
69ste vergadering Dinsdag 18 mei 1993

Aanvang 13.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 139 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Akkerman,
Apostolou, Beijlen-Geerts, Beinema,
J.H. van den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, Brinkman, Brouwer, M.M.
van der Burg, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Deetman,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Eisma, Eisses-Timmerman, Van Erp,
Esselink, Feenstra, Franssen,
Frinking, Frissen, Van Gelder,
Gerritse, Van Gijzel, Ginjaar-Maas,
De Graaf, Groenman, Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot, Van Heemst,
Van der Heijden, Hermes, Hillen, Van
der Hoeven, Van Hoof, De Hoop
Scheffer, Van Houwelingen, Huibers,
Huys, Van lersel, Janmaat, Janmaat–
Abee, A. de Jong, G. de Jong,
M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De
Kok, De Korte, Korthals, Laning–
Boersema, Lankhorst, Lansink,
Leerling, Leers, Van Leijenhorst,
Leijnse, Lilipaly, Van der Linden,
Linschoten, Lonink, Mateman,
Melkert, Middel, E. van Middelkoop,
R.M. van Middelkoop, Van Mierlo,
Mulder-van Dam, Netelenbos,
Niessen, Nijland, Van Noord, Nuis,
Van Ojik, Van Otterloo, 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, Schoots, Schutte,
Sipkes, Smits, Spieker, Stemerdink,
Swildens-Rozendaal, E.G. Terpstra,
G.H. Terpstra, Tommel, Van Traa,
Tuinstra, Van der Vaart, Valk, Ter
Veer, Te Veldhuis, Verbugt,
Vermeend, Versnel-Schmitz,
Verspaget, Vliegenthart, Van der
Vlies, Van Vlijmen, Vreugdenhil,
Vriens-Auerbach, Weisglas,
Wiebenga, Willems,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wöltgens, Ybema, Van Zijl en
Zijlstra,

en de heren Kooijmans, minister van
Buitenlandse Zaken, Ter Beek,
minister van Defensie, mevrouw De
Graaff-Nauta, staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, de heren
Wallage, staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, Van
Voorst tot Voorst, staatssecretaris
van Defensie, en Heerma, staatsse–
cretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer.

D

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

Aarts, Van Nieuwenhoven en
Wolters, wegens verblijf buitens–
lands;

Soutendijk-van Appeldoorn, wegens
verblijf buitenslands, ook morgen;

Ockels, wegens ziekte;

Beilen-Geerts, Van Gelder, Van
Gijzel, Kersten, Lonink en Melkert,
wegens bezigheden elders, alleen
voor de avondvergadering.

Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.

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

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Omdat er gisteren
om vijf uur bij brief een kabinets–
standpunt ter zake is binnenge–
komen, stel ik voor, de Raming van
de Kamer niet hedenmiddag te
behandelen, maar op een nader te
bepalen tijdstip in juni.

Daartoe wordt besloten.

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

donderdag 27 mei:
- van 15.15 uur tot uiterlijk 18.00 uur
van de vaste Commissie zeeën over
de PKB Waddenzee (22605).

Het woord is aan mevrouw Versnel.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Ik zou nu niet het woord
gevraagd hebben als PKB nr. 3, het
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voorzitter

regermgsstandpunt inzake de
Betuwelijn, ons in het weekend of
bijvoorbeeld gisteren bereikt had.
Wij hebben echter vernomen dat de
Kamer de PKB pas op 1 juni zal
ontvangen. Wij vinden het erg lastig
om zo lang te moeten wachten, want
intussen is er heel wat commotie in
het land ontstaan door allerlei
uitspraken van verschillende
bewindspersonen over de precieze
inhoud van de PKB en de bedoe–
lingen van de regering op dit punt.
Wij hebben niet de mogelijkheid om
te controleren wat er nu werkelijk in
de PKB staat. Wij verzoeken u dan
ook, voorzitter, aan de minister te
vragen, volledig op te helderen
waarom de Kamer pas veertien
dagen na de pers wordt ingelicht en
waarom het allemaal zo verschrik–
kelijk lang moet duren. Wij mogen
immers aannemen dat er een besluit
is genomen op basis van een vaste
tekst. Dus wij vragen de minister, de
PKB morgen of overmorgen naar de
Kamer te zenden, of een brief te
sturen om de grote lijnen van de PKB
uit de doeken te doen.

Overigens is de fractie van D66
van mening dat niet alleen de vaste
Commissie voor verkeer en water–
staat bij de hele procedure van de
aanleg van de Betuwelijn betrokken
moet zijn, maar ook de vaste
Commissies voor volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, voor het milieu–
beheer, voor landbouw en natuur–
beheer en voor economische zaken.

De heer Castricum (PvdA):
Voorzitter, ik sluit mij aan bij het
verzoek van mevrouw Versnel om de
PKB zo mogelijk vandaag nog aan de
Kamer toe te sturen. Wij praten
overigens vooruitlopend daarop
vanmiddag al in de vaste Commissie
voor verkeer en waterstaat over een
eventuele verdere procedure. Ik sluit
mij niet aan bij de mening van de
fractie van D66 dat dit onderwerp
aan zo ongeveer alle commissies
toebedeeld zou moeten worden.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter, ook ik sluit mij aan bij
hetgeen mevrouw Versnel naar voren
gebracht heeft, want ik heb mij er in
het afgelopen weekend eveneens
zeer over verbaasd, om geen hardere
term te gebruiken, dat iedereen al
een mening over het standpunt van
het kabinet ter zake bleek te hebben,
terwijl de Kamer nog van niets wist.

Je denkt dan dat het stuk wel met de
weekendpost meegestuurd zal zijn,
maar maandag blijkt het er nog niet
te zijn. Je hoort dat het misschien
aan het eind van de middag zal
komen, of dinsdagochtend. Maar tot
op heden is er nog helemaal niets.
En het lijkt mij dat het kabinet geen
besluit op basis van helemaal niets
kan hebben genomen. Er zijn alleen
een paar persberichten geweest. Dus
in navolgmg van mevrouw Versnel
verzoek ik u, voorzitter, het kabinet
te vragen om voortaan niet alleen de
pers, maar ook de Kamer op tijd te
informeren als het om zulke belang
rijke zaken gaat.

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter,
ik sluit mij hierbij aan. Wij blijven ons
verbazen over deze minister, maar
misschlen kan zij die verbazing
eindelijk weghalen door ons op zo
kort mogelijke termljn de desbetref–
fende documenten toe te sturen. De
vraag hoe wij de andere zaken
behandelen is meer een zaak voor de
vaste Commissle voor verkeer en
waterstaat.

De heer Leers (CDA): Voorzitter!
Het CDA sluit zich graag aan bij het
eerste onderdeel van het verzoek van
mevrouw Versnel. Dat wil zeggen dat
deel 3 van de PKB zo spoedig
mogelijk naar de Kamer wordt
gezonden.

De voorzitter Ik stel voor, wat
betreft de inkennisstelling van het
kabinetsbesluit, het stenogram van
dit deel van de vergadering door te
geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Wat het inschakelen
van commissies betreft, merk ik op
dat het besluit hierover in eerste
instantie bij het Presidium ligt. Wij
kennen de algemene regel: in
beginsel slechts één commissie; bij
wijze van uitzondering twee
commissies.

Kunt u hiermee instemmen?

De heer Lankhorst (Groen Links):
Dat kan ik wel, maar ik neem aan dat
het Presidium pas het echte besluit
kan nemen als het naar de stukken
heeft kunnen kijken.

De voorzitter: U moet goed naar
mij luisteren. Ik stelde vast dat de

Kamer een regel heeft. Ik wacht, net
zoals u, eerst de stukken af.

De heer Lankhorst (Groen Links): Ik
merkte dit vooral op in de richting
van de voorzitter van de commissie.
Hij zei dat een procedure opgesteld
zal worden. Die procedure kan pas
door hem en de commissie worden
opgesteld als wij het stuk hebben.

De voorzitter Niet door hem en de
commissie. Het Presidium formuleert
een voorstel. Dat was mijn kantte–
kening. U merkt het wel.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ik ben het niet eens met de
voorzitter dat het maar naar èén
commissie of ten hoogste twee
moet.

De voorzitter Ik verzoek u, goed te
luisteren. Ik heb gezegd dat in eerste
instantie het Presidium zich hierover
beraadt en een voorstel zal doen. In
tweede instantie heb ik op de traditie
in deze Kamer gewezen. Meer niet.

De heer Castricum (PvdA): Ten
eerste. Ik mag de collega's eraan
herinneren dat wij inmiddels toe zijn
aan deel 3 van de PKB betreffende
de Betuwelijn. Er is dus al eerder
sprake geweest van een toewijzing.
Ten tweede. Ik ben geen voorzitter
van de vaste Commissie voor verkeer
en waterstaat. Ten derde. Tot de
heer Lankhorst zeg ik dat het punt
buiten mij om op de agenda is gezet.

De voorzitter : Ik heb de indruk dat
dit minder een zaak is van de
plenaire vergadering. Het verhaal is
echter, wat de formele posities
betreft, nu compleet.

Het woord is aan de heer Dijkstal.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Ik heb u op 20 april gevraagd of de
minister van WVC haar boude
uitspraken over de criminaliteit en de
immigratieproblemen - en vooral het
beleid van het ministerie van Justitie
ter zake - die zij in kranten heeft
gedaan, in een brief aan de Kamer
wil vastleggen. Die uitspraken waren
zo boud, dat ik aannam dat zij dit
snel kon. Zij moest daarover van
tevoren hebben nagedacht.

