neutraal
kunnen plaatsvinden.

Voorzitter! Alles afwegende, zal
mijn fractie voor dit wetsvoorstel
stemmen. Wij hebben echter nog
vraagtekens met betrekking tot de
invoeringsdatum. Wij zullen daarop
terugkomen bij de behandeling van
de invoeringswet.

Het wit rijden moet beloond
worden. Het zwart en grijs rijden
moet worden aangepakt. Als dat leidt
tot meeropbrengst, zijn wij van
mening dat de witrijders die extra
opbrengst verdienen. De staatssecre–
taris mag, wat ons betreft, komen
met voorstellen voor verlaging van
de motorrijtuigenbelasting.

D

De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Het is heel plezierig dat in
dit huis een stenografisch verslag
wordt gemaakt van UCV's. Dan hoef
je alle afspraken die de heer Reitsma
heeft opgesomd en die de staatsse–
cretaris heeft toegezegd, allemaal
niet meer op te noemen. Het houdt
in dat wij komend jaar in ieder geval
nog informatie krijgen over het
overleg met de bedrijfstak.

Als wij over dergelijke wetsvoor–
stellen spreken, is de kern van onze
boodschap altijd: EG-harmonisatie.
Dat was dus ook onze boodschap
tijdens de UCV. De staatssecretaris
heeft terecht opgemerkt dat de
VVD-fractie daar altijd aandacht voor
heeft. De heer Reitsma stelde echter
vanavond ineens namens de
CDA-fractie dat wij ons in de
komende jaren meer moeten richten

op Duitsland. Ik wil enkele getallen
geven met betrekking tot de
motorrijtuigenbelasting in Duitsland.
De heer Reitsma maakt zich zorgen
over het uitvlaggen. Normaal komt
berouw na de zonde. Bij de heer
Reitsma komt berouw na slechte
opiniepeilingen. In Duitsland
bedraagt de motorrijtuigenbelasting
voor een 40-tonner momenteel
10.505 D-Mark. Dat wordt binnenkort,
wanneer wordt voldaan aan een
aantal voorwaarden op het terrein
van het milieu, 3700 D-Mark. De heer
Reitsma weet wat wij in Nederland
gaan doen. Wij gaan niet alleen de
accijnzen verhogen. Wij gaan 60%
compensatie geven. Als de heer
Reitsma het werkelijk goed meent
met deze bedrijfstak, dan moet hij
daarmee bij het belastingplan - dat
nog moet worden ingediend en
behandeld - ernstig rekening
houden. De behandeling van het
belastingplan dit jaar zal een
knetterend vuurwerk worden. Het
dringt nu eindelijk bij de CDA-fractie
door dat de bedrijfstak waarin
honderdduizenden mensen direct en
indirect een boterham verdienen, er
slecht voor staat.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik wil dat in de Handelingen wordt
vastgelegd dat collega Van Rey
onjuiste cijfers naar voren brengt. In
de stukken die wij hebben gekregen,
staan cijfers die zijn bevestigd door
de EVO. Daaruit blijkt dat de
motorrijtuigenbelasting voor een
transportauto 10.000 D-Mark tot
11.000 D-Mark per jaar bedraagt. De
Duitse regering is voornemens die
belasting te verlagen met 5500
D-Mark. De motorrijtuigenbelasting
komt dan uit op 6000 D-Mark a 7000
D-Mark. Oie belasting is dus nog
aanzienlijk hoger dan in Nederland.
Een andere opmerking die ik in de
Handelingen vastgelegd wil hebben,
is dat juist de CDA-fractie zowel bij
de algemene politieke als bij de
financiële beschouwingen het
initiatief heeft genomen om 100%
compensatie aan het transport–
goederenvervoer te geven. De heer
Van Rey moet dan niet praten over
60%.

De heer Van Rey (VVD): Wij zullen
het zien bij de behandeling van het
belastingplan. De VVD-fractie heeft
deze gegevens gekregen. Zij kreeg
die niet van het kabinet, maar van de
mensen die ermee te maken hebben.
Er wordt gesproken over 60%. Het is
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niet gebruikelijk dat een stuk in een
buitenlandse taal als noot wordt
toegevoegd aan de Handelingen. Het
Duits lijkt veel op het Limburgs, dus
het stuk is makkelijk te lezen. Maar ik
zal ervoor zorgen dat er bij de
behandeling van het belastingplan
een in het Nederlands vertaald stuk
beschikbaar is. Daaraan zal ook bij
de schriftelijke voorbereiding veel
aandacht moeten worden besteed.
Dit punt moest mij van het hart, te
meer daar de opmerking van de
CDA-fractie wel erg laat komt. Wij
komen hierop nog terug. De
EG-harmonisatie op dit terrein is in
ieder geval het allerbelangrijkste. Op
dat punt ben ik het wel eens met de
heer Reitsma.

Voorzitter! De VVD-fractie is het
zicht kwijt op de toegezegde studies,
notities, onderzoeken etcetera. Gelijk
met het belastingplan krijgen wij de
onderzoeksgegevens waarom de
heer Reitsma heeft gevraagd. Het
gaat dan om een overzicht van de
LPG-aspecten, de motorrijtuigenbe–
lasting en de milieucomponent. Dit
heb ik uit het stenogram van de
desbetreffende UCV gehaald. Uit
wetsvoorstel 23215, dat nu in
behandeling is, hebben wij afgeleid
dat een onderzoek wordt ingesteld
naar de mogelijke afschaffing van de
BPM en de integratie in de motorrij–
tuigenbelasting. Wat krijgen wij nu
op korte termijn aangeboden? Als
het amendement op stuk nr. 22 kan
worden meegenomen in het
belastingplan, wil ik misschien nog
wel wachten tot december. Als dat
niet kan, zal ik mijn fractie voorstel–
len om voor het amendement te
stemmen. Ik verkrijg graag duidelijk–
heid op dit punt. In ieder geval moet
de toegezegde integrale studie over
de afschaffing van de BPM en de
integratie in de motorrijtuigenbelas–
ting nog deze kabinetsperiode
plaatsvinden. Anders moet de studie
een testament zijn, zodat het nieuwe
kabinet er flink mee aan de gang kan
gaan. Wij zijn dus het zicht kwijt op
alles wat is toegezegd.

Ik sla een paar amendementen
over, omdat de collega's daar al over
gesproken hebben en ik het op dat
punt met hen eens ben. Ik kom dan
op het amendement op stuk nr. 13.
Dit betreft de vrijstelling voor oude
auto's. In de brief van de staatssecre–
taris die wij vanmiddag hebben
gekregen - hartelijk dank hiervoor;
de brief kwam net op tijd; het komt
wel eens voor dat ik een brief twee
minuten van te voren krijg; nu was

het twee uur van tevoren - wordt op
pagina 4 gesteld: voorzichtigheids–
halve is de derving die het amende–
ment zou meebrengen, dan ook
geraamd op 10 mln. Ik neem aan dat
wordt bedoeld dat de opbrengst
wordt geraamd op 10 mln. Ik krijg
hier graag duidelijkheid over. Net als
de collega's zijn wij geschrokken van
het aantal auto's van 20 of 25 jaar en
ouder. Collega Van der Vaart merkte
terecht op dat, als dit tempo doorzet,
wij in de toekomst met een probleem
komen te zitten. Dan zal, denk ik, in
ieder geval het algemene tarief
verhoogd moeten worden. Gezien
het feit dat de termijn nu nog 20 jaar
is in het wetsvoorstel, wil ik vragen
of de echte hobbyisten er niet
uitgehaald kunnen worden en of er
niet flexibele en goedkope schorsings–
mogelijkheden geïntroduceerd
kunnen worden. Mocht dat zo zijn,
dan zullen wij het amendement van
harte steunen.

Voorzitter! Wat het amendement
inzake de caravans betreft, is collega
Van der Vaart, zoals gebruikelijk,
weer heel creatief geweest. Hij geeft
niet alleen toe dat het iets anders zit,
maar voegt er meteen een nieuwe
gedachte aan toe. Die gedachte
spreekt ons wel aan, omdat dit weer
een vereenvoudiging betekent. Ik ben
benieuwd wat dat voor financiële
consequenties heeft. Misschien
kunnen wij de grens op 3500 kg
stellen, niet alleen voor de duidelijk–
heid, maar ook voor de aansluiting
bij andere maatregelen of een relatie
met de BPM. Ik hoor hier graag de
reactie van de staatssecretaris op.

Ik kom dan op de vrijstelling voor
reinigingsdiensten. De VVD-fractie is
altijd tegen het rondpompen van
geld. Tijdens de UCV heb ik echter al
gezegd dat wij het wel met één
onderdeel eens zijn, namelijk de
gelijkschakeling van de publieke en
de particuliere sector. Wij zullen het
amendement ter zake dan ook
steunen, zij het met die ene
kanttekening. Dat is ook het bezwaar
dat wij hebben tegen de compensa–
tie van de hogere dieselaccijns. Dat
is het rondpompen van geld. De
suggestie van de gelijkschakeling
dient echter vertaald te worden.

Wat de schorsingsmogelijkheden
betreft, wil ik opmerken dat de
termijn van vier maanden, zoals die
nu in de brief genoemd wordt, ook
bij ons een beetje hard is aangeko–
men. Wij willen die termijn in
neerwaartse richting bijstellen.
Wellicht kan hier in relatie tot

hetgeen ik zojuist heb gezegd over
de historische auto's, een goede
modus gevonden worden.

Voorzitter! Ik maak nog twee korte
opmerkingen. Alles in dit leven gaat
ontzettend snel, zelfs de afschrijvin–
gen van de bank en de giro. Daarom
zouden wij ook tot een absolute
ontlasting van de werkzaamheden
kunnen komen, indien wij op dit
terrein overgaan tot automatische
incasso. Het bedrag wordt dan door
iedereen op de juiste dag betaald.
Daarmee vervalt ook mijn principiële
argument met betrekking tot de
ontvangst van een betalings–
document, reeds lang voordat de
belastingplicht ingaat.

De staatssecretaris heeft meege–
deeld dat er in het kader van de
houderschapsbelasting een
aangescherpte regeling komt voor de
export van voertuigen door middel
van exportverklaringen en export–
tekens. Ik wil graag weten wanneer
het wetsvoorstel inzake teruggave
BPM en uitvoer gebruikte auto's
komt. Er is immers duidelijk
afgesproken dat dit wetsvoorstel per
1 januari 1994 zou ingaan. Dat
wetsvoorstel hebben wij echter nog
niet ontvangen.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Ik zal een poging doen
om heet van de naald te antwoor–
den. Ik hoop dat ik daarbij een
voldoende mate van volledigheid zal
bereiken. In de eerste termijn, die
dus is gehouden in de vorm van een
UCV, hebben verschillende leden al
gerefereerd aan het jaar 1986, het
jaar van het regeerakkoord. Toen is
in feite de eerste steen gelegd voor
het houderschapsstelsel waarover
wij nu spreken. Dat idee is de laatste
zeven jaar gegroeid en gerijpt. Wij
zijn nu zover dat wij tot een
afronding kunnen komen. Mede door
de informatie die de Rijksdienst voor
het wegverkeer heeft verschaft, ben
ik ervan overtuigd dat de regeling in
de praktijk goed zal werken en voor
een grote groep belastingplichtigen
ook een vereenvoudiging zal
betekenen.

De heer Van der Vaart heeft
gesproken over de meeropbrengst.
Hij vermoedt dat die te laag is
geschat. Het is altijd moeilijk om een
goede schatting te geven. Wij
denken dat wij met deze nieuwe wet
aanzienlijk meer belasting zullen
innen. Wij gaan er echter ook van
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uit, dat die meeropbrengst tot stand
komt, doordat er minder zwart wordt
gereden en doordat minder mensen
beboet worden. Er zal dus ook een
lagere opbrengst aan boeten zijn. Wij
ramen altijd zo realistisch mogelijk,
want wij komen niet graag met
correcties achteraf. Wij betrachten in
dezen voorzichtigheid.

Wij hebben een bestands–
vergelijking gemaakt tussen het CBM
en de RDW en wij hebben ervarings–
gegevens van de belastingdienst
gebruikt. Aan de hand daarvan zijn
wij gekomen tot een geschat
percentage zwartrijders van 5.
Daarbij moeten wij wel bedenken dat
van degenen die op het ogenblik in
het register zijn opgenomen en niet
betalen, een deel straks ook niet zal
hoeven te betalen. Dat is de groep
"opgeschoonden" delen III en de
auto's in handelsvoorraden. Ik geef
toe dat wij in dit geval aan de
voorzichtige kant zijn gebleven. Als ik
dan toch achteraf moet komen
vertellen dat wij de opbrengst niet
helemaal goed hebben geraamd, dan
kom ik liever een meevaller melden
dan een tegenvaller.

In het kentekenregister zit nu nog
een verschil van 10%. Dat percentage
zal flink worden verminderd. Van die
10% is bekend dat voor een groot
deel daarvan in de afgelopen jaren
geen deel III is afgegeven. Op die
manier als het ware afpellend, kom
ik aan dat percentage van 5.

De heer Van der Vaart heeft ook
nog gevraagd - de heer Reitsma
sloot zich daarbij aan - naar de
resultaten van de schoning van het
kentekenregister en de vergelijking
met de ramingen van het huidige
wetsvoorstel. Die resultaten maak ik
gaarne bekend. De gedachten van
beide woordvoerders liepen niet
geheel parallel. De heer Van der
Vaart vroeg om een periodiek bericht
en de heer Reitsma om een rapport
over enige jaren. Ik heb zelf ook
behoefte aan een spoedige en de
gang van zaken op de voet volgende
rapportage. Ik zal daar zeker geen
paar jaar mee wachten. Ik denk dat
de heer Reitsma deze gegevens ook
wel graag zou zien voor hij de
Invoeringswet moet behandelen. Ik
zal deze gegevens, voor zover ze
beschikbaar zijn, verschaffen voor de
behandeling van de invoeringswet.
Of ik vervolgens ook een periodieke
rapportage zal uitbrengen, dat...

De heer Van der Vaart (PvdA): Dat
hoeft niet tot in lengte van jaren te

gebeuren. Er wordt nu opgeschoond
en de bestanden worden vergeleken.
Dat loopt tot 1 januari 1995. Tot die
tijd zou er dan eens in het kwartaal
gerapporteerd kunnen worden.

Staatssecretaris Van Amelsvoort Ik
denk dat het voor beide kanten van
de tafel interessant is om dat te
doen. Ik zeg dat dus graag toe.

De heer Reitsma somde nog een
aantal toezeggingen van mij op en
vroeg daarvan een bevestiging. Die
kan ik bij dezen geven.

De heer Reitsma (CDA): Die
bevestiging had ik in eerste termijn
al gekregen. Kan de staatssecretaris
echter aangeven wanneer hij de
Kamer kan rapporteren over die
studies, waar een oordeel uit moet
worden gevormd?

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Dat is een moeilijke vraag. Hoe meer
studies er gevraagd worden en hoe
meer studies er toegezegd worden,
hoe moeilijker het wordt om die op
een rij te zetten en te vertellen wat
urecies de volgorde zal zijn. Ik kan
alleen zeggen dat ik zo spoedig
mogelijk zal rapporteren.

De drie woordvoerders hebben
gesproken over de hoogte van het
schorsingstarief. De hoogte van het
bedrag is in zekere mate willekeurig.
Het belang is daarin gelegen dat een
lichtvaardig gebruik van de schorsing
tegengegaan wordt. Ik ben in overleg
met de minister van Verkeer en
Waterstaat en in dat overleg zullen
wij proberen om tot een nadere
bepaling van dat bedrag te komen. Ik
heb al schriftelijk medegedeeld dat
dat bedrag beslist niet hoger zal zijn
dan vier maanden belasting plus
infrastructuurtoeslag.

De heer Reitsma heeft een vraag
gesteld over het verband met de
oude auto's. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik de vraag niet helemaal heb
begrepen. Ik vrees echter dat ik het
antwoord ook niet weet als ik de
vraag wel goed begrijp.

De heer Reitsma (CDA): Ik zal de
vraag herhalen. Collega Van der
Vaart heeft overigens hetzelfde punt
naar voren gebracht. Het ging mij
vooral om de oude auto's van 20 tot
25 jaar. Door ons amendement
moeten die nu het volle pond
betalen of zij moeten gebruik maken
van het schorsingstarief. Nu is mijn
vraag of de oude cultuurhistorische
auto's van 20 tot 25 jaar oud, in

tegenstelling tot de oude auto's in
die categorie die nog dagelijks op de
weg rijden, een lager schorsings–
tarief kunnen krijgen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik
begrijp nog steeds niet helemaal het
verschil tussen de twee categorieën
auto's die de heer Reitsma bedoelt.
Wel weet ik dat de Rijksdienst voor
het wegverkeer in gesprek is om juist
deze verschillen te bekijken, ook in
verband met de vraag of daarop een
verlaagd tarief bij schorsing kan
worden toegepast.

De heer Van der Vaart heeft een
heel interessant betoog gehouden
over de positie van het LPG. De heer
Reitsma heeft daar ook over
gesproken. Ik ben het met beide
sprekers eens dat dit onderwerp op
korte termijn onze aandacht behoeft.
Daarom heb ik ook toegezegd dat ik
mij zal inspannen om al in het kader
van het belastingplan met de Kamer
te komen tot een wettelijk veran–
kerde beslissing die ingaande 1994
van kracht zal worden. Ik stel mij
voor om binnen twee weken een
notitie aan de Kamer te sturen,
waarin ik enkele mogelijkheden zal
aangeven voor de manier waarop de
toeslag op LPG zo evenwichtig
mogelijk behandeld zal kunnen
worden.

Oe heer Van der Vaart (PvdA):
Onderschrijft u mijn conclusie dat
het wat lichtvaardig is om te spreken
over afschaffing van de LPG-toeslag
op personenauto's, zelfs maar als
denkbare mogelijkheid als het
milieuvoordeel bewezen is? Ik heb in
miljarden voorgerekend wat dit
betekent. Ik neem aan dat u daar als
staatssecretaris een oordeel over
kunt geven.

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik
moet bekennen dat ik het betoog van
de heer Van der Vaart in grote lijnen
wel heb kunnen volgen, maar niet en
detail. De heer Van der Vaart spreekt
sneller dan ik kan schrijven. Dat is
natuurlijk een tekortkoming van mij,
maar ik kan hem dus niet zo
gedetailleerd beantwoorden als hij
de vragen gesteld heeft.

De heer Van der Vaart (PvdAj: Ik
heb de staatssecretaris slechts
voorgehouden dat afschaffing van de
LPG-toeslag inhoudt dat er geen
accijns binnenkomt en dat de
motorrijtuigenbelasting op rijden op
LPG gelijk is aan de motorrijtuigen–
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belasting voor het rijden op alle
andere brandstoffen. Dan gaat
iedereen op termijn op LPG rijden.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Met dat deel van uw betoog ben ik
het eens.

De heer Van der Vaart (PvdA): Dan
krijg je een derving op de accijns op
diesel en benzine van vele miljarden.
Daarom vind ik het lichtvaardig om
te spreken van de afschaffing van de
LPG-toeslag op personenauto's. Over
verlaging valt wel te spreken, maar
niet over afschaffing.

De voorzitter: Ik stel voor dat de
heer Van der Vaart zijn betoog als
zodanig niet herhaalt, want ik heb de
indruk dat de staatssecretaris het wel
heeft begrepen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Het woord "afschaffen" heb ik in dit
verband ook niet in de mond
genomen. Dat zal ik ook niet doen,
want dat gaat mij te ver. Ik heb mij
zelfs al kritisch uitgelaten over de
elektrische auto. Wij moeten
bedenken dat alle voertuigen die van
de weg gebruik maken - ook
LPG-auto's - wegen en infrastructuur
in dezelfde mate nodig hebben.

De heer Van der Vaart heeft in het
kader van het amendement op stuk
nr. 16 over nieuwe grenzen
gesproken voor aanhangwagens.
Daarin staat een gewicht genoemd
van 750 kg. De heer Van der Vaart
vindt dat de grens op 1050 kg
gesteld moet worden voor alle
aanhangers. Ik kan niet onmiddeliijk
uitrekenen wat dit in zal houden,
maar ik meen dat er een derving van
de belasting uit zal voortvloeien. De
eenheid van heffing waardeer ik
positief, maar ik blijf de voorkeur
geven aan mijn eigen voorstel. Ik
heb in eerste termijn gezegd dat ik
het oordeel over het amendement
aan de Kamer overlaat. Die uitspraak
verander ik nu niet.

De andere grens die ik uit de
mond van de heer Van der Vaart
opgevangen heb, is een nieuwe
grens voor het belasten van
aanhangers bij 3500 kg. Dit lijkt mij
erg hoog. Wij spreken ook in de
Europese Gemeenschap over het in
de heffing betrekken van aanhangers
of opleggers. Hier wordt dan
verband gelegd met de belasting van
de infrastructuur. Dit lijkt mij te veel
van het goede, voorzitter!

De heer Van der Vaart (PvdA):
Voorzitter! Ik kwam op die grens, al
hardlopende vanmiddag, omdat daar
de APK-plicht begint. Dit zijn
kennelijk binnen de hele Wegenver–
keerswet net die aanhangers die
bijzondere aandacht nodig hebben.
Dit leek mij een heel logische
alternatieve grens boven de grens
van 750 kg waar de kentekenplicht
begint. Misschien zouden wij in ieder
geval kunnen afspreken dat u ons
schriftelijk bericht wat dit budgettair
zou betekenen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Dat vind ik wel aantrekkelijk. Ik kan
er dan nog eens even over naden–
ken. Ik kan dan een wat meer
afgewogen antwoord geven.

De heer Van der Vaart heeft verder
gesproken over de caravans. Hij wil
deze bij nader inzien vrijstellen. Hij
stuit dan echter op het probleem van
de verhouding met de
kampeerauto's. Ik denk dat er nu een
redelijke gelijkheid is tussen caravan
en kampeerauto. Bij de BPM
betrekken wij het kampeergedeelte
van de prijs van de kampeerauto
daar niet in. Misschien kan ik hier
ook schriftelijk iets nauwkeuriger op
antwoorden.

Voorzitter! Ik moet zeggen dat als
er in tweede termijn nog zoveel
vragen gesteld worden en zoveel
gedetailleerde opmerkingen worden
gemaakt, het erg moeilijk is om hier
stante pede op te antwoorden.

Ik heb al even het belastingplan
genoemd. De heer Van der Vaart
bracht het belastingplan ook ter
sprake, waar het ging over ambulan–
ces. Ik heb deze amendementen
overgenomen. Ik wil dit bekijken. Al
deze amendementen kunnen
natuurlijk alleen in het belastingplan
verwerkt worden, als ze passen in de
bestaande wet. Bij de oude auto's zal
dit bijvoorbeeld niet het geval zijn,
denk ik. Maar wij zien elkaar toch in
ieder geval bij de behandeling van
het belastingplan.

De heer Van der Vaart (PvdA): Ik
begrijp dat u nog steeds praat over
hèt belastingplan.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Dat doe ik gemakshalve. Hèt
belastingplan betekent niet: één
wetsvoorstel, voorzitter!

De heer Reitsma heeft gesproken
over de betrouwbaarheid van de
registers. Ik heb hier al even over

gesproken en ook over de controle–
resultaten.

De heer Reitsma zegt terecht dat
de studies erg verschillende
uitkomsten tonen over het LPG–
rendement. Wij zullen hier nog eens
rustig naar moeten kijken. Ik vind het
zelf op het ogenblik ook erg moeilijk
om hier tot goede conclusies te
komen.

De heer Reitsma gaat ervan uit dat
het wetsvoorstel een meeropbrengst
heeft. Het gaat dan over die oude
auto's. Ik zag de heer Reitsma zonet
knikken toen ik zei dat dit waarschijn–
lijk niet past in de bestaande wet. De
meeropbrengst zal dus pas kunnen
optreden in 1995. Hieruit kunnen dus
in 1994 geen geld kostende
amendementen gefinancierd worden.

Ik maak even een zijstapje naar de
heer Van Rey. Hij vroeg of op
bladzijde 4 van mijn schriftelijk
antwoord niet in plaats van een
derving een opbrengst bedoeld was.
Ik geloof het niet. Het gaat hier over
vrijstelling van de groep auto's
tussen 20 en 25 jaar. Een vrijstelling
kost uiteraard geid en levert dus een
derving op.

De heer Van Rey (VVD): Voorzitter!
In tweede termijn stel ik nooit vragen
over details, maar alleen over
hoofdpunten, want die zijn gemakke–
lijker te beantwoorden. De staatsse–
cretaris kan mij niet wijsmaken dat ik
daar iets anders moet lezen. Er wordt
duidelijk verwezen naar het
amendement en gezegd dat het
wordt geraamd op 10 mln. Het
amendement om er 25 jaar van te
maken brengt gewoon 10 mln. meer
op. Ik ben geen neerlandicus, maar
dit begrijp ik gelukkig nog wel.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Er staat hier: het vrijstellen van de
bedoelde groep tussen 20 en 25 jaar
zal 45 mln. kosten. Dan komt er een
toelichting waarom dat bedrag
waarschijnlijk te hoog is en dan
wordt het teruggebracht tot 10 mln.
Dat is de gedachtengang in deze
alinea.

De heer Van Rey (VVD): Nee, u
vergeet het belangrijkste. Er staat bij:
het amendement. Het amendement
dat de vrijstelling van 20 naar 25 jaar
brengt, brengt 10 mln. meer op, niet
minder.

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik
kan het zo niet lezen. Het spijt mij.
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Mij wordt nog de complicatie
onder ogen gebracht dat het in de
categorie waarover wij nu spreken,
gebruikelijk is dat een houder meer
dan een oude auto heeft. Wij hebben
daar bij de berekeningen waarschijn–
lijk wel rekening mee gehouden. Dat
zijn dan toch allemaal houders van
auto's.

De heer Reitsma stelde de
concrete vraag of het alleen om oude
auto's gaat of ook om motorrijwielen
en bestelauto's. Die zijn er inderdaad
bij inbegrepen.

Uiteraard verheug ik mij zeer over
de mededeling van de heer Reitsma
dat zijn fractie haar instemming met
het wetsvoorstel zal kunnen
betuigen. Bekeringen leveren altijd
grote vreugde op.

Over de automatische incasso
hebben de heren Reitsma en Van
Rey vragen gesteld, waarover wij in
eerste termijn ook hebben gespro–
ken. Ik heb toen al te kennen
gegeven dat ik positief sta tegenover
de gedachte van automatische
incasso van de houderschaps–
belasting. Maar ik onderscheid die
kwestie van de vraag of dan ook
maandelijkse betaling mogelijk
gemaakt moet worden. Dat zijn twee
verschillende dingen. Automatische
incasso kan in de uitvoering worden
geregeld, maar maandelijkse betaling
vergt ook wijziging van de regelge–
ving.

Ik zei al dat een projectgroep bezig
is met een onderzoek naar de
mogelijkheden van automatische
incasso van verschillende belastin–
gen, waaronder de houderschaps–
belasting. Er vindt ook overleg plaats
met de banken over dit onderwerp.
Het is dus al heel concreet, maar er
zitten nog zoveel haken en ogen aan
dat het zeker een jaar en misschien
wel langer zal duren voordat de
automatische incasso gerealiseerd is.
Dan spreek ik nog niet over de
kasverschuiving in de opbrengst die
het gevolg zal zijn als wij overgaan
van kwartaalbetaling op maand–
betaling. De gedachte zelf heeft in
ieder geval mijn sympathie.

Een belangrijk onderwerp is
eveneens de harmonisatie van de
belastingwetgeving inzake het
personenvervoer, waarover de heren
Reitsma en Van Rey in een zekere
mate van harmonie hebben
gesproken. Nederland spant zich in
Europees verband in om de
harmonisatie van de belastingheffing
in het personenvervoer te bevorde–
ren. Ik geef de heer Reitsma gelijk als

hij zegt dat de harmonisatie op dit
terrein nog maar in de kinderschoe–
nen staat, vergeleken met de
harmonisatie op het gebied van het
vrachtvervoer die al verder gevor–
derd is. Dat ligt natuurlijk aan de
verschillen in concurrentiepositie die
zich tussen die twee sectoren
voordoen. Wij zijn er natuurlijk al wel
mee begonnen. De accijns–
harmonisatie die op 1 januari van
kracht geworden is, geldt uiteraard
ook voor auto's die personen
vervoeren.

De heer Reitsma sprak daarbij ook
over de milieu-aspecten. Ik geef hem
graag de verzekering dat minister
Alders zich inspant om een Europese
lijn tot stand te brengen op dit
gebied. Ik moet daarbij zoals al vaker
helaas constateren dat Nederland
daarin bepaald geen brede steun
geniet. Die steun is niet zo breed als
wij wel zouden wensen.

De heer Reitsma heeft in dit
verband ook over milieudifferentiatie
gesproken. Binnenkort verschijnt er
een nota over milieudifferentiatie
voor personenauto's, waarbij de
bijzondere nadruk wordt gelegd op
de Europese dimensie. Het is mij
bekend dat diensten van de
Europese Commissie zich op het
ogenblik buigen over een betere
onderlinge afstemming. Dat geeft mij
enige hoop, alhoewel ik toegeef dat
het nog maar een begin is. Wij zullen
attent blijven op alle kansen die zich
in Brussel voordoen.

Ik ben ook blij met de bijval van
de heer Reitsma voor het feit dat het
kabinet nu uitdrukkelijk streeft naar
harmonisatie met Duitsland. De heer
Van Rey heeft daar eveneens over
gesproken, maar dan meer in
kritische zin. Het lijkt mij echter
praktisch als wij ons nu richten op
zoveel mogelijk harmonisatie met
onze oosterburen, met wie wij zo'n
lange grens hebben.

De heer Reitsma is teruggekomen
op artikel 8 van het wetsvoorstel. In
het schriftelijke antwoord ben ik
daarop uitvoerig ingegaan. Juist de
lengte van het antwoord schijnt bij
de heer Reitsma argwaan op te
wekken. Dat spijt mij uiteraard
bijzonder. Er zijn twee groepen te
onderscheiden: onderdeel a en
onderdeel b. Onderdeel a betreft
inderdaad een aflopende voorzie–
ning. Het is nu nog een aanzienlijke
groep. Deze aanzienlijke groep omvat
mede rijders van lease-auto's. Die
groep zal in de toekomst op een
andere wijze behandeld kunnen

worden omdat wij bezig zijn met de
ontwikkeling van een hulpregister
voor lease-auto's. Volgens mijn
laatste gegevens draait dit hulp–
register van de Rijksdienst voor het
wegverkeer al op proef.

Wat ik in het bijzonder aan de heer
Reitsma wil voorhouden, is niet
zozeer onderdeel a als wel onderdeel
b. Wij hebben onderdeel b echt
nodig. Het is het sluitstuk voor een
juiste toepassing van de
houderschapsbelasting. De heer
Reitsma kent waarschijnlijk ook wel
de verhalen over gevallen waarin
diverse auto's geregistreerd worden
op naam van één persoon. Dat is
dan een persoon die geen inkomen
heeft en dus een kikker is van wie
men geen veren kan plukken. De
echte eigenaar rijdt met de auto. Dat
zijn geen indianenverhalen. Dat komt
met enige regelmaat voor. Om dit
soort zaken adequaat te kunnen
aanpakken, heb ik de mogelijkheid
van artikel 8, eerste lid, onder b, hard
nodig.

Voorzitter! De heer Van Rey heeft
nog een vraag gesteld over de
teruggave van BPM bij uitvoer. Het
wetsvoorstel is in voorbereiding. In
technische zin zitten er nog wel wat
haken en ogen aan. Zij zijn intussen
in ambtelijk overleg opgelost. De
laatste hand wordt gelegd aan de
tekst. De datum van 1 januari 1994
zal inderdaad niet meer gehaald
worden. Dat spijt mij. Zoals bekend,
zal de regeling van toepassing zijn
op de export na de datum van
ingang van het wetsvoorstel, maar
wel voor auto's die na inwerkingtre–
ding van de BPM per 1 januari 1993
geregistreerd zijn.