Inmiddels zijn er vier weken
verstreken en de brief is er nog
steeds niet. Mag ik u vragen, de
minister hieraan te herinneren? Ik
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voorzitter

hoop echt dat wij de brief nu binnen
een week in de Kamer hebben.

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

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Herziening van de Wet rijonder–
richt motorrijtuigen (Wet rijon–
derricht motorrijtuigen) (21262).

(Zie vergadering van 30 maart
1993.)

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-De Graaf c.s. (stuk nr.
20, I) tot invoeging van een nieuw
tweede lid in artikel 4.

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

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement de
andere op stuk nr. 20 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het
amendement-De Graaf c.s. (stuk nr.
20, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 5 t/m 11 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Castricum c.s. (stuk nr.
21).

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

Artikel 12, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Castricum c.s. (stuk nr.
21), wordt zonder stemming aange–
nomen.

De artikelen 13 t/m 23 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 24, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-De Graaf c.s. (stuk nr.
20, II), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 25 wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het
amendement-De Graaf c.s. (stuk nr.
20, III) artikel 26 is vervangen en
nieuwe artikelen 26a t/m 26c zijn
ingevoegd.

De artikelen 27 t/m 29 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Aanvulling van de Boeken 3, 6
en 8 Nieuw BW met regels
betreffende de aansprake–
lijkheid voor gevaarlijke stoffen
en verontreiniging van lucht,
water of bodem (21202) .

(Zie vergadering van 11 mei 1993.)

De artikelen I t/m VII en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de fractie van de
Centrumdemocraten de aanwezige
leden van alle fracties voor dit
wetsvoorstel hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
studiefinanciering en de Wet op
het hoger onderwijs en weten–
schappelijk onderzoek, in
verband met het meten van de
studievoortgang in het hoger
onderwijs , en over
- de motie-Willems over uitstel van
invoering van de wet (22966, nr.
17).

(Zie vergadering van 12 mei 1993.)

De beraadslaging wordt heropend.

De voorzitter: De heer Willems
heeft mij verzocht, mee te delen dat
hij zijn amendement op stuk nr. 13
intrekt.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het begin van artikel I, onderdeel A
en de aanhef van onderdeel B
worden zonder stemming aange–
nomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Willems (stuk nr. 15,
I).

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

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit gewijzigde
amendement het andere op stuk nr.
15 voorkomende gewijzigde
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

Artikel 17b, eerste lid, wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 17b, tweede lid, wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Willems (stuk nr. 12)
tot mvoegmg van een nieuw lid 2a

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

Artikel 17b, derde lid, wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 17b wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen C t/m I worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.
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voorzitter

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

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
Groen Links tegen dit wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Willems
(22966, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
Groen Links voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Regels met betrekking tot de
verlening van voorzieningen aan
gehandicapten (Wet voorzie–
ningen gehandicapten) (22815) ,
en over:
- de motie-Van Hoof over intrekking
van het wetsvoorstel (22815, nr.
34);
- de motie-Kohnstamm c.s. over een
verfijning van de verdeling van de
voorzieningengelden (22815, nr. 28);
- de gewijzigde motie-Kohnstamm
c.s. over maximale eigen bijdragen
en/of eigen betalingen voor
inkomensgroepen boven de zieken–
fondsgrens (22815, nr. 35);
- de motie-Tuinstra/Van Otterloo
over vastleggmg van de gemeente–
lijke verantwoordelijkheid in de wet
(22815, nr. 31);
- de motie-Van
Otterloo/Beijlen-Geerts over een
opeenstapeling van eigen bijdragen
(22815, nr. 32);
- de motie-Van Otterloo/De Kok over
het uitzonderen van woningaanpas–
singen bij de kwaliteitskorting op de
individuele huursubsidie (22815, nr.
33).

(Zie vergadering van 12 mei 1993.)

De voorzitter: Op verzoek en ook
wegens de logica in verband met de
motie op stuk nr 34 zullen wij over
de moties stemmen voorafgaande
aan de stemming over het
wetsvoorstel. Naar mij blijkt, bestaat

hiertegen geen bezwaar.
De heer Van Otterloo en mevrouw

Beijlen hebben meegedeeld dat zij
hun motie op stuk nr. 32 wensen aan
te houden. De motie is nu dus van
de agenda afgevoerd. Er zal op een
later moment over worden gestemd.

In stemming komt de motie-Van
Hoof (22815, nr. 34).

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66 en Groen Links voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie–
Kohnstamm c.s. (22815, nr. 28).

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

In stemming komt de gewijzigde
motie-Kohnstamm c.s. (22815, nr.
35).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66, Groen Links, de RPF,
de SGP en van de PvdA het lid
Spieker voor deze gewijzigde motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie–
Tuinstra/Van Otterloo (22815, nr.
31).

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

In stemming komt de motie-Van
Otterloo/De Kok (22815, nr. 33).

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

Wij gaan nu stemmen over de
artikelen van het wetsvoorstel.

Artikel 1 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde

amendement-Brouwer c.s. (stuk nr.
22).

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

In stemming komt het
amendement-Brouwer (stuk nr. 19).

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

In stemming komt het tweede nader
gewijzigde amendement-Van
Otterloo/Tuinstra (stuk nr. 38, I).

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

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit tweede nader
gewijzigde amendement de andere
op stuk nr. 38 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 2, eerste lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het gewijzigde
amendement-Brouwer c.s. (stuk nr.
22) en het tweede nader gewijzigde
amendement-Van Otterloo/Tuinstra
(stuk nr. 38, I), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 2, tweede en derde lid, wordt
zonder stemmlng aangenomen.

Het gewijzigde artikel 2 wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Kohnstamm c.s. (stuk
nr. 17) tot invoeging van een nieuw
artikel 2a.

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

Artikel 3 wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door
de aanneming van het tweede nader
gewijzigde amendement-Van
Otterloo/Tuinstra (stuk nr. 38, 11.1)
artikel 4, eerste lid, vervalt.
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voorzitter

Artikel 4, tweede lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het tweede nader gewijzigde
amendement-Van Otterloo/Tuinstra
(stuk nr. 38, 11.2), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 4, derde en vierde lid, wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Tuinstra/Van Otterloo
(stuk nr. 23, I).

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

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement het
andere op stuk nr. 23 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Artikel 4, vijfde lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Tuinstra/Van
Otterloo (stuk nr. 23, I), wordt
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 4 wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het
amendement-Tuinstra/Van Otterloo
(stuk nr. 23, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 6 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Schutte c.s. (stuk nr.
21) tot invoeging van een nieuw
artikel 6a.

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

De artikelen 7 en 8 worden zonder
stemming aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het tweede nader
gewijzigde amendement-Van
Otterloo/Tuinstra (stuk nr. 38, III),
wordt zonder stemming aange–
nomen.

In stemming komt het
amendement-Tuinstra/Van Otterloo
(stuk nr. 24, I).

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D66 tegen dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aange–
nomen.

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement het
andere op stuk nr. 24 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Artikel 10, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende–
menten-Tuinstra/Van Otterloo (stuk
nr. 24, I en II), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 11 en 12 worden zonder
stemming aangenomen.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het tweede
nader gewijzigde amendement-Van
Otterloo/Tuinstra (stuk nr. 38, IV),
wordt zonder stemming aange–
nomen.

Artikel 14 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 15, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het tweede
nader gewijzigde amendement-Van
Otterloo/Tuinstra (stuk nr. 38, V),
wordt zonder stemming aange–
nomen.

De artikelen 16 t/m 18 worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter Ik merk op, dat door
de aanneming van het
amendement-Tuinstra/Van Otterloo
(stuk nr. 24, III) een nieuw artikel
18a is ingevoegd.

De artikelen 19 t/m 23a worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 24, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het tweede
nader gewijzigde amendement-Van
Otterloo/Tuinstra (stuk nr. 38, VI),
wordt zonder stemming aange–
nomen.

De artikelen 25 en 26 en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter : Alvorens wij over
het wetsontwerp stemmen geef ik
gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Namens de fracties van
SGP, GPV en RPF leg ik de volgende
stemverklaring af. In het beleids– en
werkveld van de verlening van
voorzieningen aan gehandicapten
bevinden zich allerlei knelpunten van
bestuurlijke en financiële aard. Deze
kunnen niet ongemoeid worden
gelaten. Dit wetsvoorstel wil daaraan
iets doen. De ingeslagen richting, te
weten die van decentralisatie naar
het gemeentebestuurlijke niveau,
heeft in beginsel onze instemming.
De discussie die ook wij aangingen,
ging over het tempo waarin en de
randvoorwaarden waaronder deze
decentralisatie haar beslag zou
krijgen. Samen met andere fracties
zijn amendementen en moties
ingediend, die correcties, precise–
ringen en accenten aanbrengen.
Deze amendementen en moties
vonden, naast andere die van belang
waren, zojuist geen ongunstig
onthaal.

Financieel is er bij ons nog altijd
grote twijfel over de bezuiniging die
moet worden binnengehaald.
Enerzijds moet ook deze sector, dit
beleidsterrein, meedelen in de
ombuigingsnoodzaak van consump–
tieve naar produktieve uitgaven.
Anderzijds mogen de gehandicapten,
voor wie voorzieningen onmisbaar
zijn, geen nadelige effecten onder–
vinden die proporties van
redelijkheid en billijkheid te buiten
gaan. Op dit punt, dat uitdrukkelijk
snel moet worden geëvalueerd,
behouden wij ons het recht voor
erop terug te komen bij gelegenheid
van begrotingsbehandelingen en de
evaluatie zelve.