Voorzitter! Ik behoef geen nader
oordeel meer te geven over de
amendementen. Ik heb dat in eerste
termijn tijdens de UCV gedaan. Ik wil
toch nog even iets zeggen over het
amendement op stuk nr. 17, dat ik
een subtiel amendement heb
genoemd. De heer Van der Vaart
heeft dat goed onthouden. Volgens
de tekst van het amendement leidt
een en ander tot een opbrengst. Het
moet worden betaald door de
gemeenten. Ook voor de financiën
van de gemeenten draag ik een
zekere verantwoordelijkheid. Als het
gecompenseerd zou moeten worden
in het Gemeentefonds, zou de
opbrengst omslaan in een derving.

De heer Van der Vaart (PvdA): Dat
heb ik ook aangegeven. Ik neem bij
dit amendement een derving van 2,5
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Van Amelsvoort

mln. als uitgangspunt. Ik neem het
op mij om dat bij de invoeringswet
weg te werken.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijn voorkeur heeft het om te
wachten op de algehele evaluatie
van de vrijstellingen en het niet nu te
regelen. Ik heb genoteerd, dat de
heer Van Rey zijn steun aan dit
amendement heeft betuigd.

Het nieuwe amendement op stuk
nr. 22 ter vervanging van het
amendement op stuk nr. 10 gaat
nogal ver. Ik vind het prematuur. Wij
moeten eerst de studie, die wij te
zamen met VROM en Economische
Zaken doen afwachten. Ik geef de
Kamer in overweging om het
amendement nu niet in stemming te
brengen.

De heer Reitsma (CDA): Ik heb
begrepen dat collega Van der Vaart
het amendement op stuk nr. 22 toch
in stemming wil brengen. Zou de
staatssecretaris voor de stemming
een schriftelijke reactie kunnen
geven wat de milieu-effecten betreft?

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Wanneer wordt de stemming
gehouden?

De voorzitter: Dan gaan wij zo
vaststellen. Mijn gedachte was om
voor te stellen, ervan uitgaande, dat
de schriftelijke antwoorden uiterlijk
volgende week woensdag rond twee
uur hier zijn, dinsdag over een week
te stemmen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik
zal mijn best doen.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling. Ik
neem aan, dat de nadere antwoor–
den geen reden zullen zijn om de
beraadslaging te heropenen. De
antwoorden zullen hier aanwezig zijn
op woensdag, uiterlijk 14.00 uur.
Dinsdag over een week zal dan
worden gestemd.

Daartoe wordt besloten.

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

wijziging van de Werkloosheids–
wet (Wijziging enkele bepalingen

inzake het recht op uitkering
(21608).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Van Hoof (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Het onderhavige
wetsvoorstel dateert van juni 1990.
Het staat thans op de agenda en dat
is niet voortijdig. De Werkloosheids–
wet en de knelpunten die daarin
voorkomen, zijn de afgelopen
maanden uitgebreid onderzocht. Een
aantal knelpunten dat in dit
wetsvoorstel aan de orde komt, is in
dat parlementaire onderzoek aan de
orde geweest. Zelfs het wetsvoorstel
zelve is genoemd en van een kritisch
commentaar voorzien. De enquête is
nog in procedure en is door de
Kamer nog niet beoordeeld. Formeel
is het wat moeilijk om dit wetsvoor–
stel daaraan te toetsen. Toch zou dat
niet onverstandig zijn geweest. Ik zou
het niet vreemd hebben gevonden
als de staatssecretaris daarmee
rekening had gehouden en als hij
zich had gerealiseerd, welke
problemen wij mogelijkerwijs over
de uitvoeringsorganisaties heen
storten door nu dit wetsvoorstel te
behandelen. Mogelijk wordt de zaak
dan in het kader van de parlemen–
taire enquête nog een keer behan–
deld. Misschien komt er nog een
evaluatie van de stelselherziening,
die weer het nodige met zich brengt.
Ik denk dat dit in de richting van de
uitvoering niet goed is. Wellicht is er
aanleiding voor de staatssecretaris
om hierover nog eens goed na te
denken. Ik besef, dat het - letterlijk -
bijna vijf voor twaalf is.

Over de inhoud van het wetsvoor–
stel wil ik nog drie opmerkingen
maken. Als het gaat om het
werkloosheidsbegrip is er een
discussie ontstaan over de functiona–
liteit van het begrip arbeidsuren–
verlies. In de discussie is door het
kabinet aangegeven dat een
mogelijke oplossing is om naast het
arbeidsurenverlies ook het verlies
van looninkomsten als een bepalend
element mee te nemen. Het kabinet
heeft dat niet gedaan. Het argument
daarvoor was dat het op korte
termijn te ingrijpend zou zijn. De
oplossing is nu om het min of meer
over te laten aan de SVR. De
gedachte om het loonverlies erbij te
betrekken, sprak de VVD-fractie aan.
De vraag aan de staatssecretaris is

dan ook waarom niet alvast,
vooruitlopend op de evaluatie van de
stelselherziening of eventueel de
uitslag van de discussie over het
werk van de enquêtecommissie, een
studie wordt gestart om na te gaan
of de door het kabinet zelf opge–
voerde oplossing inderdaad de
goede oplossing zou zijn. Het kan
maar beschikbaar zijn, zou ik zeggen.

Het tweede onderwerp betreft het
vijf-urencriterium bij onwerkbaar
weer. Als oplossing voor de
problematiek op dat terrein is het
kabinet in tegenstelling tot de
eerdere stellingname gekomen met
de mogelijkheid om dat criterium
voor bepaalde categorieën buiten
toepassing te laten verklaren, ter
beoordeling van de bedrijfsvereni–
ging en met goedkeuring van de
SVR. Als het kabinet het vijf–
urencriterium in zijn algemeenheid
en in zijn totaliteit aan de orde steit,
zou dat naar de mening van de VVD
een zeer begrijpelijke en goede
activiteit zijn, opnieuw met verwij–
zing naar dat onderzoek, met name
waar het gaat om de gebruikers–
ruimte die daar een belangrijke rol in
speelt, en de gevolgen die dat heeft
voor het gebruik van dit deel van de
wet. Dat is echter helaas niet
gebeurd. Het wetsvoorstel richt zich
slechts op een klein onderdeel, en
wel met name op het onwerkbare
weer. Dat lost het bezwaar van de
gebruikersruimte absoluut niet op.
De VVD-fractie heeft ten opzichte van
het wetsvoorstel dan ook de
afweging gemaakt dat er alternatie–
ven waren. Het kabinet heeft zelf de
wachtdagen genoemd. Er is
tegemoet gekomen aan het
specifieke karakter van de bedrijfstak.
De referte-eis is niet van toepassing.
Ook de precedentwerking is een van
de argumenten die voor ons hebben
meegewogen. Voorts zouden wij
zorgvuldig willen zijn met het leggen
van beslissingsmogelijkheden bij de
bedrijfsvereniging. Vandaar dat wij
een amendement hebben ingediend
dat de bedoeling heeft, het vijf–
urencriterium te handhaven. Het is
niet de mooiste oplossing. Ik zou ook
bereid zijn, het direct weer in te
trekken, als de staatssecretaris
toezegt dat hij op korte termijn wil
starten met een evaluatie van het
vijf-urencriterium in totaliteit. Dat zou
een veel nuttiger en veel efficiënter
activiteit zijn, inclusief het onwerk–
baar weer.

Ten slotte nog een opmerking over
de combinatie van dit wetsvoorstel
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Van Hoof

en een wetsvoorstel waarvoor wij
vandaag het voorlopig verslag
hebben ingediend, met betrekking tot
de wekeneis. De twee te zamen
vormen een probleem en een
onevenwichtigheid, als het gaat om
herleving van rechten, zeg ik maar
even in het kort. Dat heeft de vraag
doen stellen of er niet een eenduidi–
ger termijn voor moest worden
gecreëerd. Het kabinet heeft daar
niet voor gekozen. Ik vind dat de
behandeling van dit wetsvoorstel
niet het ideale moment is om die
discussie te voeren. Het andere is
nog aan de orde. Daarom signaleer
ik het nu. Hiermee wil ik de ruimte
houden om straks, bij de behande–
ling van het wetsvoorstel over de
wekeneis, dit element alsnog aan de
orde te stellen.

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! De uitvoering van de
wettelijke bepaling over het
arbeidsurencriterium, beschikbaar–
heid bij ziekte en de samenvaltheorie
is niet zonder slag of stoot verlopen.
De wet is ingewikkeld, de bedrijfsver–
enigingen zijn het niet altijd eens
met de eruit resulterende uitkerings–
rechten en zij houden zich ook
overigens niet altijd strikt aan de
wettelijke bepalingen. De rechter
heeft wetgever en bedrijfsverenigin–
gen gecorrigeerd. De bedrijfsvereni–
gingen hebben weer actie onderno–
men richting wetgever.

Over een aantal van die acties
hebben wij het vandaag. Dit
wetsvoorstel lost een aantal
technische problemen op die zijn
ontstaan bij de uitvoering van de
nieuwe Werkloosheidswet. Allereerst
het werkloosheidsbegrip. De praktijk
leert dat de bedrijfsverenigingen
vaak moeite hebben met de
resultaten van de systematiek van
het arbeidsurencriterium. Uit het
onderzoek van Buurmeijer komt
hetzelfde naar voren als uit de brief
van 17 augustus 1987 van de
Federatie van bedrijfsverenigingen
aan de Sociale verzekeringsraad en
de daarbij gevoegde nota. Deze brief
wordt ook in de memorie van
toelichting genoemd. Mijn vraag aan
de staatssecretaris is of hij met de
voorgestelde wijziging, die voorna–
melijk betrekking heeft op het
maximeren van het aantal arbeids–
uren op 50, voldoende tegemoet
komt aan de kritiek op die punten. Ik
noem er een paar: het verstrekken

van een uitkering in situaties
waarvan men zich kan afvragen of er
maatschappelijk gezien sprake is van
werkloosheid; het vaststellen van een
te hoge of te lage uitkering in relatie
tot de omvang van de werkloosheid;
de vaststelling of controle van het
aantal arbeidsuren voor en tijdens de
uitkering; en de onuitvoerbaarheid
bij wisselende arbeidspatronen. De
staatssecretaris schrijft zelf in de
stukken dat een en ander nog
onderzocht zal worden bij het project
evaluatie stelselherziening. Dan heb
ik de vraag aan hem hoe het hiermee
staat en op welke termijn wij meer
inzicht krijgen in dit moeilijke
onderwerp.

De Centrale raad van beroep
oordeelde dat er bij ziekte in beginsel
geen sprake is van beschikbaarheid.
Als gevolg van deze uitspraak leidt
elk ziektegeval dat langer dan een
week duurt, tot beëindiging van het
recht op een uitkering en tot
herleving na het einde van de
ziekteperiode. Het is mij niet
helemaal duidelijk geworden of de
staatssecretaris met de wijziging die
hij voorstelt, volledig tegemoet komt
aan datgene wat de Centrale raad
van beroep heeft geoordeeld. Kan hij
hierop nog eens ingaan?

Met de interpretatie van het
werkloosheidsbegrip gaat de
staatssecretaris nog wel wat verder
dan de maximering van het aantal
arbeidsuren op 50, doordat hij komt
tot verwerping van de samenval–
theorie. Althans de Centrale raad van
beroep heeft deze verworpen en aan
de hand hiervan heeft de staatssecre–
taris een wijziging voorgesteld. De
nieuwe Algemene bedrijfsvereniging
is van mening dat de verwerping van
de samenvaltheorie niet gewenst is.
De staatssecretaris vindt deze wel
gewenst. Kan hij dit nog eens
motiveren? Welk contact heeft hij
hierover gehad met de uitvoerings–
praktijk?

D

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de sprekers
voor de gemaakte opmerkingen.

Het is zeker waar dat dit voorstel
een grondige voorbereidingsperiode
heeft gekend. Ook ik schrok toen ik
de termijnen zag die hiervoor
gehanteerd zijn. Dit roept inderdaad
de vraag op die de heer Van Hoof
stelde: als je er zo lang over hebt
gedaan, zou je het dan niet even
laten wachten totdat je structureel

naar de voorstellen van de parlemen–
taire enquêtecommissie kijkt? Ik
meen van niet. In ieder geval
rechtvaardigen de praktische reacties
die in het wetsvoorstel worden
gegeven op een aantal ontwikkelin–
gen in de jurisprudentie en verzoe–
ken vanuit de uitvoeringspraktijk, om
dit punt nu af te ronden.

De heer Van Hoof (VVD): Ik begrijp
wat de staatssecretaris zegt, maar in
de afgelopen maanden is het
duidelijk geworden dat een van de
grote problemen de uitvoerbaarheid
is. Ik heb er nog eens expliciet op
gewezen en ik kan mij voorstellen
dat de staatssecretaris dit alsnog in
de afweging meeneemt.

Staatssecretaris Wallage: Wij zullen
later over grotere brokken van de
wetgeving op mijn terrein moeten
spreken, vanuit de vraag waartoe
een fatsoenlijke behandeling van de
uitslag van de parlementaire enquête
ons dwingt in verband met de
lopende wetgeving. U zult zien dat ik
heel secuur probeer, de ruimte voor
deze Kamer te behouden om tot een
zelfstandige beoordeling te komen,
ondanks voorgaande wetstrajecten.
Nu slaat de balans net om naar de
andere kant. Gegeven de lange
voorbereidingsperiode en gegeven
het feit dat ook vanuit de
uitvoeringspraktijk is gesignaleerd
dat een aantal aanscherpingen en
toespitsingen gewenst is, meen ik
dat wij nu beter tot een afronding
kunnen komen. Ik zie wel in dat
hiermee geenszins de meer
structurele vragen over de positie
van de werkloosheidswetgeving
worden beantwoord. Als ik de heer
Van Hoof mag antwoorden dat de
enquête ons ertoe verplicht, nog
eens heel secuur te kijken naar een
aantal hoofdelementen van de
wetgeving op dit terrein, proeft hij
hierin misschien mijn benadering dat
met het voorstel in geen enkel
opzicht een antwoord wordt beoogd
op vragen die de parlementaire
enquêtecommissie heeft opgeroe–
pen. Als ik het lijstje van de
parlementaire enquête langsloop, zie
ik dat het om heel wat dieper
ingrijpende vraagstukken gaat dan
met dit wetsvoorstel worden
beantwoord.

De heer Van Hoof heeft een
opmerking over het loonverlies
gemaakt. De mogelijke introductie
van het element loonverlies in het
werkloosheidsbegrip is, zoals de heer
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Wallage

Van Hoof al zelf aangaf, bij de
schriftelijke behandeling van dit
wetsvoorstel aan de orde geweest.
Onzerzijds is er toen op gewezen, dat
wij het vooralsnog niet opportuun
achtten daartoe over te gaan. Het
systeem van de WW is gebaseerd op
urenverlies. Het ontstaan, eindigen
en herleven van WW-rechten wordt
beoordeeld aan de hand van het
arbeidsurencriterium. Het is bekend,
dat deze arbeidsurensystematiek
weliswaar consistent, maar niet altijd
eenvoudig is. Toevoeging van het
element loonverlies maakt dat
systeem dan weer nog wat gecom–
pliceerder. Door deskundigen is
aangegeven, dat dit op uitvoerings–
technische bezwaren stuit. Het
ontstaan van werkloosheid zou dan
pas kunnen worden beoordeeld
nadat de dagloonberekening heeft
plaatsgevonden. Ik acht deze
uitvoeringstechnische bezwaren van
groot belang. De introductie van het
element loonverlies is bovendien een
ingrijpende wijziging, die de beperkte
strekking van dit wetsvoorstel te
boven gaat. Dat sluit eigenlijk aan bij
de opmerking die ik zojuist ook over
de parlementaire enquête maakte. Ik
wil er nog eens op wijzen, dat ik ten
principale niet afwijzend sta
tegenover de introductie van het
element loonverlies in de
werkloosheidswetgeving. Op dit punt
bestaat er tussen de heer Van Hoof
en mij geen verschil van opvatting.
Ook de commissie-Buurmeijer heeft
een aanbeveling in deze richting
gedaan en ik kan mij dus zeer goed
voorstellen, dat bij de afronding van
de behandeling van de parlementaire
enquête ook vanuit de Kamer
uitspraken daarover worden gedaan.
Ik geef er de voorkeur aan het advies
van de SVR inzake de vereenvoudi–
ging van de dagloonsystematiek af te
wachten, alsmede de resultaten van
de evaluatie stelselherziening. Mij is
bekend, dat het onderzoek van het
Economisch instituut voor het
midden– en kleinbedrijf inzake
loonelementen op korte termijn zal
zijn afgerond. Het SVR-advies
verwacht ik spoedig nadien. Ik meen
dan ook dat het beter is om op basis
van die gegevens tot een nadere
beoordeling te komen. In het kader
van de evaluatie stelselherziening
vindt op dit moment bij de
uitvoeringsorganen een onderzoek
plaats naar de knelpunten in het
werkloosheidsbegrip. Dat is dus
ruimer dan alleen dit element. De
arbeidsurensystematiek wordt hierbij

doorgelicht op handhaafbaarheid en
uitvoerbaarheid. Naar aanleiding van
deze resultaten zal worden bezien of
het werkloosheidsbegrip aanpassing
behoeft. Zodra ik over die gegevens
beschik, zal ik de Kamer dan ook
nader informeren.

Voorzitter! Het tweede element
van de opmerkingen van de heer Van
Hoof - hij heeft daarover ook een
amendement ingediend - heeft
betrekking op de discussie over de
vijf-ureneis. De beslissing om de
vijf-ureneis te laten vervallen bij
onwerkbaar weer en om de
bedrijfsvereniging ter zake een
vrijstellingsbevoegdheid te geven, is
genomen na een tweetal unanieme
adviezen van de SVR. De
onwerkbaar-weerregeling neemt in
de WW een aparte plaats in. Ingeval
van werkloosheid wegens onwerk–
baar weer staat het bij aanvang van
het arbeidsurenverlies niet vast, dat
dit verlies meer dan vijf uur zal
omvatten. Dit in tegenstelling tot alle
andere vormen van werkloosheid.
Wanneer achteraf blijkt, dat het
verlies kleiner is dan vijf uur, is het
uitvoeringsorgaan dus onnodig
administratief belast. Hierbij bestaat
het gevaar, dat men in individuele
gevallen in casuïstiek verzeild raakt
of nu wel of niet vijf arbeidsuren
verloren zijn gegaan in een
kalenderweek. Dit kan leiden tot
conflicten tussen bedrijfsvereniging
en werkgevers alsmede tot oneigen–
lijk gebruik en wellicht zelfs tot
misbruik. Ook de SVR is van mening,
dat de vijf-ureneis alleen zou moeten
gelden voor de gewone ontslag–
werkloosheid en niet voor werkloos–
heid wegens onwerkbaar weer. Om
redenen van pragmatische en
uitvoeringstechnische aard is dus
besloten tot deze vrijstellings–
bevoegdheid voor de bedrijfsvereni–
gingen. Deze uitvoeringstechnische
argumenten voor het verlenen van
de vrijstellingsbevoegdheid wegen
voor mij zwaarder dan het meer
principiële bezwaar dat door de
VVD-fractie naar voren is gebracht.
Om die reden zou ik dan ook
aanvaarding van dit amendement
willen ontraden.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Van Hoof heeft mijns inziens gelijk in
als hij zegt, dat het verstandig is om
met betrekking tot het wekeneis–
wetsvoorstel - waarin van een iets
principiëlere invalshoek sprake is -
de discussie over de herleving van
rechten te voeren. Ik ben daar
uiteraard voor beschikbaar.

Voorzitter! Aan het adres van
mevrouw Schimmel merk ik op, dat
onze reactie parallel loopt, juist
omdat het wetsvoorstel onder meer
een reactie is op uitspraken van de
Centrale raad van beroep. Daar zit
verder geen spanning tussen. Het
wetsvoorstel kent een lange
voorgeschiedenis. De vier nota's van
wijziging zijn ingediend naar
aanleiding van de jurisprudentie van
de Centrale raad van beroep en
adviezen van de SVR. De voorge–
stelde wijziging van de financiering
van de werkloosheidsuitkeringen
wegens onwerkbaar weer heeft
aanleiding gegeven tot een
onderzoek van de SVR naar de
uitvoering van deze regeling in de
agrarische bouwsector. Ik ga daarop
nu niet nader in. Ik mag ervan
uitgaan, dat daarmee aan die meer
jurisprudentie-achtige eisen in
voldoende mate tegemoet gekomen
is.

Mevrouw Schimmel heeft nog
gevraagd, hoe het staat met het
evaluatieproject. Zoals mevrouw
Schimmel bekend is, is dat een
onderdeel van het project evaluatie
stelselherziening. Het onderzoek is in
januari 1993 gestart. Wij verwachten
volgend jaar geïnformeerd te worden
over de resultaten. Ik zal die
natuurlijk doorgeleiden naar de
Kamer zodra ik daarover beschik.

Mevrouw Schimmel heeft ook nog
gevraagd, welke contacten er met de
uitvoering zijn geweest over de
samenval van de momententheorie.
Dit is een buitengewoon technische
vraag, die een buitengewoon
technische beantwoording krijgt.
Deze contacten zijn er natuurlijk
geweest, in feite door een uitvoerige
SVR-advisering. Daarbij is ook de
Federatie van bedrijfsverenigingen
betrokken. Over het laten vervallen
van de samenvaltheorie is ook
uitvoerig geadviseerd door de SVR.
Wie kijkt naar de verschillende
elementen van het wetsvoorstel, ziet
dat zij steeds weer teruggaan op
advisering vanuit de uitvoerings–
organisatie. Ik beschouw het zelf ook
als een vertaling van knelpunten en
wensen, zoals die in de uitvoering tot
uitdrukking zijn gekomen.

De heer Van Hoof (VVD): In de
reactie van de staatssecretaris met
betrekking tot de vijf-ureneis zie ik
geen aanleiding om mijn amende–
ment in te trekken.
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Wallage

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 23.12 uur

D

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

1. twee brieven van de Directeur van
het Kabinet der Koningin, houdende
mededeling dat machtiging is
verleend tot intrekking van:

het Voorstel van rijkswet tot
goedkeuring van het op 29 februari
1968 te Brussel tussen de Lidstaten
van de E.E.G. tot stand gekomen
Verdrag betreffende de onderlinge
erkenning van vennootschappen en
rechtspersonen (11790, R852);

het wetsvoorstel Wijziging van de
Algemene wet inzake rijksbelastin–
gen, van de Wet administratieve
rechtspraak belastingzaken, van de
Tariefcommissiewet en enkele andere
wetten (beroep op de rechter bij niet
tijdige afdoening van een bezwaar–
schrift, versnelde behandeling van
beroep in spoedeisende gevallen
alsmede invoering van een regeling
inzake de proceskostenveroordeling
bij belastingprocedures (22164).

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

2. zes brieven van de voorzitter van
de Eerste Kamer der Staten–
Generaal, met de mededeling, dat zij
in haar vergadering van 26 oktober
1993 de haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstellen van wet,
gedrukt onder de nummers 22691,
23025, 23135, 23419, 20291 en 22201,
heeft aangenomen.

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

3. de volgende brieven:
een, van de minister van Justitie,

over het ontwerp-besluit Verhoging
eigen bijdragen rechtsbijstand
(22609, nr. 23);

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
over het Pachtnormenbesluit
(23400-XIV, nr. 9);

een, van de vaste Commissie voor
justitie, over erfrecht (17141, nr. 15).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

4. een brief van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van de instellingsbeschikking
Stuurgroep Techniek Primair
Onderwijs.

De voorzitter stelt voor, deze brief
door te zenden aan de betrokken
commissie ter afdoening en niet te
drukken.

Tweede Kamer Ingekomen stukken
28 oktober 1993
TK 18 18-1324



evaluatie van de vorderingen op het
terrein van de doorstroming plaats–
vinden. Ik zal hier de Kamer zoals in
het MO van 30 september jl.
afgesproken na afronding over infor–
meren.

De heer Ramlal heeft mijn
oordeel gevraagd over het voorstel
van de NVB om de premie-A en de
premie-C stichtingskostengrens met
tenminste f 10000 te verhogen; er
zou sprake zijn van een teruglopende
vraag omdat onvoldoende kwaliteit
gebonden zou kunnen worden. Ik
merk hierbij het volgende op. Mijns
inziens is niet de vraag (die is groot
naar zowel premle-koop A en
premie-C woningen) maar het
aanbod van deze woningen het
probleem. Bij de premie-C was er in
1992 nog een zeer ruime marge
tussen het maximum van f 190 000
en het gemiddeld gerealiseerde
bedrag van f 176 000, zodat een
verhoging van de stichtingskosten–
grens niet opportuun is.

Vraag van de heer Ramlal:
De staatssecretaris zal met een

betere argumentatie dan onder het
antwoord op vraag 112 moeten
komen, wil hij ons van de noodzaak
van aanpassing overtuigen.

Bij de aanpassing van de regeling
heeft het vergroten van de doelma–
tigheid van de regeling voorop
gestaan. Met de aanpassingen wordt
voorkomen dat subsidie wordt
verstrekt op verkopen die ook zonder
deze subsidie lonend zijn voor de
corporatie. Deze gelden kunnen
effectiever worden ingezet voor
verkopen waarbij de subsidie wel als
stimulering nodig is.

De heer Ramlal heeft ervoor
gepleit de grenzen van sociale
nieuwbouwwoningen en middeldure
woningen te verhogen naar minimaal
f150000 resp. f225000.

Naar aanleiding hiervan merk ik
het volgende op. De stichtingskos–
tengrens van sociale koopwoningen
wordt jaarl i jks bijgesteld aan de hand
van de stijging van de bouwkosten.
Voor de middeldure woningen wordt
de grens periodiek herzien. In het
concept BWS '95 is de grens reeds
naar 200 000 opgetrokken, zij het
dat deze geen direkte subsidievoor–
waarde meer vormt. Er is geen
aanleiding de grenzen aan te passen
om reden van kwaliteit en gereali–

seerde stichtingskosten. Deze
ontwikkeling wordt nauwgezet
gevolgd.

De heer Ramlal vraag of de
staatssecretaris kan aangeven hoe
het staat met de privatisering?
Tevens of het juist is dat sommige
gemeenten niet voornemens zijn tot
privatisering over te gaan omdat de
vrijwaringsbrief met betrekking tot
bodemsanering die de rijksoverheid
vraagt, als een te zware last wordt
ervaren. De CDA-fractie gaat ervan
uit dat de privatisering doorgezet
wordt. Indien de vrijwaringsbrief op
grote bezwaren stuit is de staatsse–
cretaris dan bereid om deze los te
laten? Ten slotte vraag hij of het juist
is dat de regelgeving zoals voorge–
steld in BWS '95 en indien geaccor–
deerd door de Kamer, de gemeenten
de mogelijkheid biedt om de
gemeentelijke woningbedrijven niet
meer te privatiseren.

Bij een groot aantal gemeentelijke
woningbedrijven wordt privatisering
voorbereid of wordt de discussie
rond privatisering nu opgestart. De
verwachting bestaat dat per 1 januari
1997 het merendeel, zeker in
aantallen woningen gemeten, zal zijn
toegelaten.

In het kader van de privatisering
wordt met het oog op één van de

Noot 5 (zie blz. 1250)

BIJVOEGSEL

Schriftelijke antwoorden van de minister en de
staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij op vragen, gesteld bij de openbare
behandeling in eerste termijn van de begroting
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor
1994(23400-XIV)

toelatingscriteria, te weten de finan–
ciële continuïteit van de nieuw toe te
laten instelling een vrijwarings–
clausule gevraagd. Een andere
mogelijkheid is om deze kosten te
verdisconteren in de overdrachts–
prijs. Om dit te doen is onderzoek
nodig. Dit onderzoek moet tijdig
gedaan worden om geen vertraging
te krijgen. Met medewerking van de
gemeente behoeft daardoor het
privatiseringsproces niet te
stagneren. Aangezien er aanzienlijke
financiële risico's kunnen kleven aan
eventuele bodemsanering en
toelating van woningcorporaties
volgens de regelgeving alleen kan
geschieden als er voldoende
waarborgen zijn voor financiële
continuïteit is het achterwege laten
van deze toetsing niet mogelijk.

De stelling dat het BWS '95 de
mogelijkheid biedt om hun GWB's
niet te privatiseren berust op een
misverstand. In een eerder stadium
heb ik, mede naar aanleiding van een
motie van de Tweede Kamer aange–
kondigd dat met ingang van 1997
GWB's niet meer in aanmerking
komen voor geldelijke steun op basis
van het BWS. Het BWS zal dit dan
ook per 1997 uitsluiten.

Categorie: A
Vragen van het lid Van Ojik (Groen
Links). Is het niet toevallig dat juist
daar waar de produktieomvang
enigszins in de hand gehouden wordt
(zuivel, suikerbieten), de financiële
resultaten van de producenten nog
het meest rooskleurig zijn? Vindt de
minister niet dat aan deze
waarneming conclusies verbonden
worden?

Het is juist dat op dit moment de
financiële resultaten van de primaire
producenten het meest rooskleurig
zijn bij melk en suikerbieten. Het
betreft hier inderdaad sectoren met
een quotasysteem. Een dergelijk
systeem is echter in de andere
sectoren niet uitvoerbaar. Bij zuivel
zijn er overigens de nodige
problemen met de uitvoerbaarheid in
een aantal Zuid-Europese landen.
Behalve de uitvoeringsproblematiek
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heeft quotering de nodige andere
nadelen (minder marktconform, in
ontstaan van relatief dure produktie–
rechten etc.)

Vragen van de leden Huys (PvdA) en
Ter Veer (D66). Indrukken nationale
uitwerking hervorming GLB;
inkomens– en produktie-effecten.

De nationale uitwerking, het
zogeheten regioplan, is in overleg
met en instemming van het
landbouwbedrijfsleven vastgesteld.
Nu (na het eerste toepassingsjaar)
geen aanleiding tot wijziging. Het is
nog te vroeg om de preciese
effecten op inkomens en produktie–
omvang te bezien. Een aantal opmer–
kingen is reeds te maken:
- het compensatiebedrag is (en
blijft) gebaseerd op een hectare–
opbrengst uit het recente verleden;
uitgaande van een stijgende produk–
tiviteit per hectare wordt de compen–
satie minder «volledig»;
- de compensatiebedragen zijn
gebaseerd op gemiddelde hectare–
opbrengsten in een regio en dienten–
gevolge forfaitair; akkerbouwers die
een hogere hectare-opbrengst reaii–
seren dan dit gemiddelde leveren
verhoudingsgewijs in, bij anderen
daarentegen kan er sprake zijn van
een «meer dan volledige» compen–
satie.
- Voorlopige ramingen van het
ingezaaide graanareaal in de
Gemeenschap geven aan dat er een
inkrimping is van een kleine 10%,
hetgeen overeenkomt met de
verwachtingen. De verhoging van de
compensatiebedragen, waartoe de
Raad in juni jl. heeft besloten, heeft
betrekking op de braakgelegde
hectares; voor het overige is de
hoogte van de inkomenssteun niet in
discussie in Brussel.

Vraag van de leden Huys (PvdA) en
Blauw (WD). Uitvoeringslasten
hervorming GLB; kunnen de akker–
bouwtoeslagen in de toekomst niet
eerder uitbetaald worden?