Het zal eigenlijk zoals het nu gaat
in de praktijk niet langer kunnen. Er
moet bijvoorbeeld één loket komen.
De kans daarop is op lokaal niveau
zeker zo groot als bij de centrale
opzet van nu. Het geheel overziende
zijn wij bereid de wet het voordeel
van de twijfel te geven.

D

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
De CDA-fractie heeft voor de motie
op stuk nr. 28 (22815) over een
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Tuinstra

verfijning van de verdeling van de
voorzieningengelden gestemd. Dit is
voor ons een onderdeel van de
herverdeling van het Gemeentefonds
1996.

D

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Hoewel mijn fractie,
conform de stemverklaring van
collega Van der Vlies, van oordeel is
dat de behandeling van het
wetsvoorstel positieve elementen
teweeggebracht heeft in het uitein–
delijke wetsvoorstel, blijft bij ons de
afweging over het financiële punt
cruciaal. Er is sprake van een forse
korting op het gehandicaptenbeleid.
Wij vinden dat zodanig weinig
aanvaardbaar, dat wij menen onze
steun niet aan het wetsvoorstel te
kunnen geven.

In stemming komt het wetsvoorstel.

D

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, het CDA, de Centrumde–
mocraten, de SGP, het GPV en de
RPF voor dit wetsvoorstel hebben
gestemd, en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is aange–
nomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties , ingediend bij
de behandeling van de nota Stank–
beleid, te weten:
- de motie-Boers-Wijnberg/Ruigrok–
Verreijt over de verantwoordelijkheid
van het Rijk op het gebied van stank–
beleid (22715, nr. 5);
- de motie-E. van Middelkoop over
een verbod op allesbranders (22715,
nr. 6).

(Zie vergadering van 12 mei 1993.)

In stemming komt de motie-Boers–
Wijnberg/Ruigrok-Verreijt (22715,
nr. 5).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
WD, de SGP en de PvdA voor deze
motie hebben gestemd, en die van
de overige fracties ertegen, zodat zij
is aangenomen.

In stemming komt de motie-E. van

De heer Kohnstamm (D66)

Middelkoop(22715, nr. 6).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het GPV, de RPF, D66 en Groen
Links voor deze motie hebben
gestemd, en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

De heer Te Veldhuis (WD):
Voorzitter! De aanvaarding van de
motie op stuk nr. 5 betekent dat de
Kamer een beleid wil dat haaks staat
op wat de minister in zijn nota heeft
gemeld. Hij heeft ook in het
mondeling overleg meegedeeld, dat
hij het beleid zoals in de motie
gevraagd, afwijst. Ik zou u willen
vragen om de minister de vraag voor
te leggen of hij de motie nu wel of
niet zal uitvoeren. Als hij dat niet zal
doen, ontstaat er een fiks probleem
tussen een heel grote meerderheid in
de Kamer en de minister. Ik ontvang
dus graag een brief van de minister
waarin hij uiteenzet wat hij met de
aanvaarde motie doet.

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de verga–
dering door te geleiden naar de
minister, met het verzoek zo snel als
mogelijk schriftelijk te reageren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de inter–
pellatie-Scheltema over
gemeenteraadsverkiezingen , te
weten:
- de motie-Scheltema-de
Nie/Wiebenga over het voorkomen
van samenloop van verkiezingen en
vakantie (23144, nr. 1).

(Zie vergadering van 12 mei 1993.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en de WD voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de behan–
deling van de begroting van
Buitenlandse Zaken , te weten:
- de motie-Eisma c.s. inzake het
Nederlands consulaat te Frankfurt
(22800-V, nr. 19).

(Zie vergadering van 17 december
1992.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, de PvdA, de SGP, de RPF, de
WD, het CDA en de Centrumdemo–
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voorzitter

craten voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aange–
nomen.

De heer Eisma (D66): Mijnheer de
voorzitter! Nu deze motie over het
openhouden van het Nederlands
consulaat te Frankfurt is aange–
nomen, lijkt het ons noodzakelijk te
vernemen op welke wijze hierop door
het kabinet wordt gereageerd.
Wellicht is het bij deze reactie
interessant voor het kabinet te
weten, dat een aantal onderteke–
naars van de motie ernstig
overwegen om ten behoeve van het
consulaat te Frankfurt de eerste
suppletore begroting van Buiten–
landse Zaken die wij binnenkort
behandelen, amenderend aan te
passen in die zin. Voorzitter, via u
vraag ik het kabinet, op korte termijn
een brief ter zake naar de Kamer te
sturen.

De voorzitter Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de verga–
dering door te geleiden naar de
minister van Buitenlandse Zaken,
met het verzoek ten spoedigste
schriftelijk te antwoorden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Ik stel voor, de
stukken 22715 voor kennisgeving
aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverkla–
ringen achteraf.

Aansprakelijkheid gevaarlijke
stoffen

D
De heer Biesheuvel (CDA):
Voorzitter! Namens de CDA-fractie
wil ik een stemverklaring afleggen
over wetsvoorstel 21202 inzake de
aansprakelijkheid voor gevaarl i jke
stoffen en de verontreiniging van
lucht, water of bodem. Mijn fractie
heeft voor dit wetsvoorstel gestemd,
nadat duidelijk geworden was dat de
minister voor een deel de Kamer
tegemoet gekomen was als het ging
om de relatie van dit wetsvoorstel
met Europese regelgeving. Voor de
CDA-fractie is ook met name van

belang geweest dat er een duidelijke
uitspraak is gekomen dat, indien er
sprake is van een niet te verzekeren
risico en de professionele bezitter
van de gevaarlijke stof zich optimaal
heeft ingespannen de risico's te
vermijden, er grond is voor een
matigingsbevoegdheid, zoals is
vastgelegd in Boek 6.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een

mondeling overleg van 23 maart
1993 betreffende linearisering/
vereenvoudiging formatie
formules voortgezet onderwijs
(22800 VIII, nr. 89)

De voorzitter: Er wordt slechts ëén
termijn gehouden en de spreektijden
zijn vastgesteld op maximaal vijf
minuten per fractie.

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Hermes (CDA): Voorzitter!
Destijds zijn de Wet op de basis–
vorming en de Wet op het formatie–
budgetsysteem behandeld. Die
wetten zijn aanvaard. Dat heeft ertoe
geleid dat de leraarlessenformules
opnieuw bekeken moesten worden.
Dat is ook gebeurd. De leraarlessen–
formules zijn toen herzien op basis
van het FBS en de basisvorming. En
al was het moeizaam, wij kwamen
eruit. Dat was de beroemde
herziening van de leraarlessenfor–
mules, met harmonisatie en onder
andere het samenvoegen van de N–
en S-formule. Toen zijn wij er nog
uitgekomen. Was het daar maar bij
gebleven. Daarna kwam de lineari–
sering en toen ging het mis. De
formule voor de brede scholenge–
meenschappen veroorzaakte
problemen. Deze formule is ten
opzichte van de andere soorten en
vormen van voortgezet onderwijs
10% a 15% gunstiger.

Mijnheer de voorzitter! De staats–
secretaris heeft vele veranderingen
aangebracht naar aanleiding van het
overleg dat wij met hem mochten
voeren. De eerste verandering stond
in de brief van 18 december betref–
fende de 50 mln. Vervolgens werd
een verandering doorgevoerd na het
overleg op 10 februari en toen nog
een keer na het overleg op 10 maart.
Er kan niet gezegd worden dat de

staatssecretaris zijn best niet gedaan
heeft om de formules te herzien. Hij
heeft vele veranderingen aange–
bracht, maar die veranderingen
bleven allemaal in de andere catego–
rieën. Eén formule bleef onaan–
tastbaar, namelijk de formule voor
de zeer brede scholengemeenschap.
Alle veranderingen moesten plaats–
vinden binnen de overige catego–
rieën. Dat onaantastbaar doen zijn
van de formule voor de zeer brede
scholengemeenschappen was een
moeilijk punt voor mijn fractie.

Maar er zijn nog andere bezwaren
tegen deze formatieformules. De
CDA-fractie vindt dat de formules
niet onderbouwd zijn. Vroeger werd
uitgegaan van het aantal leerlingen
per klas en het aantal lesuren dat per
week gegeven werd. Daar is hier
geen sprake van. Vervolgens zijn de
formules nog zeer ingewikkeld. Men
heeft gestreefd naar vereenvou–
diging, maar iedereen vindt het
besluit zeer ingewikkeld. De recht–
vaardiging geeft problemen in
verband met de afwijkingen. Ik heb
al gewezen op de 10% en 15%.
Overigens vinden wij ook niet te
verdedigen dat de MAVO-leerling
categoriaal maar 8 FRE's krijgt en
een MAVO-leerling van een scholen–
gemeenschap 10 FRE's. Verder zijn
er ook nog financiële risico's.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! De heer Hermes vindt de
voorgestelde formules erg
ingewikkeld. Zou hij eens een verge–
lijking kunnen maken tussen de
huidige en de nieuwe formules,
waaruit blijkt wat er nu precies zo
ingewikkeld is? Ik vind dat er geen
onjuiste verhalen gehouden moeten
worden. Hetgeen nu wordt voorge–
steld is namelijk eenvoudig. Dat zal
de heer Hermes moeten erkennen.
Verder vindt hij dat de formules niet
onderbouwd zijn. Hij weet net zo
goed als ik dat er nooit sprake is
geweest van een goede onder–
bouwing en dat met de staatssecre–
taris is afgesproken dat hij daarvoor
in het vervolg wel wil zorgdragen.
Het zou eerlijk zijn als de heer
Hermes dat bevestigde.