De uitvoermgslasten zijn aanzienlijk
Binnen een zeer korte tijd moest een
nieuw steunregime worden
ontwikkeld en geïmplementeerd.
Aanloopproblemen waren dit jaar
niet te vermijden, de komende jaren
hopelijk wel.
Wat de controle van de aanvragen
betreft, levert de satelliet goede
diensten. Satellietbeelden worden
vergeleken met de opgaven van de
akkerbouwer en voorkomen daarmee

een al te omvangrijke fysieke
controle ter plekke
De uitbetahng van de toeslagen kan
pas geschieden nadat alle formali–
teiten en controles vervuld zijn. Ik
heb steeds aangegeven dat inzake
de hectaretoeslagen deze proce–
dures op een zodanig tijdstip zijn
afgerond dat dit jaar omstreeks half
november tot uitbetaling kan worden
overgegaan
In de EG-Raadsverordening van 30
juni 1992 is bepaald dat lidstaten de
compensatiebedragen voor granen
en eiwithoudende gewassen en de
compensatie voor de braak uitbe–
taald mogen worden in de periode
van 16 oktober tot en met 31
december die volgt op de oogst.
Volgend jaar zal binnen de huidige
marges van de EG-regelgeving
gestreefd worden naar uitbetaling
voor 1 november. Dit is echter
afhankelijk of een sluitende controle
conform de EOGFL-eisen tijdig
verricht kan worden. Ik wens op dat
punt geen risico's te lopen; we
hebben op andere dossiers genoeg
leergeld betaald.

Vraag van het lid Van Noord (CDA).
De Minister kondigt minder enthou–
siast dan vorig jaar een snelle
evaluatie van de Mac Sharry–
besluiten aan, terwijl daarvoor nu 1
jaar ervaring is niet voldoende
(negatieve) aanknopingspunten.

De evaluatie betreft in de eerste
plaats de vraag of de hervorming
voldoende ver gaat. Ik heb zowel
verleden jaar als dit jaar in de MvT
de verwachting uitgesproken dat een
verdere hervorming noodzakelijk is,
in de eerste plaats voor rundvlees.
Ook voor granen zou een verdere
prijsdaling dan de beoogde
100ECU/ton aan de orde kunnen
komen. Dit om de vraag voldoende
te stimuleren en het aanbod af te
remmen.
Inzake de toepassingsmodaliteiten
volg ik nauwkeurig de ervaringen die
worden opgedaan. Ik zie momenteel
geen redenen veranderingen in het
dit jaar toegepaste systeem aan te
brengen. Waar nodig is er regelmatig
bilateraal contact over uitvoerings–
problemen, terwijl voorts in Raads–
kader enkele aanpassingen van de
akkerbouwregeling aan de orde zijn
die ook voor Nederland van belang
zijn.

Vraag van het lid Van Middelkoop
(GPV). Marokko mag een erg hoog

quotum (tuinbouwprodukten m.n.
tomaten) invoeren dat ruimschoots
wordt overschreden zonder dat
daartegen iets schijnt te worden
gedaan. Mag ik van de Minister
vernemen wat hij en zijn collega's en
evt. de Europese Commissie eraan
doen om de normale regels te laten
respecteren?

De invoer van tomaten uit Marokko
kent het volgende invoerregime:
- Een heffingvrij contingent in het
kadervan de Middellandse
Zee-akkoorden. Boven dit contingent
wordt een invoerrecht van 11 resp.
18% toegepast afhankelijk van de
invoerperiode.
- Een stelsel van compenserende
heffingen (het zgn. referentieprijs–
stelsel). Voor tomaten wordt dit
stelsel toegepast van 1 april tot en
met 20 december.
De regels van dit invoerregime
worden volledig gerespecteerd. De
stijging van de invoer van tomaten
uit Marokko zoals dit de afgelopen
jaren werd gesignaleerd vond plaats
in de periode vóór 1 april, d.w.z.
voordat het stelsel van de compen–
serende heffingen wordt toegepast.
Overigens komt er een discussie in
de EG inzake de mogelijkheid eerder
met toepassmg van het referentie–
prijzenstelsel te beginnen.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP). Moeten de exportsubsidies
voor pootaardappelen niet worden
opgevoerd om onze marktpositie te
behouden?

De aardappelsector is een zgn. vrije
sector, waarvoor dus geen marktor–
dening geldt. Derhalve zijn er ook
geen exportrestituties.

Vragen van het lid Van Ojik (Groen
Links). Een Nederlands varken komt
als Parmaham uit Italië terug. Hoe
wil je dit veranderen zonder ingrepen
in de vrije markt in de internationale
handel? Ziet de minister mogelijk–
heden om de internationale handel in
levend vee aan banden te leggen?

Er zijn geen mogelijkheden om de
internationale handel in levend vee
als zodanig aan banden te leggen.
Wèl zijn er mogelijkheden om in
EG-kader voorwaarden voor het
transport van levend vee vast te
stellen (bv maximumduur, vereiste
ruimte per dier etc.). Nederland heeft
er samen met de Bondsrepubliek
regelmatig bij de Commissie op
aangedrongen met concrete
voorstellen te komen.
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Vragen van het lid Leerling (RPF)
Wat verwacht de Minister van de
gevolgen van een GATT-akkoord via
Nederland? Wat bedoeld hij concreet
als hij het heeft over een omscha–
keling van bij voorbeeld de Neder–
landse zuivel? Omschakeling in welke
zin? Welk produkt?

Voor wat betreft de gevolgen van
een GATT-akkoord voor Nederland
en voor de diverse sectoren, verwijs
ik naar mijn brief terzake aan de
Tweede Kamer van 3 februari jl.
Met betrekking tot specifiek de
zuivel, het volgende. Met omscha–
keling wordt gedoeld op het minder
afhankelijk worden van gesubsidi–
eerde export naar derde landen Dit
kan op verschillende manieren
worden bereikt door onder andere
het werken aan een groter markt–
aandeel in de EG en bij de export
naar derde landen te streven naar
produkt/markt combinaties, waarbij
hoogwaardige produkten worden
gekoppeld aan koopkrachtige
markten, waardoor de afhanke–
lijkheid van exportrestituties
verminderd.
Verder kan de verwachte
consumptie-toename van kaas op de
EG-markt die binnenkort met de
toetreding van enkele landen wordt
vergroot, enig soelaas bieden

Categorie: A/B
Vraag van het lid Ter Veer (D66).
Leidt het pleidooi om te komen tot
meer marktconforme verhoudingen
niet tot het loskoppelen van grond en
quotum?

Het is waar, dat een pleidooi tot
meer marktconforme verhoudingen
leidt tot een voorkeur voor het
loskoppelen van grond en
melkquotum. Dit is door Nederland
in Brussel vaker bepleit, maar niet
gehonoreerd. Het thans in Nederland
functionerende systeem komt binnen
deze randvoorwaarde zoveel
mogelijk tegemoet aan de wens tot
ontkoppeling. Dit systeem blijkt in de
praktijk werkbaar.

Categorie: B
Vraag van het lid Ter Veer (D66). In
de memorie van toelichting wordt
tevergeefs gezocht naar opmer–
kingen over de malaise in de
tuinbouwsector.

In paragraaf 1, «Hoofdlijnen van
beleidsontwikkeling», is onder de
kop «Huidige economische ontwik–
keling in de landbouw» uitgebreid op
de verslechterde economische

ontwikkeling, ook voor de tuinbouw,
nader ingegaan (blz. 4/5).

Vraag van het lid Van Noord (CDA).
Is het SEV-project
«Toekomst-gericht ondernemen»
voldoende toegerust op onder
andere het goed verlopen van
bedrijfsovername?

Vanuit de akkerbouwproblematiek is
het project ontstaan. Overigens
naast de SEV is ook de DLV op dit
punt actief. Met de extra financiële
middelen wordt nu een bredere
aanpak naar meerdere
probleem-sectoren beoogd. Het
project betreft het doorlichten van
de bedrijfssituatie met het oog op
besluitvorming door de ondernemer
t.a.v. de toekomstige ontwikkeling.
De doelstelling is daarmee breder
dan alleen bedrijfsovername. Ook
zaken als intensiteit bedrijfsvoering,
produktierichting, financieringspro–
blemen op korte en lange termijn
komen bij doorlichting aan de orde
Het door het NAJK gepresenteerde
project is meer specifiek gericht op
bedrijfsopvolging en dan vooral op
een fase die duidelijk ruim vóór het
opvolgingsmoment ligt. Dit project is
door de NAJK afgestemd met SEV
en DLV. Het geheel van de extra
inspanning beoogt om naar de
toekomst het bewust agrarisch
ondernemerschap te bevorderen.

Vraag van het lid Huys (PvdA). Door
de PvdA-fractie wordt gevraagd het
NAJK-projectvoorstel «Voorlichting
en bewustwording bewuste keuze
bedrijfsovername in de land– en
tuinbouw» positief te waarderen.

De keuze van het thema van het
project wordt positief beoordeeld en
sluit goed aan bij een deel van de
huidige problematiek in de landbouw
waarbij ontwikkelingen op o.a. het
gebied van milieu, handel en dieren–
welzijn het perspectief van over te
nemen bedrijven zullen beïnvloeden.
Dit project wordt in samenhang met
de andere projecten op dit gebied
bezien. Er heeft overigens reeds
overleg met het NAJK plaatsge–
vonden.

Vraag van het lid Van Middelkoop
(GPV). Wordt overwogen de Richtlijn
Veehouderij en Ammoniak aan te
passen, in die zin dat rekening wordt
gehouden met de lagere emissie van
biologische bedrijven?

In de nabije toekomst zal de Richtlijn
Ammoniak en Veehouderij worden
vervangen door de Interimwet

Ammoniak en Veehouderij. Op dit
moment wordt nog niet overwogen
om daarbij voor biologische
bedrijven rekening te houden met
een lagere ammoniak-emissie.
Reden hiervoor is dat onvoldoende
onderzoek naar de
ammoniak-emissie van biologische
systemen is gedaan. Overigens ligt
het wel in de lijn van de verwach–
tingen dat door de lage N-input op
deze bedrijven de stikstof-verliezen
en daarmee ook die van ammoniak
naar het milieu klemer zullen zijn. In
het systeem van ammoniaknorm per
hectare met heffing, zoals globaal
beschreven in de notitie Mest– en
ammoniakbeleid derde fase, zal
nadrukkelijk aandacht worden
besteed aan de biologische
landbouw.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP). Nadere onderbouwing van
niet volgen brief Landbouwschap
(f40mln.)

In hoofdlijnen heeft het kabinet
duidelijk aangesloten bij de maatre–
gelen, voorgesteld door het
Landbouwschap. Wel wordt vastge–
houden aan de ingezette beleids–
lijnen. De bedragen die door het
Landbouwschap zijn gewenst zijn
overigens zeer globaal aangeduid.
Een aantal wensen van het
Landbouwschap die behoren bij het
pakket van f 400 mln. betreft zaken
die reeds voorzien waren, bv. de
R&D-faciliteit, vrijstelling van vermo–
gensbelasting van ondernemingsver–
mogen, scholing en demo. Alle
punten aangedragen door het
Landbouwschap zijn nauwkeurig
geanalyseerd binnen LNV en met de
andere betrokken departementen. De
reactie van het Kabinet is het
resultaat van deze grondige analyse.
Enkele punten waar het Landbouw–
schap niet is gevolgd betreffen o.a.
- verlaging leeftijdsgrens IOAZ tot
50 jaar (nu 55 jaar). Dit vraagt
wetswijziging en geldt dan voor alle
zelfstandigen. De kosten zullen
aanzienlijk zijn en niet in lijn met het
beleid van het Kabinet t.a.v. de
sociale zekerheid.
- overheidsbijdrage keuringen op
niveau brengen omringende landen
In 1991 is het besluit genomen de
subsidie in de keuringskosten in 3
jaar af te bouwen (in 1994 naar nul).
Op dit besluit dient niet te worden
teruggekomen. In plaats van struc–
turele financiering is hier in het
verleden gekozen voor een stimule–
ringsregeling voor kwaliteitspro–
jecten. Ook daarmee worden
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keuringen vergemakkelijkt, terwijl
structurele effecten voor ontwik–
keling van de sector zo ook beter
zijn. Voor een overzicht zou ik willen
verwijzen naar de brief aan de
Tweede Kamer terzake.

Vraag van het lid Huys (PvdA). Wil
de minister er bij VROM-collega op
aandringen dat uiterlijk medio 1994
de rapportage over agrarische
smeermiddelen gereed is?

Ja.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP). Bij het streven naar kwaliteit
is extra aandacht voor produktie–
wijzen zoals biologische en geïnte–
greerde landbouw belangnjk Op
welke wijze wordt de uitvoering van
de Beschikking Stimulering biolo–
gische produktiemethoden gereali–
seerd?

Zie antwoord op vraag 104 (GPV).
De concept-beschikking stimulering
biologische produktiemethoden ligt
ter goedkeuring voor in Brussel. Voor
de uitvoering zijn middelen gereser–
veerd. De eerste kasuitgaven worden
pas in dat jaar verwacht.

Vragen van het lid Van Ojik (Groen
Links). Wat vindt de minister van:
1. de suggestie dat varkensfokkers
een saneringsfonds zouden
oprichten ter financiering van het uit
produktie nemen van zeugen,
2. het voorstel van de Friese CBTB
om de varkenshouderij warm te
saneren door met behulp van een
gedeelte van de mestoverschot–
heffing produktiecapaciteit op te
kopen?

De oprichting door de varkens–
fokkers van een saneringsfonds dat
zonder overheidsgeld wordt gefinan–
cierd zou ik toejuichen. Het voorstel
om warme sanering te financieren uit
de door de overheid ingestelde
overschotheffing stuit op juridische
bezwaren van nationale en Europees–
rechtelijke aard. Het is namelijk niet
mogelijk om zonder wetswijziging en
voorafgaande goedkeuring van de
Europese Commissie de opbrengst
van de overschotheffing voor een
ander doel te gebruiken dan thans in
de wet is voorzien. In dit verband wil
ik er overigens op wijzen dat de vrije
overdraagbaarheid van mestproduk–
tierechten die mogelijk zal zijn op
grond van de Verplaatsingswet, die
naar verwachting per januari 1994 in
werking zal treden, kan bijdragen aan
warme sanering. Deze wet maakt het

immers mogelijk dat varkenshouders
hun produktierechten te gelde
maken wanneer zij de produktie
beëindigen. Mede met het oog
hierop verwacht ik niet dat een
opkoopregeling effectief zal kunnen
zijn. De ervaring, opgedaan met
opkoopregelingen voor melkquota,
leert dat het zeer moeilijk en
kostbaar is voor de overheid om op
de markt van produktierechten te
concurreren met de producenten.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP). Zijn algemene stimulerings–
maatregelen voor infrastructuur en
werkgelegenheid ook toepasbaar in
de land– en tuinbouw?

Algemene stimuleringsmaatregelen
voor infrastructuur en werkgele–
genheid zijn ook toepasbaar in de
land– en tuinbouw. De nieuwe
R&D-loonkostenfaciliteit is er óók
voor de land– en tuinbouw. Techno–
logisch onderzoek omvat óók
landbouwkundig onderzoek.

Vraag van het lid Huys (PvdA).
Welke diepere wijsheid ligt besloten
in het weghalen van het onderzoek–
centrum voor de champignonteelt uit
Noord-Limburg?

Ik neem aan dat u doelt op het
voornemen te komen tot concen–
tratie van een drietal proefstations
(nl. voor de fruitteelt, de boomteelt
en de champignonteelt). Hieraan ligt
een uitgebreide analyse en discussie
ten grondslag met het georgani–
seerde bedrijfsleven van de
betrokken sectoren. Het is daarbij
zowel vanuit bedrijfsleven als
overheid vooral te doen om naar de
toekomst toe het praktijkonderzoek
sterk te houden. Een zekere
opschaling biedt zowel in kwalitatief
als vanuit doelmatigheidsoverweging
voordelen. Het gaat om praktijkon–
derzoek met een landelijke
taakstellmg Het voert m.i. te ver om
in dit verband te stellen dat de
betekenis van het onderzoeksre–
sultaat per definitie afhankelijk is van
de plaats van onderzoek.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP). Zijn algemene stimulerings–
maatregelen voor infrastructuur en
werkgelegenheid ook toepasbaar in
de land– en tuinbouw?

Algemene stimuleringsmaatregelen
voor infrastructuur en werkgele–
genheid zijn ook toepasbaar in de
land– en tuinbouw. De nieuwe
R&D-loonkostenfaciliteit is er óók

voor de land– en tuinbouw. Techno–
logisch onderzoek omvat óók
landbouwkundig onderzoek.

Vraag van het lid Leerling (RPF).
Hoe schat de minister de
haalbaarheid in van collectieve
verzekering van oogstrisico's?

Naar aanleiding van de Kamerbehan–
deling van de Nota niet-verzekerbare
risico's (nr. 20330, nrs. 1-2 1987) is
in 1989 in het tripartiete overleg
LNV, bedrijfsleven en verzekeraars
aan beide laatstgewenste partijen
gevraagd de wel– en niet-verze–
kerbare risico's nader te definiëren.
Dit zou dan kunnen uitmonden in het
instellen van een verzekeringsfonds
voor dergelijke risico's. In sommige
andere Europese landen worden
dergelijke bestaande fondsen gevoed
door een beperkte opslag op de
gangbare verzekeringen als brand–
verzekering, hagelschade e.d. Uitke–
ringen uit deze fondsen - in geval
van calamiteiten - vinden gedifferen–
tieerd plaats in de mate waarin de
ondernemers getroffen zijn, maar
ook afhankelijk van hun deelname
aan gangbare verzekeringen.
Landbouwbedrijfsleven, verzekeraars
en eventueel ook banken zouden
nader vorm moeten geven aan
deze/of andere opties.

Vragen van het lid Van Middelkoop
(GPV). Waarom is veehouderij uitge–
sloten van nieuwe omschakelingsre–
geling voor biologische landbouw?
Worden door deze keuze niet
onnodig Europese gelden misge–
lopen?

Voor de omschakelende boeren
heeft de beschikking tot doel het
knelpunt weg te nemen, dat is
ontstaan bij het van kracht worden
van de EG-verordening inzake biolo–
gische produktiemethode en aandui–
dingen dienaangaande 2092/91 op
grond waarvan een omschakelings–
periode van 2 jaar is geregeld,
waarin wel biologisch moet worden
geproduceerd, maar de produkten
niet als biologisch mogen worden
afgezet. Deze EG-verordening geldt
vooralsnog alleen voor de plant–
aardige sector en niet voor de
dierlijke sector. Daarom betreft de
beschikking stimulering biologische
produktiemethode ook alleen de
plantaardige sector. Voor de tweede
vraag: zie antwoord op vraag 79 (Gr.
Links)
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Vraag van de leden Van
Middelkoop (SGP), Van Ojik
(Groen Links) en Huys (PvdA). Hoe
staat het met de beloofde overheids–
bijdrage in de consumentenvoor–
lichting m.b.t. biologische landbouw?

In het kader van voedingsvoor–
lichting zal in het kader van
duurzaam consumeren aandacht
besteed worden aan de biologische
landbouw. Er wordt gedacht aan een
bredere en langdunger campagne
over duurzaam consumeren. Bij de
uitwerking van de campagne,
voorzien voor najaar 1994, zal ook
worden bekeken of een tv-spot een
geëigend middel is.

Vraag van het lid Van Middelkoop
(GPV). Wat is er terecht gekomen
van het werk van de herstructure–
ringscommissies voor de akkerbouw?

Eén dezer dagen zal een tussentijdse
evolutie van de projecten die door de
regionale commissies voor de
herstructurering van de akkerbouw
zijn mgediend aan de Kamer worden
gezonden. De conclusies van dat
rapport zijn dat met het beschikbare
budget van f 87 miljoen een belang–
rijke versterking van het beleid voor
de akkerbouw heeft plaatsgevonden.
Het beschikbare budget is inmiddels
toegekend. De gevolgde procedure
d.w.z. het instellen van de regionale
commissies die regionale plannen
hebben ontwikkeld wordt als zeer
positief beoordeeld door zowel
bedrijfsleven als mezelf.

Vraag van het lid Ter Veer (D66). In
de memorie van toelichting wordt
tevergeefs gezocht naar opmer–
kingen over de malaise in de
tuinbouwsector.

In paragraaf I «Hoofdlijnen van
beleidsontwikkeling» is onder de kop
«Huidige economische ontwikkeling
in de landbouw» uitgebreid op de
verslechterde economische ontwik–
keling, ook voor de tuinbouw, nader
ingegaan (blz. 4/5).

Vraag van het lid Huijs (PvdA).
Waarom is de biologisch afbreekbare
huisvuilzak in de gemeente
Beuningen geproduceerd in het
buitenland, en niet in Nederland?
Wie laat het afweten?

Twee jaar geleden was er nog geen
volledig 100% afbreekbare
huisvuilzak beschikbaar, ook niet bij
de ATO. Om milieuredenen is het
duidelijk streven van ATO (en

anderen) een volledig d.w.z. 100%
afbreekbare plastic zak, en dat blijkt
meer tijd te kosten dan gedacht. Op
dit gebied is nog steeds onderzoek
gaande.
Vraag is of de nieuwe huisvalzak van
de gemeente Beuningen volledig
(d.w.z. 100%) biologisch afbreekbaar
is. Er zijn in het recente verleden uit
het buitenland afbreekbare huisvuil–
zakken op de markt gebracht, maar
deze bleken niet 100% biologisch
afbreekbaar (met daarbij horende
negatieve milieu-effecten). Men kan
dan ook niet stellen dat iemand in
Nederland het laat afweten op het
gebied van biologisch afbreekbare
vuilhuiszakken. Gelet op de inten–
sieve contacten van het ATO met het
bedrijfsleven, zal dit bij werkelijk
kansrijke ontwikkelingen ook in de
toekomst niet het geval zijn.

Vraag van het lid Van Ojik (Groen
Links). Spreker wil meer horen over
het voornemen van de minister om
op nationale schaal biologische
veehouders te steunen.

Zoals reeds aangegeven in de schrif–
telijke beantwoording (vraag 145)
wordt thans onderzocht of het
mogelijk is een ondersteuning voor
biologische veehouders te regelen.
Daarbij wordt allereerst nagegaan of
co-financiering met Brussel mogelijk
is op basis van verordening 2078/92
inzake het stimuleren van milieu–
vriendelijke produktie-methoden.
Overigens behoeft een eventuele
regeling de goedkeuring van de EG.

Categorie: C

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP). Wordt temporisering van
milieubeleid overwogen?

T.a.v. de vraag van Van der Vlies
aangaande de temporisering van het
milieubeleid verwijs ik naar mijn
schriftelijke antwoord op kamervraag
nr. 47.

Vraag van het lid Van Ojik (Groen
Links). De voor mestverwerkingsfa–
brieken gereserveerde middelen
zouden voor alternatieve beste–
dingen aangewend moeten worden,
ondermeer omdat de exportmogelijk–
heden van de mestkorrel niet echt
rooskleurig zijn.

In mijn begroting zijn gelden
gereserveerd voor alle mogelijke
oplossingsrichtingen met betrekking
tot de produktie, de afzet en
benutting van dierlijke mest. Eén van

die oplossingsrichtingen betreft de
stimulering van activiteiten op het
gebied van mestverwerking. Met
betrekking tot de marketing wijzen
alle onderzoekingen erop dat er
weliswaar problemen zijn voor een
structurele afzet van mestkorrels
maar dat er ook kansen zijn. Het
landbouwbedrijfsleven is thans bezig
een aktieplan op te stellen teneinde
deze kansen te benutten Reallocatie
van de voor mestverwerking gereser–
veerde gelden vindt dan ook niet
plaats. Immers, het betreft hier een
geheel nieuwe technologie, gericht
op het zo economisch mogelijk tot
waarde kunnen brengen van de
bodemverbeterende en bemestende
eigenschappen van dierlijke mest in
het buitenland.

Vraag van het lid Huys (PvdA).
Zorgen over start proefprojekten
mineralenboekhouding. De overgang
van mestboekhouding naar minera–
lenboekhouding is ingrijpbaarder dan
de invoering van de mestboek–
houdmg in 1986. Onderschrijft de
Minister dit en hoe en wanneer
wordt één en ander gerealiseerd?

De overschakeling van de mestboek–
houdmg naar de mineralenboek–
houding wordt inderdaad een ingrij–
pende operatie, niet alleen vanwege
de complexiteit en de veelomvat–
tendheid van de materie, maar ook
vanwege de uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid. Gezien de
samenhang met het gehele beleid
rond mest en ammoniak, lijkt het mij
verstandig om de zaak inhoudelijk
verder te bespreken tijdens de
binnenkort te behandelen Notitie
Derde Fase.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP). Wanneer zullen de Verplaat–
singswet en Interimwet Veehouderij
en Ammoniak het Staatsblad
bereiken?

Alle inspanningen zijn erp gericht om
de beide wetten zo spoedig mogelijk
in werking te laten treden. Ik heb er
goede hoop op dat de Eerste Kamer
de behandeling van de Verplaat–
singswet op korte termijn afrondt,
zodat de beoogde inwerkingtreding
per 1-1-1994 gehaald kan worden.
De uitvoeringsregelingen voor de
Verplaatsingswet worden een dezer
dagen aan de adviesorganen en aan
uw Kamer voorgelegd. De behan–
deling van de interim Veehouderij en
Ammoniak, waarvoor overigens mijn
collega van VROM eerstverantwoor–
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delijk is, in de Tweede Kamer is nog
niet afgerond.

Vraag van het lid Van Middelkoop
(GPV). Waarom mag het water dat
overblijft na mestscheiding op
bedrijfsniveau, niet op het oppervlak–
tewater worden geloosd?

In zijn algemeenheid kan ik hier geen
antwoord op geven. Essentieel is de
wijze van mestscheiding op bedrijfs–
niveau. In de meeste gevallen blijken
er nog mineralen of zware metalen
achter te blijven in de restvloeistof,
die het vanuit waterkwaliteitsbeheer
onmogelijk maken dergelijke
lozingen toe te staan. Als het echt
zuiver water betreft, zullen er naar
mijn verwachting in zijn
algemeenheid geen problemen zijn.

Vraag van het lid Huys (PvdA).
Brabants onderzoek laat zien dat er
onvoldoende zekerheid bestaat over
de mestproduktiecijfers in relatie tot
de geregistreerde mestafzet. Welke
oplossmgen ziet de minister en
wanneer zal bij deze ten uitvoer
brengen?

Binnen de mestwetgeving is de
discrepantie tussen het werkelijke en
forfaitaire mestoverschot op een
bedrijf een centraal aandachtspunt.
Hierover is ook al verschillende
malen aan de Tweede Kamer gerap–
porteerd, bijv. in de nota van
toelichting bij de wijziging van het
Besluit Gebruik dierlijke meststoffen
in 1991 en in juni 1992 in de tussen–
rapportage Handhaafbaarheidstoets
milieuwetgeving. Ook in het onlangs
openbaar gemaakte rapport
«Oranjewoud» wordt deze proble–
matiek aan de orde gesteld. Oplos–
singen waaraan gewerkt wordt zijn
het beter in overeenstemming
brengen met de werkelijkheid van de
forfaitaire normen, het nauwkeuriger
definiëren van de verschillende
relevante specifieke bedrijfsomstan–
digheden die van invloed zijn op de
produktie en de samenstelling van
mest, alsmede het ontwikkelen van
een bemonsterings– en analysepro–
tocol voor het op objectieve wijze
vaststellen van de afgevoerde
mineralen. Deze zaken zullen ook
met kracht ontwikkeld worden in het
kader van de uitwerking van het
mestafzetscenario.

Vraag van het lid Huys (PvdA).
Bestaat volledig inzicht in of en hoe
de biologische landbouw de doelstel–
lingen met betrekking tot ammoniak
en mineralen kan realiseren?

* Op dit moment bestaat geen
volledig inzicht in het antwoord op
deze vraag. Er heeft reeds een
globale verkenmng plaatsgevonden
naar de mogelijkheden van biolo–
gische landbouw in kwetsbare
gebieden. In vervolg hierop zal een
onderzoek uitgevoerd worden waarin
de inpasbaarheid van biologische
landbouw in het ammoniak– en
mineralenbeleid in beeld wordt
gebracht. Eveneens zal aandacht
besteed worden aan knelpunten in
dit beleid voor de ontwikkeling van
biologische landbouw. De resultaten
hiervan kunnen in de tweede helft
van 1994 worden verwacht.
* De, vooralsnog beperkt
beschikbare, gegevens wijzen erop
dat het mineralenoverschot per
hectare veelal lager is dan in de
gangbare landbouw a.g.v. de verre–
gaande restricties aan de aanvoer–
zijde. Als gevolg van het geringere
aantal per hectare zal de ammoniak–
emissie per ha doorgaans lager zijn.

Vragen van het lid Van Noord
(CDA). Kamer tijdig informeren over
7e Trilaterale Regeringsconferentie
Bescherming Waddenzee.

De voorbereidingen voor de 7e Trila–
terale Regeringsconferentie over de
Bescherming van de Waddenzee van
november 1994 spelen zich nog op
ambtelijk niveau af. Over de Neder–
landse inbreng op de regeringscon–
ferentie zal ik u tijdig informeren.

Wat is het oordeel van de Minister
over het temporiseren van milieu–
doelstellingen naar aanleiding van de
huidige situatie in de landbouw?

De wijze, waarop momenteel aan het
landbouw-milieubeleid vorm
gegeven wordt, schept de gewenste
ruimte in de tijd voor de sector. Ik
doel op de Bestuursovereenkomst
inzake het MJP-Gewasbescherming
en de Nota Derde Fase Mest– en
Ammoniakbeleid. Gedurende het
aanpassingsproces dat in de
agrarische sector moet plaatsvinden
kan zoveel mogelijk worden aange–
sloten bij het normale investerings–
ritme in de sector. Dit betekent
concreet dat bijv. de emissie-arme
stal, die duurder is dan een tradi–
tionele stal, niet perse op dit
moment met lage opbrengstprijzen
gebouwd moet worden; er wordt tijd
geboden om die investering pas te
doen op een tijdstip dat past bij het
specifieke bedrijf.
Overigens blijven de bestaande
milieudoelstellingen voor de
landbouw van kracht.

Vraag van het lid Ter Veer (D66). in
de memorie van toelichting wordt
niet gemeld dat met inkrimping van
de veestapel al een begin is gemaakt
als gevolg van de lage prijzen (die
weer mede veroorzaakt worden door
het te weinig tot waarde brengen van
dierlijke produktie in eigen land).

In Nederland wordt de omvang van
de veestapel bepaald door de
mogelijkheden die de markt biedt,
binnen de randvoorwaarden die de
maatschappij daaraan stelt. Die
randvoorwaarden hebben wel
invloed op de omvang van de
veestapel, maar inkrimping of groei
is geen doelstelling op zich. Op de
gevolgen van de slechts marktsi–
tuatie voor land– en tuinbouw ben ik
al ingegaan.

Vraag van het lid Huys (PvdA).
Omscholing bedrijfsbeëindigers.
(«Einde bedrijf, zicht op ander werk»
–project van groene volkshoge–
scholen) positief te bejegenen door
minister, onder meer door
aansluiting te zoeken bij EG-fondsen.

De cursus «Einde bedrijf, zicht op
ander werk» is gedurende drie jaar,
mede door mijn bemiddeling,
bekostigd uit centraal verstrekte
CBA-middelen (Centraal Bestuur
Arbeidsvoorzieningen). Thans is
bekostiging uit deze centrale
middelen niet meer mogelijk en dient
men zich te wenden tot de Regionale
Besturen Arbeidsvoorziening (RBA).
Ik heb de scholing ten behoeve van
het functioneren van de agrarische
sector uitdrukkelijk onder de
aandacht gebracht van deze RBA's.

Vraag van het lid Van Noord (CDA).
In welk stadium verkeert het overleg
over de verzelfstandiging van het
onderzoek?