De heer Hermes (CDA): Voorzitter!
Uiteraard is het prettig dat er in de
toekomst nader wordt gedacht over
de onderbouwing van formaties,
maar als je nu eenmaal een besluit
neemt als dit, dan is dat straks niet
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Hermes

meer terug te draaien. Dat is
onmogelijk. Derhalve vinden wij het
beter dat er tussentijds wordt
gekeken naar een andere
mogelijkheid dan dat wij ons nu al
akkoord verklaren met hetgeen
wordt voorgelegd. Het besluit 209 is
verschenen. Talloze mensen uit het
veld vinden dat zeer ingewikkeld. Dat
geldt niet voor de besluiten 207 en
208 over de inrichting en over de
kerndoelen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik wil
graag een antwoord van de heer
Hermes zelf krijgen en geen
antwoord in de trant van "men zegt
dat". Als hij de huidige formules en
de berekeningen daarvan vergelijkt
met hetgeen wordt voorgesteld, kan
hij dan met de hand op zijn hart
volhouden dat het besluit 209
behalve nieuw, ook ingewikkelder is?

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik ga daarbij niet af op
mijn eigen oordeel. Ik word geacht,
het te kunnen lezen, begrijpen en
bestuderen. Ik ga af op degenen die
ermee om moeten gaan en die
ermee moeten kunnen werken. Ik
constateer dat het schoolmana–
gement op talloze plaatsen absoluut
met het probleem zit inzake de
ingewikkeldheid van dit besluit. Ik
neem dat serieus.

Voorzitter! Ik heb nog gewezen op
de financiële consequenties.
Alhoewel het besluit nog niet in
werking is getreden, heeft het al
enorme effecten. Het aantal brede
scholengemeenschappen stijgt
zienderogen en is inmiddels al
verdrievoudigd. Als dit in deze mate
doorgaat - dat vindt men misschien
ook wel prettig - is een en ander in
de toekomst dan nog wel
betaalbaar? Dat is ook een risico.

Mijnheer de voorzitter! Om die
reden dien ik een motie in, die mede
is ondertekend door de heren
Franssen en Van der Vlies.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat bij het opstellen van
formatieformules een beleid gericht
op vorming van brede scholenge–

meenschappen positief mag
uitwerken, maar niet ten koste mag
gaan van de overige vormen van
voortgezet onderwijs zoals
categorale scholen en smalle
scholengemeenschappen;

tevens van oordeel, dat de financiële
consequenties moeten kunnen
worden overzien zodat de nieuwe
formatieformules in ieder geval voor
een aantal jaren kunnen worden
gegarandeerd;

voorts van oordeel, dat de nieuwe
formatieformules onderbouwd en
verder duidelijk en eenvoudig dienen
te zijn;

nodigt de regering uit de invoering
van de nieuwe formatieformules een
jaar uit te stellen en te bevorderen
dat een nieuw voorstel aan de Kamer
wordt voorgelegd, geadviseerd door
onafhankelijke deskundigen en
rekening houdend met het in deze
motie gestelde,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Hermes,
Franssen en Van der Vlies. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zijkrijgt nr. 104 (22800-VIII).

Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Voorzitter! De heer Hermes weet
ongetwijfeld dat, als de verandering
van de formules negatief uitpakt
voor scholen, zij niet per 1 augustus
van dit jaar wordt geëffectueerd. Dat
is wel het geval als scholen er baat
bij hebben dat de nieuwe formules
ingaan. Die scholen hebben daar al
op gerekend. Wij moeten altijd zo
lang discussiëren over van alles en
nog wat. De AMvB zou dan toch
geëffectueerd kunnen worden per 1
augustus, want anders komen
scholen die erop hebben gerekend
dat het door zou gaan toch enorm in
de problemen?

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik heb in feite al antwoord
gegeven op die vraag.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Neen.

De heer Hermes (CDA): Ik heb toch
gezegd dat ik er beducht voor ben
om het nu in te voeren, omdat het

niet meer is terug te draaien?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dit
betekent dus dat de heer Hermes op
17 mei...

De heer Hermes (CDA): Kan ik het
helpen?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ja,
want u heeft een– en andermaal een
mondeling overleg aan willen vragen
om uitgebreid te discussiëren over
ieder detail, met de liniaal erbij. U
kunt het dus helpen, ja.

De heer Hermes (CDA): Als dat
mondeling overleg tot resultaten had
geleid, had ik vandaag hier niet
gestaan.

De heer Franssen (WD): Er zijn
toch regels van de Kamer in het
geding? Als een lid om een
mondeling overleg vraagt, hoeft een
ander lid daar toch niet op deze
wijze op te reageren? Er wordt hier
toch zorgvuldig aan wetgeving en
beleid gedaan en daarover wordt
toch gediscussieerd? Als het
mevrouw Netelenbos niet uitkomt,
komt zij tegen de procedures in het
geweer. Ik vind dat geen manier van
doen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Als
de heer Hermes aan mij vraagt of hij
het kan helpen, dan is mijn antwoord
"ja".

De heer Franssen (WD): De
commissie heeft zeer zorgvuldig en
snel geprocedeerd, maar zij heeft
werk gemaakt van iets waarvan werk
gemaakt moet worden.

De heer Hermes (CDA): Voorzitter!
Mevrouw Netelenbos heeft gelijk, ik
kan het wel helpen, als ik haar zin
maar doe!

Over de motie moet overigens
deze week gestemd worden in
verband met de termijn van 30
dagen in het kader van de voorhang–
procedure.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! De moeilijk–
heden bij het vereenvoudigen en
lineariseren van de formatieformules
voor het voortgezet onderwijs
hebben vooral betrekking op het

Tweede Kamer Linearisering
18 mei 1993
TK69 69-4948



Van der Vlies

nadelige effect daarvan op enerzijds
kleinere categoriale scholen en
smalle scholengemeenschappen en
anderzijds op de vraag hoe groot de
positieve effecten moeten zijn voor
bredere scholengemeenschappen,
waardoor fusievorming wordt gesti–
muleerd.

De SGP-fractie heeft in dit
stadium niet zozeer moeite met
stimulering van fusies, zij het dat wij
daarbij steeds van mening blijven dat
directe of indirecte dwang uitge–
sloten moet worden. Die dwang zou
vooral via de bekostiging kunnen
worden geëffectueerd. Fusiestimu–
lering via de bekostiging mag echter
niet ten nadele van de kleinere
scholen gaan, dus van de categoriale
scholen en smalle scholengemeen–
schappen. Uitgangspunt moet blijven
dat een school die voldoet aan de
wettelijke criteria en dus bestaans–
recht heeft, daadwerkelijk adequaat
moet kunnen functioneren. Fusie–
vorming moet ook niet louter een
financiële kwestie zijn. In het laatste
mondeling overleg constateerde de
staatssecretaris terecht dat er vaak
meer en betere argumenten zijn aan
te dragen dan de bekostiging. Als wij
het daarover eens zijn, moet er toch
een consensus kunnen worden
bereikt? Op zichzelf zijn wij het
immers redelijk eens over de
doelstelling, namelijk de vereenvou–
diging van formules.

Voorzitter! De verbeterde forma–
tieformules zoals voorgesteld in het
nu voorgehangen Besluit vereenvou–
diging formatiegrondslag VWO,
AVO, VWO, komen ten dele
tegemoet aan de in eerdere
overleggen tussen de Kamer en de
staatssecretaris gesignaleerde
kritiek. Uit reacties heb ik echter
begrepen dat er vooral voor scholen–
gemeenschappen HAVO/atheneum,
HAVO/lyceum en voor lycea met een
omvang van rond de 600 leerlingen
toch altijd, ook na de bijstelling, een
teruggang in de formatie optreedt. In
een reactie van de zijde van de
besturenorganisaties wordt de
suggestie gedaan om met het oog
hierop de factor voor onderwijs–
gevend personeel metO,1 te
verhogen tot 9,5 en voor het onder–
wijsondersteunend personeel de
formule vast te stellen op 1,45 in
plaats van 1,35. Ik verneem graag de
reactie van de staatssecretaris
daarop.

Verder verneem ik graag zijn

reactie op de stelling van de bestu–
renraad dat het wat het VWO betreft
voor zowel de personele als de
materiële bekostiging mogelijk moet
zijn, te werken met afdelingsspeci–
fieke bekostiging. Als daar mogelijk–
heden voor zijn, dan moeten die naar
mijn mening worden benut, opdat
gezorgd kan worden voor recht–
vaardige verhoudingen tussen de
verschillende VWO-afdelingen.

Voorzitter! Een ander probleem is
het tijdstip van invoering. De datum
van 1 mei is inmiddels gepasseerd.
Om rechtspositionele redenen
moeten bepaalde personele beslis–
singen vóór die datum genomen
worden. Voor de noodzakelijke
meerjarenplanning in het kader van
het FBS heeft men de tijd nodig en
dat is een knelpunt dat wij reëel
onder ogen moeten zien. Is het
daarom niet verstandiger om de
invoering één jaar uit te stellen?
Gelet op het feit dat voor het
komende schooljaar volledige
compensatie wordt gegarandeerd, is
dat financieel gezien geen probleem,
noch voor het Rijk noch voor de
scholen. De facto krijgen de scholen
het komende jaar formatie volgens
de huidige regels. Met welke
problemen zal de staatssecretaris te
maken krijgen als wij een jaar extra
de tijd nemen? Hoe werkt dit uit naar
de fusiescholen en de toezeggingen
die hier en daar zijn gedaan, dan wel
de verwachtingen die zijn gewekt?
Als wij een jaar uitstellen, is er ook
meer tijd beschikbaar voor onder–
bouwing van de formules en voor het
zorgvuldig bezien van de knelpunten
en de manier waarop die kunnen
worden opgelost. Daarbij zouden
onafhankelijke deskundigen diensten
kunnen bewijzen.

De motie van de heer Hermes
komt ons sympathiek voor. Wij
hebben haar dan ook medeonder–
tekend.

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (066):
Mijnheer de voorzitter! "Count your
blessings": tel uw zegeningen, zou ik
tegen alle ontevredenen willen
zeggen.

Het is onvermijdelijk dat, als de
Kamer in het onderwijs een vereen–
voudigd systeem wil voor de
verdeling van het beschikbare geld,
een systeem toegepast zal moeten
worden dat aanzienlijk grover is dan

het voorafgaande, zeer fijnmazige en
uitermate ingewikkelde systeem
waarbij de eerlijkheid van de
verdeling niet direct zichtbaar was of
ook maar zichtbaar kon zijn en
daarmee controleerbaar door
belanghebbenden of door het
parlement. Of die verdeling nu gaat
over de materiële kant, of, zoals hier,
over de personele kant, doet in feite
helemaal niet ter zake. Ons
uitgangspunt was en is dat lineari–
sering broodnodig is. Vereenvou–
diging van het verdeelsysteem
betekent onvermijdelijk dat sommige
privileges, zoals verhoudingsgewijs
de wat overdreven bevoordeling van
kleine scholen, minder worden.
Niettemin moet er wel voor worden
uitgekeken dat er geen onevenredige
nadelen ontstaan waardoor bijvoor–
beeld de opheffingsnorm in feite
verhoogd zou worden. Het
uitgangspunt van de fractie van D66
is niet de keuze voor of tegen grote
scholengemeenschappen, maar het
in stand houden van de mogelijkheid
van variatie van schoolgrootte, opdat
scholen, ouders en leerlingen daarin
kunnen kiezen.

Bij de eerst voorgestelde verdeling
was de fractie van D66 van oordeel
dat er onevenredige effecten zouden
optreden. Wij hebben daar toen
uitvoerig over gesproken. Dat ging
vooral over het zelfstandig
gymnasium, de vreemde effecten op
de HAVO/lyceum-combinatie en op
de veel voorkomende schoolgrootte
tussen 600 en 850 leerlingen, de
doorrekening van het aantal
VBO-afdelingen, de assistentie in de
technische vakken en de verticale
scholengemeenschappen VBO/MBO.

Bovendien wees ik in februari al op
de zeer late datum van de regeling,
waardoor de planning binnen een
school er alleen maar moeilijker op
wordt. Ook andere fracties hadden
kritiek. De staatssecretaris kwam
toen met een nieuw voorstel, dat
voor zo'n 80% tegemoet kwam aan
de bezwaren van D66. Dat vind ik
heel wat, want dat maken wij bijna
nooit mee.

Ik zeg dan: count your blessings
en besluit spoedig, opdat scholen
daadwerkelijk aan de slag kunnen.
Wij hebben niet alleen rekening te
houden met scholen, waar de
situatie per 1 augustus 1993 gelijk
blijft en pas in augustus 1994
gewijzigd kan worden, maar wij
hebben ook te maken met scholen,
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die door fusie meer zouden krijgen
dan in het oude stelsel, en waar het
doorgaan van de fusie zelfs afhan–
kelijk was gesteld van die meerdere
inkomsten.

Er ontstond tijdens die tweede
bijeenkomst overigens een fikse rel
tussen de staatssecretaris en het
CDA. Wederom stelde de staatsse–
cretaris het voorstel bij door de vaste
voeten verder te verhogen en wat
van de VBO-afdelingen af te
knabbelen. Het resultaat is door de
bank genomen nog weer mooier
voor de kleine scholen, dat kan de
heer Hermes op zijn conto schrijven.

De fractie van D66 vindt dat de
staatssecretaris goed heeft
geluisterd naar de opvattingen en de
wensen van de Kamer. Count your
blessings! Maar weer is het niet
genoeg. Er moest nu nog een plenair
debat komen, met een motie er
overheen. En de scholen maar
wachten met hun fusies, hun
jaarplanning, hun aanname– en hun
ontslagbeleid. Mijn fractie vindt dat
onverantwoord.

D
Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik reageerde zojuist wat
geprikkeld op de heer Hermes. Dat
geeft mijn gemoedstoestand wel
goed weer, omdat ik tot de
CDA-fractie zou willen zeggen dat
wij over de invoering van de basis–
vorming en de vorming van scholen–
gemeenschappen in het regeerak–
koord heel duidelijke afspraken
hebben gemaakt. Bovendien is het
CDA vaak de fractie die roept dat wij
vooral geen stroperig beleid moeten
voeren. Ik vind de hele gang van
zaken rond de AMvB die wij nu
bespreken, nogal stroperig. Er wordt
aanleiding gegeven tot vertraging en
tot onduidelijkheid in het onderwijs,
waardoor scholen heel lang niet
weten waar zij aan toe zijn. Zij
worden daar terecht heel kwaad
over.

De heer Hermes (CDA): Mevrouw
Netelenbos haalt nu het regeerak–
koord aan. Ik lees uit het regeerak–
koord voor: "naast de grotere
bestaande scholengemeenschappen
en scholen". Hier wordt een neven–
schikking van brede scholengemeen–
schappen uitgesproken en derhalve
geen absolute voorkeur voor brede
scholengemeenschappen. Verder

Mevrouw Netelenbos (PvdA)

staat in het regeerakkoord: "fusies
van LBO– en MAVO-scholen worden
sterk gestimuleerd door hantering
van een gunstige bekostigings–
formule voor deze combinaties". Uit
dit citaat valt af te leiden dat het
zwaartepunt bij de stimulering van
fusies zou dienen te liggen op de
MAVO/LBO-combinaties en niet
zozeer op de brede scholengemeen–
schappen, dus haalt u het regeerak–
koord maar aan.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
hoeft mij het regeerakkoord niet voor
te lezen, want dat ligt onder mijn
hoofdkussen.

De heer Hermes (CDA): Het was
beter als u het zou lezen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
vind het veel ernstiger dat wij bij de
bespreking van de linearisering een
nogal emotioneel debat hebben
gehad over het volgende kernpunt.
Door de fractie van de Partij van de
Arbeid is indertijd geaccepteerd dat
basisvorming binnen de bestaande
scholenformaties, dus binnen het
categoriale stelsel, werd ingevoerd.
De staatssecretaris zei indertijd heel
terecht dat dit was geaccepteerd en
gerealiseerd. De andere kant van de
medaille was dat de Partij van de
Arbeid vroeg en in het regeerakkoord

heeft vastgelegd om de vorming van
scholengemeenschappen, zowel
smal als breed, te stimuleren. Als je
stimuleert, moeten scholen er niet
geweldig op achteruitgaan in
formatie als zij met elkaar afspreken
dat zij gaan samenwerken. Dat is
namelijk geen stimuleren, maar
ontmoedigen. Als je weet dat je veel
mensen moet ontslaan omdat je een
fusie aangaat dan gebeurt dat met
heel veel pijn en moeite. Bij de
onderhavige voorstellen moeten wij
constateren dat met betrekking tot
het ophogen van de vaste voet het in
het eerste voorstel om 180 mln.
ging. Na een debat met de
commissie werd dat bedrag
gewijzigd in 200 mln. en na nog een
ronde debatteren werd dat 324 mln.
voor de vaste voet.

De heer Hermes weet net zo goed
als ik dat naarmate de vaste voet
hoger wordt, het moeilijker wordt om
te fuseren omdat die vaste voet als
het ware gecompenseerd moet
worden. Als je dan eerlijk naar de
cijfers kijkt en niet alleen maar naar
de cijfertjes in de formules, als je
kijkt naar de uitwerking van de
formules op de scholen, dan kan de
heer Hermes niet volhouden dat de
brede scholengemeenschappen
onevenredig worden bevoordeeld.
Als je eerlijk corrigeert op een aantal
factoren, waaronder de directie
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omdat die moet worden opgenomen
in de formatie, dan moet je tot de
conclusie komen dat brede scholen–
gemeenschappen en smalle op
dezelfde manier worden beoordeeld.
Dat vind ik eerlijk. Ik noem dat niet
eens stimuleren, maar ervoor zorgen
dat het niet onmogelijk wordt
gemaakt.

Ik had zo graag gezien dat er bij
de fractie van het CDA wat meer
gevoel was geweest voor het feit dat
als je in een coalitie samenwerkt en
er voor beide coalitiepartners
moeilijke afspraken worden gemaakt,
je je ook houdt aan die afspraken.
Als je een relatie aangaat, moeten
beide partners samenwerken. Dat
hoort in een relatie. Ik heb het
gevoel dat ons dat onmogelijk wordt
gemaakt.