Het proces van verzelfstandiging van
DLO vordert gestaag. Na bespreking
van het advies van de projectgroep
Verzelfstandiging DLO, waarbij is
vastgesteld dat de verzelfstandiging
in grote lijnen conform het rapport
van de projectgroep zal verlopen, is
inmiddels de concept-tekst voor de
wet voor de zelfstandige organisatie
gereed gekomen. Over e.e.a. vindt
binnenkort overleg met de
Commissie Oele plaats. Daarna
wordt e.e.a. ter advisering aan de
Raad van State voorgelegd.
Vervolgens wordt het wetsvoorstel
aan de Tweede Kamer voorgelegd.
Einddoel is een verzelfstandiging van
DLO zo spoedig als mogelijk te reali–
seren.
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De gedachtenvorming inzake de
herpositionering van de proefstations
is afgerond met een eindrapport,
waarin wordt voorgesteld om de
proefstations te verzelfstandigen als
«taakorganisatie» aangestuurd door
de hoofdfinanciers: LNAV en het
bedrïjfsleven. Vervolgoverleg met het
bedrijfsleven is nog nodig over dit
voorstel, met name over de conse–
quenties van de nieuwe verdeling
van verantwoordelijkheden en de
gewijzigde aansturing Verwacht
mag worden dat in 1994 concrete
afspraken kunnen worden gemaakt.

Vraag van het lid Ter Veer (D66).
Ter Veer vraagt de Minister de TK op
de hoogte te houden van de ontwik–
kelingen bij de samenwerking
LUW-IO-instellingen.

Ik zeg de heer Ter Veer toe dat de TK
geïnformeerd zal worden over het
advies dat de Cie Wolfson zal
uitbrengen over de samenwerking
LUW-IO-instellingen en over de
conclusie die regermg daaraan
verbindt.

Vraag van het lid Van Noord (CDA).
Betreft het niet bestemmen van de
subsidies voor cursusonderwijs voor
laagdrempelige cursussen.

Vraag van het lid Van Noord (CDA).
Van Noord vindt het vreemd dat
DLV, naast het traject van 100 naar
50% zelffinanciering, wordt gekort
om de bezuinigingstaakstelling te
halen en vraagt of de voorwaarden
voldoende helder zijn geformuleerd.

Het Kabinet heeft afgelopen zomer
besloten een korting op de rijkssub–
sidies toe te passen vanaf 1994. Ik
heb besloten deze korting voor alle
subsidie artikelen in mijn begroting
te laten gelden, dus ook op het
subsidie artikel m.b.t. DLV als de
SEV. Ik heb er begrip voor dat deze
bezuiniging tijdelijk tot fricties kan
leiden in het functioneren van de
DLV. Teneinde het aanpassings–
proces voor de DLV te vergemakke–
lijken stel ik mij voor dat de DLV ten
laste van mijn begroting een aantal
gerichte projecten richting de
primaire landbouw uitvoert, de finan–
ciële ruimte daarvoor heb ik recent in
een brief aan de Kamer aangegeven.

Vraag van het lid Van Ojik (Groen
Links). Minister meldde destijds aan
collega Pitstra in Eerste Kamer dat
op het onderzoek destijds uitgevoerd
door Bureau Berenschot over Biolo–

gische landbouw het nodige viel af
te dingen. Zou nieuw en later
onderzoek niet op zijn plaats zijn? Is
de minister bereid de WRR te vragen
naar een gedegen onderzoek naar de
maatschappelijke lasten en baten
van biologisch/dan ook ecologische
landbouw?

In het kader zou het Plan van Aanpak
onderzoek biologische landbouw, dat
ik de Kamer dit voorjaar heb doen
toekomen heb ik aangegeven welk
onderzoekbeleid het departement
van plan is te voeren t.a.v. biolo–
gische bedrijfssystemen en welke
onderzoeksaspecten met voorrang
opgepakt zullen worden in de eerst–
komende jaren. Tevens heb ik aange–
geven dat de concrete planning voor
het onderzoek na 1995 zal plaats–
vinden in het op te stellen Kennisbe–
leidsplan voor de periode
1995-1998. Gezien deze ontwikke–
lingen acht ik het thans niet
opportuun de WRR te vragen naar
een onderzoek naar de maatschap–
pelijke lasten en baten van de biolo–
gische landbouw.

Vraag van het lid Van der Veer
(D66). De basisvorming zou bij LNV
niet in goede handen zijn, zoals blijkt
uit de gang van zaken rond de
invoering van het vak verzorging.
Leerlingen zouden bij het «regulier
beroepsonderwijs» meer kansen
hebben. Wil de minister terzake
loopbaanonderzoek doen?

Het agrarisch voorbereidend
beroepsonderwijs is volstrekt
regulier beroepsonderwijs waarin de
basisvorming onverkort wordt
ingevoerd. Wel wordt bij de
invoering rekening gehouden met de
verworvenheden van het lager
agrarisch onderwijs. Zo wordt het
vak verzorging weliswaar als apart
vak onderscheiden maar er vindt,
conform de bedoeling van de basis–
vorming, ook inhoudelijk afstemming
plaats op de met verzorging samen–
hangende vakken biologie en
economie.

Voor nascholing en de inrichting
van het vak verzorging heb ik
onlangs extra middelen vrijgemaakt.
Voor een loopbaanonderzoek zie ik
geen aanleiding. De leerlingen van
lagere agrarische scholen stromen
door naar allerlei vormen van
middelbaar beroepsonderwijs en
leerlingstelsels, de uitval is gering.
Kennelijk oordelen ouders en
leerlingen anders over de kwaliteit en
veelzijdigheid van de groene basis

vorming dan de heer Ter Veer. De
toeloop van leerlingen is dit jaar 8%
hoger dan vorig jaar.

Vraag van het lid Leerling (RPF).
Hoe staat de minister tegenover
ontvlechting van de pbo-structuur,
zoals door Varekamp bepleit.

Niet te ontkennen valt dat
vervlechting van de verschiilende
taken van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties tot de nodige
frictie in hun functioneren kan leiden.
Aan de andere kant is het juist
efficiënt om bij organen met een
hele specifieke deskundigheid alle
taken neer te leggen waarvoor die
deskundigheid nodig is.
PBO-lichamen zijn dan ook bij uitstek
geschikt om met behulp van hun
publiekrechtelijk instrumentarium
oplossingen te vinden voor complexe
problemen in de landbouw en tegelij–
kertijd daarvoor draagvlak bij de
sector te creëren.

Categorie: F

Vraag van het lid Van Noord (CDA).
Verschil in privatisering, verzelfstan–
diging en agentschap

Van pnvatisermg is sprake indien de
betrokken taak het karakter als
«bestuurstaak» heeft verloren. Bij
privatisering geldt dat de taak aan de
markt wordt overgelaten en de
overheid terug treedt.
Bij externe verzelfstandiging daaren–
tegen blijft de «bestuurstaak»
bestaan. Deze taak wordt aan een
verzelfstandigde eenheid die buiten
departementale organisatie is
geplaatst, opgedragen. De ministe–
riëie verantwoordelijkheid wordt
beperkt. Bij agentschap is sprake van
interne verzelfstandiging binnen de
departementale organisatie. In
vergelijking met externe verzelfstan–
diging betekent dat, dat een
volledige ministeriële verantwoorde–
lijkheid blijft bestaan, zij het dat er
management-vrijheden bestaan op
het gebied van beheer.

Vraag van het lid Van Noord (CDA).
Verzelfstandiging SBB heeft lang op
zich laten wachten, 1-1-1995moet
uiterste termijn zijn, dat is acht jaar
na indienen van wetsvoorstel.

Mijn streven is er, zoals ik reeds in
de schriftelijke beantwoording van
vragen heb aangegeven, op gericht
om Staatsbosbeheer feitelijk in 1995
te verzelfstandigen. Dat is wel afhan–
kelijk van de voortvarendheid
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waarmee de procedure van het
wetsvoorstel kan worden doorlopen,
waaronder de parlementaire behan–
deling. Overigens is er niet zoals de
heer Van Noord suggereert acht jaar
geleden al een wetsvoorstel voor de
verzelfstandiging van Staatsbos–
beheer ingediend.

Vraag van het lid Huys (PvdA). Hoe
komt netwerksturing en regionali–
sering tot uiting in de versterking van
het Haagsche apparaat? Kunnen de
provinciale consulentschappen hun
taak beter aan na samenvoeging in
clusters?

Het regionale beleidsapparaat van
LNV zal nog meer dan in het
verleden worden ingezet om de
beleidsdoelstellingen van LNV te
realiseren. Wij zijn voornemens een
aantal regionale directies te creëren
als onderdeel van het kerndepar–
tement LNV buiten Den Haag. De
regionale directeuren nemen volledig
deel aan het beleidsproces van LNV.
Netwerksturing zal voor LNV een
belangrijk instrument zijn in de zin
van het stimuleren en initiëren van
activiteiten van partijen op het
beleidsterrein van LNV.
Consulentschappen hebben in de
regionale directies een belangnjke
rol in deze netwerksturing en kunnen
door clustering tot verdere onder–
linge specialisatie komen.

Vraag van het lid Van Middelkoop
(GPV). Verzoek om een integrale
overzichtsrapportage van de
onafhankelijke vertrouwensman.

Inzicht in de werkzaamheden van de
vertrouwensman heb ik u op hoofd–
lijnen gegeven. De aard van de
kwesties die bij de vertrouwensman
zijn voorgelegd, zijn niet van dien
aard dat hierover een uitgebreide
rapportage op zijn plaats is.

Vragen van het lid Ter Veer (D66).
Wil de minister zich buigen over de
SER-salarisschalen? Waarom
verdient een produktschapsvoorzitter
evenveel als een minister?

De vaststelling van de SER-salaris–
schalen is, op basis van artikel 16,
derde lid, van de Wet op de bedrijfs–
organisatie, de bevoegdheid van de
Sociaal-Economische Raad. Derhalve
is er op dit punt geen rol weggelegd
voor de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
De vergoeding voor produktschaps–
voorzitters wordt door het bestuur
van het betrokken produktschap

vastgesteld en behoeft sinds de
wijziging van de Wet op de bedrijfs–
organisatie van juni 1992 de
goedkeuring van de
Sociaal-Economische Raad. Ook hier
is derhalve voor mij noch een ander
lid van het kabinet een rol
weggelegd.

Vragen van het lid Ter Veer (D66).
Hoe is de verhouding van de NZO
(Nederlandse Zuivel Organisaties) tot
het Produktschap voor Zuivel en het
Landbouwschap op het punt van de
belangenbehartiging? Zal de minister
de NZO ontvangen?

Ik vind het feit dat de zuivelindustrie
de krachten bundelt in de NZO een
goede zaak. De oprichting van deze
privaatrechtelijke organisatie
verandert naar mijn mening echter
niets aan de positie van het Produkt–
schap voor Zuivel en het Landbouw–
schap. Door het ministerie wordt
immers over zaken in de zuivelsector
doorgaans met de genoemde
PBO-organen overlegd. Soms is dat
wetteli.ik vastgelegd, zoals bij de
totstandkoming van regelingen. Dat
neemt niet weg dat ook met andere
organisaties wordt gesproken. Als
dat van beide kanten nuttig wordt
geacht kan dat ook tijdens een
officiële ontvangst op het ministerie
gebeuren. Ik ga ervan uit dat de NZO
goede contacten met de schappen
zal onderhouden.
Overigens is de door de geachte
afgevaardigde genoemde kwestie
met betrekking tot de melkcontrole–
vereniging de Vrijheid geen zaak
waarover het Ministerie zich moet
buigen.
Gelet op het voorgaande is er naar
mijn mening geen aanleiding voor
een afzonderlijke brief terzake aan
de Kamer.

Vraag van het lid Van Middelkoop
(GPV). Is een uitgewerkte verant–
woording over het functioneren van
het ministerie te geven?

Voor informatie over de voortgang
van het veranderingsproces bij LNV
verwijs ik naar de notities onder de
titels «LNV in de jaren negentig»
(uitgave 17 februari 1993) en «LNV
in de jaren negentig, De vervolgstap»
(uitgave 9 juni 1993) die ik hierbij
heb gevoegd.

Vraag van het lid Van Noord (CDA).
Gaan de gebouwen wel of niet meer
over het agentschap PD? Daarover
zijn tegengestelde mededelingen
gedaan. Toelichten s.v.p.

NB. Het CDA is vóór overdracht van
gebouwen naar agentschap PD.

In mijn brief aan de Kamer over het
voornemen tot instelling van het
agentschap PD heb ik u gemeld dat
ik verantwoordelijkheid voor de eigen
huisvesting van de PD als
uitgangspunt hanteer. Over de
huisvestingsproblematiek vindt nog
overleg met de RGD plaats.

Vragen van het lid Janmaat (CD).
1. Exposè over de toenemende
belastingdruk.
2. Exposé strikte naleving Nederland
terwijl buitenland lichtvaardiger
omgaat met internationale
verdragen.
1. In tegenstelling tot hetgeen
Janmaat meent, zal de collectieve
lastendruk van 1993 op 1994 dalen.
2. De stelling van Janmaat dat het
buitenland internationale verdragen
lichtvaardig naleeft kan niet worden
onderschreven.
In het enkele voorbeeld dat Janmaat
noemde verliep alles volgens de
voorschriften.

Categorie: H

Vragen van het lid Blauw (WD).
Waarom besteedt Nederland geld
aan regeneratie van hoogvenen? Er
ligt toch nog zoveel in het
buitenland?

Het areaal levend hoogveen is in de
afgelopen decennia afgenomen van
vele tienduizenden hectares naar
enkele tientallen hectares. Ook in
Duitsland gaat het slecht met het
hoogveen. Het meeste hoogveen is
dode turf of is ontgonnen ten
behoeve van landbouwkundig
gebruik. Nederland is een concentra–
tiegebied voor hoogveen. Nederland
is ooit voor 30% bedekt geweest met
levend hoogveen. Daarom heeft
hoogveen in ons land, ondanks de
geringe omvang, nog veel variatie
die in andere landen niet aanwezig
is. Een belangrijk deel van de laatste
restjes van het levende hoogveen is
nog in de Engbertdijkvenen
aanwezig. Dit kan alleen behouden
blijven bij een goede geïntegreerde
gebiedsgerichte aanpak.
Nederland heeft een internationale
verantwoordelijkheid ten aanzien van
behoud en herstel van deze
bedreigde gebieden, op grond van
internationale verdragen (Wetlands–
conventie en EG-vogelrichtlijn).
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Vraag van het lid Ter Veer (D66). 4
Ruilverkavelingen die niet goed
verlopen
- Stedum
- Roden-Norg
- Kollumerland
- Achtkarspelen.

Stedum-Loppersum

Het betreffende toedelingsplan en
kavelinrichtingsplan, waarin de kavel–
structuur van het terpenlandschap is
meegenomen, is in goed overleg
tussen landinrichtingscommissie en
betrokken veehouders tot stand
gekomen. Hierbij is van enige
weerstand tegen de plannen niets
gebleken.

Roden-Norg

In afwijking van hetgeen de heer Ter
Veer stelt ben ik van mening dat de
planvorming in dit gebied waar veel
functieveranderingen aan de orde
zijn, op een juiste en slagvaardige
wijze plaatsvindt. Nog dit jaar wordt
het voorontwerp-landinrichtingsplan
gepubliceerd. Dit plan bevat ook
voor de boeren in het gebied
gunstige perspectieven en schetst
een situatie die aantrekkelijk is om
hier agrariër te blijven. Wat betreft
het door de heer Ter Veer zo
genoemde «wanbeheer van Staats–
bosbeheer» signaleer ik dat het
versnipperde eigendom en de
weersomstandigheden in deze zomer
aanleiding hebben kunnen geven
voor deze constatering. Ik ga ervan
uit dat een geconcentreerde aaneen–
gesloten ligging, zoals oogmerk is
van het landinrichtingsplan, tot een
adequaat beheer leidt. Wat betreft
de opmerking dat oude gekoesterde
landschapselementen verloederen,
ga ik ervan uit dat dit betrekkmg
heeft op het gebied «Tempel–
stukken». Dit is in eigendom en
beheer van de Vereniging Natuurmo–
numenten en valt dus niet onder mijn
verantwoordelijkheid.

Kollumerland

Het betreffende gebied van 1 800 ha
ligt niet in Veenklooster, maar in het
noordoostelijk akkerbouwgebied De
in de vraag aan de orde gestelde
kwestie ligt geheel buiten het
beleidsterrein van LNV. De wijze
waarop het waterschap thans
onderhoud pleegt wijkt af van de
wijze waarop dit vroeger gebeurde.
Dit is een verantwoordelijkheid van
het waterschap. De hieraan gekop–

pelde veronderstelling dat hierdoor
een karakteristiek Delta-landschap
dreigt te sneuvelen kan ik niet onder–
schrijven. De argumentatie van de
agrariërs in dit gebiedsdeel om
buiten de ruilverkaveling «Kollu–
merland» te komen was gebaseerd
op zowel waterbeheersingsaspecten
als op de veronderstelde toereikende
verkaveling. Vanuit de landinrich–
tingscommissie is aan het betref–
fende verzoek geheel tegemoet
gekomen.