De heer Hermes (CDA): Voorzitter!
Ik blijf volhouden dat wat mevrouw
Netelenbos naar voren brengt ten
aanzien van het regeerakkoord en
andere afspraken niet juist is.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik
denk dat deze opmerking iets
betekent voor de wijze waarop
afspraken worden gemaakt. Stimu–
leren is echter iets anders dan
ontmoedigen. Het is ook iets anders
dan het handhaven van de status
quo. Vandaag spreken wij over de
status quo

De heer Hermes (CDA): Stimuleren
is ook iets anders dan overmatig
bekostigen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat is
niet het geval. Ik neem aan dat de
staatssecretaris dit zal kunnen
uitleggen. Als de heer Hermes eerlijk
wil corrigeren op een aantal factoren
zoals de directie, dan wordt er niet
overmatig bevoordeeld. Hij moet
zich ook goed realiseren dat de helft
van het aantal leerlingen dat naar het
voortgezet onderwijs gaat volgend
jaar in een brede scholengemeen–
schap onderwijs volgt, als tenminste
niet de motie van de heer Hermes
wordt uitgevoerd want dan gaat alles
verkeerd. Want de heer Hermes laat
de helft van de leerlingenpopulatie in
de problemen komen omdat naar zijn
mening de formule onjuist is. Er
zullen dan echt grotere klassen in de
scholen komen! Is dat eerlijk
wanneer in een school IVBO, VBO,
MAVO, HAVO, VWO en gymnasium

onder één dak zitten? Laat de heer
Hermes eens kijken naar de
correcties in het voorstel voor zowel
het lyceum als voor het gymnasium
als voor de categoriale MAVO. Dat is
de winst van de discussie. Dat ben ik
het met mevrouw Versnel eens.
Waarom verzilvert de heer Hermes
deze winst niet? Waarom wil hij echt
dat hetgeen ook door anderen
belangrijk wordt gevonden, kapotge–
maakt moet worden? Hij weet ook
wel dat er niet meer geld is. Deze
regeling kost al 62,1 mln. meer. Als
hij zijn zin zou krijgen, dan kan dat
alleen met meer geld. Dat geld is er
niet. Hij weet dat. Hij heeft dat niet,
maar ook de heer Franssen heeft het
niet. Ik las namelijk deze week in de
krant dat zijn fractie de komende vier
jaar nog 20 mld. extra wil bezui–
nigen. Dat geld is er gewoon niet.
Wij moeten daarom bekijken hoe zo
eerlijk mogelijk per leerlmg kan
worden bekostigd.

De heer Franssen (VVD): Dat heeft
ook te maken met het stellen van
prioriteiten. Ik zou die stellige
uitspraken over de prioriteiten die
ondanks de ombuiging voor
onderwijs gevonden zouden kunnen
worden nog maar even opzouten.
Mevrouw Netelenbos zou weleens
voor verrassingen gesteld kunnen
worden.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
vraag mij altijd of hoe het mogelijk is
dat fracties die zoveel willen bezui–
nigen nog altijd zoveel geld hebben
om allerlei leuke dingen te doen voor
mensen.

De heer Franssen (VVD): Als
mensen zich jarenlang tegen bezui–
nigen hebben verzet en zij moeten
ineens bezuinigen, dan worden zij als
dolgedraaide schroeven.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Ik zou mevrouw
Netelenbos willen vragen of de
teksten die zij heeft uitgesproken
ertoe leiden dat wij binnenkort
getuige mogen zijn van een
scheiding.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
pro deo advocaat komt al wel in zicht
als het zo doorgaat!

Voorzitter! Ik zou het heel ernstig
vinden als de regeling niet per 1
augustus van dit jaar van kracht kon

worden. Ik vind dat ernstig. Dat zou
namelijk betekenen dat een aantal
gemaakte afspraken over fusies van
scholen onder zware druk komen te
staan en in feite niet geëffectueerd
kunnen worden. Op zo'n korte
termijn vind ik dat onbehoorlijk.

In de tweede plaats weet iedereen
dat nogal wat docenten van 55 jaar
of ouder aangezegd hebben
gekregen dat, als de fusies
doorgaan, zij per 1 augustus van dit
jaar met de vervroegde VUT kunnen.
Ook naar die mensen toe vind ik het
buitengewoon pijnlijk. Het zal blijken
dat ook in de loop van de komende
periode het binnen het budget
verschrikkelijk lastig is om op eerlijk
wijze de formule te veranderen. Dan
vraag ik absoluut piëteit voor de
ontstane situatie. Ik zou ook de
collega's nog eens willen oproepen
om dit door te laten gaan, omdat het
komende jaar best nog benut kan
worden om over van alles en nog
wat te praten. Als de AMvB niet per
1 augustus in werking is getreden,
breng je de brede scholengemeen–
schappen absoluut in de problemen.
Hetzelfde geldt voor smalle scholen–
gemeenschappen.

De heer Hermes (CDA): Voorzitter!
Ik wil mevrouw Netelenbos nog een
vraag stellen. Ik erken dat wij
eigenlijk in tijdnood zitten, dat het
een laat tijdstip is. Maar wil zij
zeggen dat, als bepaalde zaken laat
aan de orde komen, ook bij wet– en
regelgeving, het parlement het dan
maar moet accepteren en dus niet
meer in vrijheid kan beslissen?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Nee,
dat zeg ik natuurlijk niet zonder dat
ik weet waar ik over spreek. Je moet
ervan uitgaan dat scholen, juist bij
autonomievergroting, ook door
moeten gaan met de besprekingen.
Scholen konden daar ook van
uitgaan, ook in het licht van de
discussie rond het FBS. Linearisering
komt immers niet uit de lucht vallen.
Feitelijk heeft iedereen gezegd:
linearisering moet. Als je vereen–
voudigt in je regelgeving, zijn er
altijd plussen en minnen. Dat zal
iedereen moeten accepteren. Dan
kan niet alles hetzelfde blijven, tenzij
je heel veel meer geld hebt, maar dat
hebben wij niet. Dan moet je op een
gegeven moment kiezen. Het kan
best zo zijn dat er in detail nog
enkele dingen niet goed zijn. Dat kan
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best blijken. Wij hebben ook vorig
jaar de formules aangepast. Je kunt
absoluut niet zeggen dat het tot het
jaar 2000 vastligt, maar ik vind dat
wij de scholen te kort doen als niet
per 1 augustus van dit jaar de
regeling in werking treedt.

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Vandaag hebben wij een
derde ronde met de staatssecretaris
over een onderwerp dat er op het
eerste gezicht heel technisch uitziet
en dat vooral iets is waarbij je, als je
voor de eerste keer aan het gesprek
moet deelnemen, de opdracht krijgt:
probeer het even uit te spreken
"linearisering van de formatiefor–
mules". Tot mijn verbazing is het niet
alleen technisch en moeilijk uit te
spreken, maar ook nog politiek heel
interessant en kennelijk uitermate
gevoelig. Het is een heel omstreden
thema omdat er bij de veranderingen
in de verdeling blijkbaar omstreden
beleidsdoelen zijn gesteld. Het
stimuleren van de vorming van brede
scholengemeenschappen was al in
het regeerakkoord gekoppeld aan de
basisvorming. Dat blijkt nu,
misschien zelfs, een grond voor
echtscheiding te zijn voor de coalitie.

Het compromis dat de PvdA en het
CDA tamelijk gedetailleerd in het
regeerakkoord hebben gesloten, lijkt
weer onder druk van het CDA, nu
met hulp van de WD, te staan. Dat
was al zo bij de invoering van de
basisvorming en bij de verschillende
daaraan gekoppelde onderwerpen
die vervolgens aan de orde zijn
geweest. De huidige discussies in
die lijn zijn tot nu toe het meest
verbeten. Zij zijn echter wel deel van
een patroon dat onze fractie niet zo
apprecieert.

Onze fractie heeft in de hele
discussie over de basisvorming al
gesteld dat scholengemeenschaps–
vorming om meer dan een reden het
logische en noodzakelijke gevolg is
van de invoering van basisvorming in
het bestaande spectrum van school–
soorten. Wij vonden en vinden dat
het stimuleren daarvan stevig
aangezet mag worden en hebben om
die reden ook toen al gevraagd of
daarvoor zeker in de overgangsfase
geen extra geld nodig zou zijn. Dat
geld was er toen niet en dat geld is
er nu eigenlijk nog steeds niet. Maar
door het inzetten van een deel van

de middelen uit het akkoord over de
lerarensalanssen wordt de operatie
waarover wij het nu hebben,
budgettair neutraal uitgevoerd. De
korting die er eerder in zat, is eruit.
Het blijft wat mager, maar onze
fractie zal ermee leven.

Moeilijker wordt het dat tussen het
eerste en het tweede MO de vaste
voet toch weer omhoog is gegaan.
Daarmee is het fusiestimulerende
effect verminderd, terwijl dat toch
een belangrijke doelstelling van het
besluit was. In de motie van de heer
Hermes wordt gepleit voor uitstel
van de invoering met nog een jaar.
Daarvan heeft onze fractie ook al in
een eerder MO gezegd dat zij dat
afwijst. Wij vragen ons nadrukkelijk
af wat er in dat jaar zou moeten
gebeuren. Welke afwegingen zou
opnieuw moeten worden gemaakt en
op grond waarvan zou er een beter
besluit worden genomen? Of -
simpel - moeten wij wachten tot er
een nieuw CDA/VVD-kabinet is
aangetreden?

D
De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Met het regeerakkoord van CDA en
Partij van de Arbeid hebben wij niets
te maken. Wij lezen het en wij
worden nog elke dag wijzer van de
exegese van dat akkoord. Wellicht
gaat men daar zelfs nog na de
volgende verkiezingen mee door; wij
zullen wel zien.

Verder hebben wij een geheel
eigen standpunt over de vorming van
scholengemeenschappen. Wij zijn
helemaal niet tegen brede scholen–
gemeenschappen. En als je in een
regeerakkoord schrijft dat je de
vorming daarvan zult stimuleren, dan
moet je dat serieus nemen. De
staatssecretaris heeft in het
mondeling overleg van 10 februari
iets gezegd waarmee ik het
hartgrondig eens ben: "Nu mag de
overheid geen bekostigingsstelsel in
stand houden waarbij zij zich aan de
ene kant positief tegenover schaal–
vergroting opstelt, maar aan de
andere kant bij elke fusie de scholen
een stevige achteruitgang incas–
seren." Dit staat op bladzijde 8 van
het verslag, een heldere uitspraak,
een waarheid als een koe Daar gaat
wat ons betreft het verschil van
mening ook niet over. De staatsse–
cretaris mag wat ons betreft de
vorming van brede scholengemeen–

schappen stimuleren en hij kan het
structureel alleen maar doen via een
bekostigingssysteem. Het is duidelijk
dat hij daarbij sterk de nadruk legt
op het stimuleren van
VBO/MAVO-scholengemeen–
schappen, maar in het verlengde
daarvan kunnen ook de zeer brede
scholengemeenschappen een
positief effect verwachten.

Nu is in de loop van de discussie
wel de vraag gerezen, of de stimu–
lering van die twee soorten wel zo
evenwichtig is, als je het nadeel in
aanmerking neemt voor categoriale
scholen of scholengemeenschappen
die geen beroepsonderwijs omvatten
of die niet heel breed zijn. De staats–
secretaris zei in het mondeling
overleg: "Het gaat dan om de vraag,
wat een gerechtvaardigd verschil in
bekostiging zou zijn tussen de
VBO/MAVO-scholengemeenschap
en de volledig brede scholenge–
meenschap." En verder staat er: "De
staatssecretaris had wat dit betreft
best een redelijke discussie kunnen
voeren over 1 of 2 promille meer of
minder, als de inbreng van de heer
Hermes nlet zo was beladen met
verwijten." Toen ik dit las, kreeg ik
het idee dat de psychologie een rol
ging spelen. Ik blijf erbuiten, want ik
was er niet bij en ik zal er dan ook
geen oordeel over geven, maar ik
heb wel de indruk dat hierdoor een
wat meer zakelijke discussie
verijdeld is. In de hoop dat de sfeer
nu wat meer zakelijk kan blijven,
vraag ik de staatssecretaris om er nu
wat dieper op in te gaan, wat die
passage in essentie zou hebben
kunnen betekenen.

Ons standpunt concreet. Wij
vinden het prima als de staatssecre–
taris de vorming van brede scholen–
gemeenschappen stimuleert, maar
met als randvoorwaarde dat andere
scholengemeenschappen of catego–
riale scholen daarvan niet de dupe
behoeven te worden. Die moeten wel
in overeenstemming met wat de wet
mogelijk maakt of krachtens de wet
voluit kunnen functioneren. En er is
ten minste enige twijfel blijven
bestaan over de vraag of dit met de
nieuwe bekostigingsregels nog wel
voluit mogelijk is. Nu zullen die
scholen er op de zeer korte termijn
weinig of geen nadeel van onder–
vinden, want er is een overgangsre–
geling. In reactie op interrupties van
mevrouw Netelenbos wil ik hierbij
aantekenen dat het een heel reële
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vraag is, of wij zouden moeten afzien
van het doorvoeren van de verbe–
tering voor de brede scholenge–
meenschap, om tijd te kunnen
nemen om studeren op het
vermijden van effecten voor andere
scholenconfiguraties en categonale
scholen als het een met het ander
wordt gecombineerd. Nu ben ik er
absoluut niet zeker van of de staats–
secretaris hier gelet op het gevoerde
mondelinge overleg wel ruimte voor
heeft. Het antwoord op deze vraag is
voor mij heel belangrijk bij het
vormen van mijn eindoordeel. Ik
neem aan dat wij nog een brief van
de staatssecretaris zullen krijgen als
de Kamer eenmaal over de motie ter
zake gestemd zal hebben. Ze wordt
vermoedelijk door een meerderheid
van de Kamer ondersteund, dus ze
zal wel worden aangenomen, zodat
de regering er vroeg of laat een
oordeel over zal moeten vellen. Wij
moeten deze kwestie nog eens goed
bekijken.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Is de heer Franssen niet wat vreemd
bezig? Hij is voor de mogelijkheid
van stimulering van brede scholen–
gemeenschappen. Hij is tegen het
gegeven dat overige categoriale
scholen met een onevenredige
beperking te maken krijgen. Dat is
een duidelijk standpunt. Wat doet hij
nu? Hij gaat achter een motie staan,
waarin staat dat alles dit jaar bij het
oude blijft. Dat betekent dat de grote
brede scholengemeenschappen per
1 augustus duidelijk nadeei onder–
vinden. Voor het overige maakt het
dit jaar voor de andere scholen geen
barst uit.

De heer Franssen (VVD): Wat moet
ik nu met zo'n ogenschijnlijk kracht–
dadige uitspraak? Mevrouw Versnel
komt alleen een statement afleveren.
Interrupties pleeg je om wat te
vragen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Precies, ik vroeg of u niet vindt dat u
vreemd bezig bent. U handelt
loodrecht in strijd met uw eigen
stellingname.

De heer Franssen (VVD): Ik handel
helemaal niet in strijd met mijn eigen
uitspraken Ik zal dat u, die
misschien niet zo thuis is in het
jargon, nog eens goed proberen uit
te leggen. Als u mij zo aanspreekt,

krijgt u ze dubbel en dwars terug.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Welk jargon?

De heer Franssen (VVD): Wij
hebben van meet af aan gezegd dat
wij voor vorming van brede scholen–
gemeenschappen zijn. Wij willen
echter niet het risico lopen dat
categoriale scholen of scholenge–
meenschappen van HAVO/VWO met
een zeker ieerlingental van tussen de
600 en 1000 het loodje moeten
leggen, omdat daar om politieke
redenen zogenaamd niet de voorkeur
naar uit kan gaan. Ik wil niet dat aan
de ene kant brede scholengemeen–
schappen worden gestimuleerd en
dat aan de andere kant dat type
scholen, waarop een deel van de
bevolking met de wet in de hand via
de koninklijke weg een beroep kan
doen, in de bekostiging de dupe
daarvan wordt. Ik wil dus, gegeven
wat de staatssecretaris heeft gezegd
in het mondeling overleg van 10
maart toen de verhoudingen wat
getroebleerd waren, dat heel goed
bekeken wordt of er nog geschoven
kan worden. Als je daarvoor meer
tijd nodig hebt, moet je goed
bekijken hoe je dit zal doen. Los je
het nu op of heb je daar een jaar
voor nodig? Of kun je het een en het
ander combineren? De bedoeling van
dit debat is ook om nog eens goed te
bekijken wat er gebeurt. Het is
echter volgens de gebruikelijke
procedure dat collega Hermes een
motie heeft ingediend - het betreft
namelijk èén termijn na een verslag
van een mondeling overleg - om de
discussie nog eens voluit te voeren.
Ik meen dat hier geen woord Spaans
bij zit.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Het gaat er absoluut niet om dat de
heer Hermes geen motie zou mogen
indienen. Het is een volstrekt duide–
lijke zaak dat hij daarvoor dit debat
heeft aangevraagd. De kwestie van
het jargon is ook geen punt. Het gaat
mij om het volgende. De doelstelling
van de Franssen is glashelder: brede
scholengemeenschappen moeten
worden gestimuleerd en men moet
de overige scholengemeenschappen
- en met name de genoemde
categorieën - niet het functioneren
onmogelijk maken. Dat is een
duidelijk standpunt. Hij moet dan
deze duidelijke lijn voortzetten voor

de datum van 1 augustus 1993. Hij
kan dan niet de motie van de heer
Hermes steunen. Wat gebeurt er
dan? Volgens de algemene
maatregel van bestuur die de staats–
secretaris heeft voorgehangen blijft
de situatie voor alle scholen per 1
augustus gelijk Alleen voor de brede
scholengemeenschappen wordt de
fusie gestimuleerd. Als de heer
Franssen in de loop van het volgende
jaar een herziening wil, omdat hij
bijvoorbeeld een betere onder–
bouwing wil, moet hij daartoe een
motie indienen.

De heer Franssen (VVD): De motie
gaat uit van de mededeling, gedaan
in het mondeling overleg, dat hoewel
invoering per 1 augustus geschieden
kan met de positieve effecten voor
de brede scholengemeenschappen
en het continueren van het huidige
bekostigingsniveau voor andere, op
termijn voor de andere scholen een
negatief resultaat zal ontstaan. De
reden waarom wij nu de discussie
over het voorhangende besluit
moeten besluiten is, wat mij betreft,
niet primair om het voordeel voor de
brede scholengemeenschappen
ongedaan te maken. Wij moeten nu
wel zeggen dat wij de andere school–
soorten daarvan niet de dupe willen
laten worden. Dan moeten wij nu
aan de bel trekken en niet later. Om
die reden is de motie volstrekt
terecht.

Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Mevrouw Versnel vraagt feitelijk aan
de heer Franssen waarom hij het
uitgangspunt - namelijk voor de
brede scholengemeenschappen doen
wat wordt voorgesteld in de
algemene maatregel van bestuur en
een herbezinning op de rest daarvan
- niet in een motie vastlegt.

De heer Franssen (VVD): Alles is in
een bepaalde procedure denkbaar.
De discussie is tot nu toe gegaan
over het gegeven, zoals ik dat in
antwoord op de interruptie van
mevrouw Versnel heb gesteld. Er is
wel uitzicht geboden op een verbe–
tering voor de brede scholenge–
meenschappen. Op termijn gaan de
andere scholen er op achteruit. Er is
voor een korte termijn een
overgangsperiode waarin zij dat niet
voelen. Als ik er geen zekerheid over
heb hoe het geheel er op termijn
uitziet, kan ik nu niet het ene partje
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eruit halen. Dit debat is ook van
belang, omdat de staatssecretaris
zijn beleid voor korte, middellange
en lange termijn in essentie goed
moet kunnen uitleggen. Zijn overleg
is steeds gericht geweest op
consensus. Mevrouw Netelenbos
weet dat ik niet de beroerdste ben
om consensus te bereiken als die
binnen bereik is, maar de liefde kan
niet van één kant komen.