Achtkarspelen

De autonome ontwikkeling van de
kleinschalige landschapselementen
in Achtkarspelen zou wel degelijk
een achteruitgang laten zien. Het
doel van landinrichting is niet om
extra quotum naar een gebied te
krijgen. Om de duurzaamheid van
het landschap te versterken is meer
nodig dan alleen behoud van
bestaande elementen. Het creëren
van duurzame structuren vergt
bovendien een goed samenspel
tussen de agrarische belangen
(verkaveling) en de landschaps– en
natuurbelangen. Landinrichting kan,
zo leert de praktijk, hieraan een
substantiële bijdrage geven. In
Achtkarspelen is de planvoorbe–
reiding overigens nog in een vroeg
stadium. Initiatieven van de pas
opgerichte coöperatie kunnen
mogelijk in andere kaders tot inzet
van gelden en instrumenten leiden.

Vraag van het lid Van Middelkoop
(GPV). Hoe staat het met de positie
van de Stichting Behoud Natuur en
Leefmilieu? De correspondentie over
deze Stichting duurt maar voort,
terwijl na de UCV van vorig jaar
november toch duidelijkheid
verwacht mocht worden.

In de schriftelijke beantwoording van
vragen heb ik reeds aangegeven dat
een Regeling functiebelomng bos en
natuurterreinen in voorbereiding is,
waarvoor onder meer de Stichting
Behoud Natuur en Leefmilieu
namens eigenaren of gerechtigden
aanvragen kan indienen voor een
bijdrage per hectare. Daarboven kan
de SBNL ook in aanmerking komen
voor subsidie van concrete projecten
als die een voldoende bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van
natuurbeleid.
Verder wordt bezien of de rol van de
intermediaire organisaties reeds
vastgelegd kan worden in de
regeling die op 1 januari 1994 of zo

snel mogelijk als goedkeuring van de
Europese Commissie is gekomen, in
werking zal treden.

Vraag van het lid Huys (PvdA).
Wordt het BBP niet te dik?

Mijn intentie is een dun en ter zake
doend Bosbeleidsplan uit te brengen.

Vraag van het lid Van Middelkoop
(GPV). Fiscale behandeling van
bosbouwmaatregelen.

Het toegezegde regeringsstandpunt
is 27 oktober jl. naar uw Kamer
gezonden.

Vraag van het lid Huys (PvdA). Kan
de inspraak op het BBP wel
afdoende verwerkt worden binnen de
voorziene begrotingsruimte?

Het Bosbeleidsplan zal ik medio
december aan de Kamer aanbieden.
De in het ontwerp Bosbeleidsplan
voorziene middelen betekenen een
intensivering van het Bosbeleid. Ik
zal uiteraard de inspraak op het
ontwerp-Bosbeleidsplan meenemen.

Vraag van het lid Huys (PvdA).
Benut Nederland de bestaande
mogelijkheden optimaal om op
braakgelegde gronden natuurwaarde
te creëren?

Het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij heeft een
onderzoeksopdracht gegeven aan
het Centrum voor Landbouw en
Milieu (CLM) om experimenten op te
zetten op braakgelegde gronden. Het
betreft experimenten op gronden
met een twee– tot vijfjarige braak–
legging Het onderzoek van het CLM
is deze zomer van start gegaan.
Ten aanzien van 20-jarige natuur–
braak in het kader van de begelei–
dende maatregelen Mac Sharry is
onderzoek verricht naar de te
verwachten deelname onder
agrariërs. Uit het onderzoek bleek
dat er slechts een zeer gering aantal
deelnemers te verwachten is. Reden
daarvoor is dat agrariërs om econo–
mische motieven niet graag derge–
lijke langdurige verplichtingen
aangaan. Gelet op de uitkomsten van
het onderzoek is dit nu geen
prioriteit.

Vragen van het lid Van Middelkoop
(GPV). Hoe staat het met de subsi–
diëring van de bosaanleg op
landbouwgrond? Welke subsidiebe–
dragen per hectare zullen gelden en
tot welk areaal aan nieuw bos zal dit
leiden?
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Een concept-regeling stimulering
bosuitbreidmg op landbouwgronden
ligt momenteel bij de Europese
Commissie ter goedkeuring. In de
concept-regeling stel ik voor
eigenaren voor snelgroeiende
loofbomen een investeringsbijdrage
van f 2 950 per hectare te geven,
voor snelgroeiende naaldbomen
f 2 800 per hectare, voor langzaam–
groeiende loofbomen f 5 000 per
hectare en voor langzaamgroeiende
naaldbomen f 3 560 per hectare. Het
streven is gericht op 1 200 hectare
nieuw bos per jaar.

Vraag van het lid Blauw (VVD) en
Huys (PvdA). Gerefereerd wordt aan
experimenten in Oostermeer (PvdA)
en Achtkerspelen (WD, PvdA),
waarin natuurbeherende taken bij
boeren worden gelegd. Hoe staat de
staatssecretaris hier tegenover?

Ik sta positief tegenover deze
ontwikkeling. Het experiment in
Oostermeer wordt door mij en mijn
collega van VROM financieel onder–
steund. Daarnaast vindt momenteel
een LUW-studie plaats, naar de wijze
waarop dit soort initiatieven in meer
algemene zin door de overheid
kunnen worden ondersteund. Voor
de ondersteuningsmogelijkheden wil
ik verwijzen naar het schriftelijk
antwoord op vraag 15.

Vraag van het lid Ter Veer (D66).
Inzake het meer in Oost-Groningen:
Heeft de regering zich een oordeel
gevormd over de plannen van
gedeputeerde Beukema om het
Oldambt onder water te zetten? Zo ja
hoe luidt dit oordeel?

In een overleg tussen staatssecre–
taris Gabor en gedeputeerde
Beukema heeft staatssecretaris
Gabor zijn waardering uitgesproken
voor de benadering van het gebied,
die in het ontwerp regionaal ontwik–
kelingsplan voor het Oldambt is
gekozen. De in het plan voorgestane
aanleg van bos– en natuurgebieden
spoort met het Rijksbeleid, zoals
verwoord in het Natuurbeleidsplan
en het Structuurschema Groene
Ruimte. Afgesproken werd dat
gezamenlijk nagegaan zou worden
welke instrumenten een bijdrage zou
kunnen leveren om de in het plan
voorgestelde bosontwikkeling te
kunnen realiseren. Met de realisering
van een meer ten noorden van
Winschoten kan beleidsmatig wel
worden ingestemd, maar er zal door
LNV geen financiële ondersteu–
ningen worden geboden

Vraag van het lid Huys (PvdA).
Gevraagd wordt wanneer de
bewindslieden denken te reageren
op het subsidieverzoek m.b.t. het
project «Wijken voor milieu».

Over het bedoelde project heeft
overleg plaatsgevonden met de
indieners. Het project is tevens
ingediend bij andere departementen.
Inhoudelijk heeft het project voor
delen raakvlakken met LNV beleid. In
overleg is dit ook aangegeven.
Daarbij is aangegeven dat medefina–
niering vooralsnog op budgettaire
problemen stuit. Op korte termijn zal
het ministerie nader schriftelijk
uitsluitsel geven over de mogelijk–
heden.

Categorie: I

Vraag van het lid Blauw (VVD). Kan,
gezien de huidige stand van zaken bij
de Veterinaire wetenschap, Blaasjes
ziekte van de EG-lijst worden
afgevoerd?

Alhoewel geconstateerd kan worden
dat Blaasjesziekte qua aantasting
van de gezondheid van geïnfecteerde
varkens niet tot de ernstige ziekten
kan worden aangemerkt, moet
worden vastgesteld dat Blaasjes
ziekte tot die groep van vesiculaire
ziekten behoort die verschijnselen
opwekt bij varkens die niet zijn te
onderscheiden van de verschijnselen
die worden gezien na een
besmetting met Mond– en klauwzeer
(MKZ)-virus.
Wereldwijd wordt Blaasjesziekte dan
ook bestreden door aangetaste
dieren zo snel mogelijk te elimineren.
Exporteisen bevatten steeds de
vraag naar garanties omtrent de
afwezigheid van Blaasjesziekte.
Het is momenteel ondenkbaar om
communautair te bepleiten dat
Blaasjesziekte niet als een ernstige
varkensziekte moet worden
bestreden, zeker niet nu de preven–
tieve vaccinatie tegen KMZ is
afgeschaft in de EEG en zelfs een
groot gedeelte van West-Europa.
«Leven» met de verschijnselen van
Blaasjesziekte/MKZ zou enorme
risico's met zich meebrengen voor
de gehele varkens– en herkauwers–
sector.

Vraag van het lid Van Noord (CDA).
Hoe zit het nu met de eigen
bevoegdheid van de PBO-organen in
het kader van de Gezondheids– en
welzijnswet voor dieren? In het kader
van de behandeling van het voorstel
was nog verzekerd dat geen veran–

deringen zouden optreden. Nu blijkt
het toch anders te zijn en is alleen
medebewind mogelijk. Gaarne op
ingaan.

Op het gebied van de georgani–
seerde dierziektebestrijding bestaan
voor wat betreft de uitvoering van
taken afspraken met het bedrijfs–
leven. Zo regelt het Landbouwschap
bijv. in autonomie de bestrijding van
brucellose bij runderen en het
Produktschap voor Pluimvee en
Eieren de bestnjdmg van salmo–
nella's.
In het kader van de uitvoering van de
Gezondheids– en welzijnswet voor
dieren is het niet mogelijk in de
bestaande taakverdeling met de
PBO-organen te handhaven. Dit
heeft zijn grond in de instellignswet–,
respectievelijk –besluit van de
schappen, de wet zelf en de
EG-regelgeving ter zake van de
bestrijding van dierziekten. Deze
laatste is namelijk ruimer dan
waartoe de schappen bevoegd zijn
regelgevend op te treden. Zo kan het
Landbouwschap brucellose
uitsluitend bij vee bestnjden, terwijl
de EG-regelingen alle vatbare dieren
bestrijkt. Dit laatste noopt tot regel–
geving op grond van de Gezond–
heids– en welzijnswet voor dieren,
waarmee de regeling onder de exclu–
sieve werking van die wet wordt
gebracht en er geen ruimte meer
aanwezig is voor autonome verorde–
ningen van de schappen. Wel
kunnen de schappen de taken die zij
thans uitoefenen blijven uitoefenen,
maar dan in medebewind. Hoewel de
uitvoering van taken in medebewind
in beginsel geen wijzigingen impli–
ceert ten opzichte van de
autonomie-situatie, hechten de
schappen zeer aan hun autonome
bevoegdheden.
Omtrent de ontstane situatie vindt
thans overleg plaats met het
Landbouwschap. Daarbij is dezer–
zijds de bereidheid uitgesproken een
voorstel tot wetswijziging in voorbe–
reiding te nemen waarmee regel–
geving door PBO-organen in
autonomie mogelijk wordt. Totdat de
beoogde wijziging in werking treedt,
zouden de PBO-organen de taken in
medebewind moeten verrichten.

Vraag van het lid Leerling (RPF).
Was bekend bij de invoering van de
nitraatnormen voor groenten dat er
zich problemen konden voordoen
t.a.v. de haalbaarheid in de praktijk?

Bij de invoering van de aange–
scherpte nitraatnormen was bekend
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dat dit voor een aantal teelten
knellend kon zijn. Daarom is gekozen
voor een gefaseerde invoering van
de normen. Hierbij heeft de
overweging meegespeeld dat in de
technische sfeer nog verbeteringen
mogelijk leken om de nitraatgehalten
in bladgroenten te reduceren. Het
bedrijfsleven krijgt daar dan de tijd
voor. Niettemin kan geconstateerd
worden dat de huidige normen in
bepaalde delen van het teeltseizoen
tot meer problemen leiden dan was
verwacht.

Vraag van het lid Blauw (VVD). Is
objectief vast te stellen dat
SVD-virus (Blaasjesziekte) is aange–
toond in Nederlandse varkens en
naar Italië is geëxporteerd?

Allereerst dient te worden vastge–
steld dat Blaasjesziekte vooral in het
Zuiden van Italië voortdurend
aanwezig is geweest over de
afgelopen 10-15 jaar.
In 1992 is de Blaasjesziekte op 6
bedrijven in Nederland voorgekomen
in de periode juli t/m oktober. In
deze periode is ook virus van Blaas–
jesziekte geconstateerd in Neder–
landse varkens die waren geëxpor–
teerd naar Italië. Bijzonder hierbij
was dat het hier een Blaasjesziekte–
virus-type betrof dat vóór juli 1992
niet in Italië voorkwam en
overeenkwam met het virus-type dat
in Italië bij de Nederlandse varkens
werd vastgesteld. De vaststelling van
het virus en de typering daarvan
geschiedt op een voldoende objec–
tieve manier. In februari 1993 werd
in Italië wederom Blaasjesziektevirus
in Nederlandse varkens vastgesteld.
Het betrof varkens die niet onmid–
dellijk werden geslacht maar steeds
langer dan 24 uur op het slachthuis
verbleven. Varkenszendingen die wel
dezelfde dag werden geslacht uit
Nederland, België en Duitsland
waren steeds negatief. Bij ter plaatse
uitgevoerde inspecties werd vastge–
steld dat de hygiënische toestand te
wensen overliet op de slachthuizen
en dat van Italiaanse zijde geen
voldoende inspanningen werden
verricht om de Italiaanse bedrijven
die eveneens aan de slachthuizen
leverden op te sporen en aan een
nader onderzoek te onderwerpen.
Nog steeds moet worden geconsta–
teerd dat Blaasjesziekte in Italië
voorkomt, waarbij verschillende
virustypen worden vastgesteld.

Categorie: J
Vragen van het lid Van Ojik (Groen
Links) en Leerling (RPF). Welke
aanvullende maatregelen om de
doelstellingen t.g.v. het bestrijdings–
middelengebruik te halen? Speelt het
receptuurvoorstel van SNM een rol?

In het kader van de bestuursovereen–
komst MJP-G wordt momenteel
energiek gewerkt aan sectorwerk–
plannen. Door bedrijfsleven en
overheid gezamenlijk, waarbij de
overheid er attent op is dat voorge–
stelde acties zullen leiden tot het
behalen van de doelstellingen.
Gezamenlijk wordt daarnaast bezien
of een regulerende heffing op
middelen in de toekomst een rol kan
spelen. Het receptuurvoorstel van de
Stichting Natuur en Milieu wordt
meegenomen in het zogenaamde
kanalisatieproject. Daarin wordt
gestreefd naar een regulering en
sanering van aandachtstoffen op
vrijwillige basis. De voorbereidingen
van dit project zijn in een verge–
vorderd stadium.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP). Is de minister op de hoogte
van de pogingen die worden onder–
nomen om voor gewetensbe–
zwaarden bij Aujeszkinenting een
regeling te treffen? Komt er een
ontheffingsregeling en onder welke
voorwaarden?

Het is mij bekend dat de «Landelijke
Projectgroep Ziekte van Aujeszky»,
waarin de veterinaire dienst is verte–
genwoordigd, werkt aan een
Landbouwschapsregeling voor
gewetensbezwaarden met betrekking
tot de verplichte vaccinatie tegen de
ziekte van Aujeszky.
Naar verwachting zal een concept–
regeling met voorwaarden begin
november 1993 aan de afdeling
Varkenshouderij van het Landbouw–
schap kunnen worden voorgelegd.
Uitgangspunten voor de regeling zijn
dat:
- de bedrijven met een ontheffing
geen bedreiging vormen voor het
«Aujesky Vrij» zijn/worden van de
omliggende bedrijven en
- de bedrijven met een ontheffing
zelf op termijn ook «Aujeszky-vrij»
moeten worden.
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