D

Staatssecretaris Wallage:
Voorzitter! Het heeft mijn voorkeur,
over het laatste onderwerp van de
heer Franssen, de liefde, meer te
spreken dan over de eerste onder–
werpen van anderen, de scheiding.

Sinds oktober van het vorige jaar,
toen ik mijn eerste voorstellen voor
de linearisering en de vereenvou–
diging bij de Kamer aanhangig
maakte, heb ik geprobeerd, een
breed draagvlak voor deze
voorstellen te vinden. Hierin hebben
wij veel tijd gestopt en die tijd is nu
op. Daar hoeft geen verwijt over te
klinken, van de een voor de ander
noch van de ander voor de een, maar
het is wel een feit. Aan het einde van
deze week treedt een algemene
maatregel van bestuur in werking,
die ik hier heb voorgehangen om de
Kamer volgens de voorschriften de
gelegenheid te geven, er kennis van
te nemen, een opvatting erover te
geven en de zaak goed te wegen.

Het heeft veel tijd gekost, doordat
het heel ingewikkeld is. Wij hebben
gekozen voor linearisering, waardoor
de voordelen in de huidige bekos–
tiging voor kleine scholen uitge–
smeerd worden over alle scholen
naar rato van hun omvang. Als er
dus een effect optreedt, komt dit
niet in de eerste plaats doordat wij
aan de volledig brede scholenge–
meenschappen een hoger bedrag
per leerling toekennen, maar door
een verschuiving van klein naar
groot, ongeacht de samenstelling.

Verder bevat het voorstel diep
ingrijpende vereenvoudigingen: van
meer dan tien pagina's voorschriften
naar een enkele pagina grondslag
voor berekening. Het gevolg is dat
allerlei verfijningen in de bekostiging
vervallen, wat voor sommige scholen
positieve en voor andere scholen
negatieve effecten heeft. De
optelsom van de positieve en
negatieve effecten heb ik de Kamer

Staatssecetaris Wallage van Onderwijs en Wetenschappen

exact kunnen melden, doordat wij
niet met een theoretisch rekenmodel
werken, maar ik gewoon voor alle
scholen heb laten berekenen wat het
effect van de voorstellen is.

Er ontstaat hierover een langdurige
discussie, hier en daar belegd met
stevige politieke uitspraken. Per
saldo moet echter de vraag worden
gesteld wat wij met dit pakket
beogen. In de allereerste plaats is
dat het wat eerlijker verdelen van de
beschikbare middelen over alle
scholen. In de tweede plaats willen
wij afkomen van een gedetailleerde
en voor niemand begrijpelijke bekos–
tigingsgrondslag. Vervolgens heb ik
geprobeerd, rekening te houden met
wat ik als de opdracht van het
regeerakkoord zie. Dat is stimulering
van verbreding en vergroting van
scholengemeenschappen. Het
regeerakkoord spreekt van bredere
en grotere gehelen. Wij hebben de
mogelijkheid drastisch verbeterd om
een fusie tot stand te brengen tussen
VBO– en MAVO-scholen. Verder heb
ik geprobeerd, in de bekostiging
rekening te houden met het
complexer worden van een scholen–
gemeenschap.

Dan komt de vraag van de
maatvoering. Ik vond het interessant
dat de heer Hermes er in een inter–
ruptiedebatje met mevrouw
Netelenbos eerst het accent op

legde dat wij voor fusies van VBO en
MAVO zijn en mij vervolgens de
vraag stelde hoe het komt dat een
MAVO-school er in het bedrag per
leerling iets op vooruitgaat naarmate
zij in een breder geheel zit. Hiermee
kom ik tot wat voor mij de kern van
de discussie is. Wij hebben in het
regeerakkoord de instandhoudings–
normen voor VBO– en
MAVO-scholen drastisch
opgetrokken. De gedachte was dat
dit niet erg is en niet tot kaalslag
hoeft te leiden, maar kan leiden tot
inpassing van kleine scholen in
bredere gehelen. In mijn beleid van
de afgelopen drieënhalf jaar heb ik
scholen gestimuleerd tot fusie, niet
alleen volledig breed, maar ook met
andere partners voor een breder
aanbod. Ik word volstrekt ongeloof–
waardig, als ik aan de ene kant wil
dat een VBO-school of een
MAVO-school in een breder geheel
wordt opgenomen en aan de andere
kant in de bekostiging van de brede
scholengemeenschappen niet tot
uitdrukking breng dat zij een
complexere taak hebben. Anders
geformuleerd: wie zich - en met
name de fractie van het CDA heeft
dat gedaan in deze Kamer en zeker
aan gene zijde - echt zorgen maakt
over de mate waarin kleine
VBO-scholen en kleine
MAVO-scholen in een breder geheel
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worden opgenomen, moet blij zijn
met mijn voorstel om een brede
scholengemeenschap per leerling
iets gunstiger te bekostigen. Er is
voor de langere termijn geen betere
garantie voor kleine scholen in dit
land dat zij in een breder geheel
opgenomen worden dan de
voorstellen zoals ik die hier nu doe.
Tegen die achtergrond gaat het dus
niet om de vraag van bevoordeling
van de ene school boven de andere.
Het gaat in essentie om de geloof–
waardigheid van het beleid dat wij
voeren. Het gaat om de vraag, of je
iemand op pad mag sturen met de
opdracht niet alleen voor de brede
scholengemeenschappen, ook VBO–
en MAVO-scholen, ook categoriale
scholen - alles mag in stand blijven -
de normen op te trekken. En dan
komt de crux: wie garandeert nu dat
bij het optrekken van normen
scholen toch onder dak komen? Dat
kunnen wij met elkaar garanderen
door, naarmate een school breder
wordt, het ook in de bekostiging iets
gunstiger te laten zijn.

Wanneer moet je dat dan doen? Ik
verschuil mij niet achter het strikt
formele argument van het in werking
treden van de AMvB, ook niet achter
het feit dat wij al in mei leven,
hoewel dat op zichzelf allemaal
argumenten zijn. Het gaat mij iets
principiëler om de vraag: hoe ga je
om met scholen? Hoe ga je om met
scholen die in fusie verkeren? Ik heb
altijd tegen de scholen gezegd, dat ik
mijn uiterste best zal doen om, als
men probeert tot een breder geheel
te komen - de stap van VBO naar
VBO/MAVO, de stap van
VBO/MAVO naar MAVO/HAVO/VBO
- in de bekostiging die extra
inspanning te honoreren.

Dan komt die promille-opmerking.
Dat kan nooit bevredigend tot een
afronding komen in een discussie
over een promille meer of minder.
Op het moment dat tegen mij
gezegd wordt: dit is nu net iets te
voordelig voor de brede scholenge–
meenschap, moet ik in mijn vertaling
naar de scholen twee dingen zeggen
die volstrekt tegenstrijdig zijn. Ik
vraag met klem, die geïsoleerde
VBO-school niet in de steek te laten;
neem haar op. Ik was blij met de
opmerking van de heer Franssen dat
hij daar inhoudelijk geen bezwaren
tegen had. Maar van het CDA moet
ik dan kennelijk zeggen: een echte
vooruitgang in termen van bekos–

tiging zul je er echter niet aan
overhouden. Wij weten hoe moeilijk
het is het VBO te integreren in
bredere gehelen. Ik zie geen kans -
ik zeg dat ronduit, voorzitter - om op
een geloofwaardige manier met
fuserend voortgezet onderwijs in ons
land te communiceren als ik daar
mijn beleid niet kan uitvoeren.

Voorzitter! Ik kom nu op de tekst
van de motie. Op de details hebben
wij alle argumenten ruimschoots met
elkaar gewisseld. In de allereerste
plaats zit er in de veronderstelling in
de eerste alinea de gedachte dat,
omdat wij die bredere gehelen iets
beter bekostigen per leerling, dit ten
koste zou gaan van de smalle
gehelen. De hoofdbeweging is dat
de vereenvoudiging plussen en
minnen tot stand brengt, zeer wille–
keurig overigens. Vervolgens dat de
linearisering een zekere verschuiving
van klein naar groot met zich brengt.
Maar geen misverstand, ik heb in
mijn poging tegemoet te komen aan
de vragen van met name het CDA en
de VVD in de mondelinge
overleggen, een diep ingrijpende
wijziging in mijn oorspronkelijk
voorstel aangebracht. Daarbij zijn de
vaste voeten in feite gestegen van
180 mln. in mijn oorspronkelijke
voorstel naar 330 mln. in het huidige
voorstel. Mevrouw Sipkes wees daar
terecht op en mevrouw Netelenbos
gaf de getallen. Die komen dus niet
bij brede scholengemeenschappen
terecht. Die komen uitsluitend
terecht bij de scholen die op zo'n
vaste voet aanspraak mogen maken.
Die verhoogde vaste voeten
gedurende de rit leiden bij fusies tot
verlies van formatie. U moet niet
alleen kijken naar het verschil in de
coëfficiënt, dus het bedrag per
leerling dat wij geven, maar ook naar
het feit dat juist dankzij het
tegemoet komen aan fracties in deze
Kamer, het bij fusies moeilijker wordt
en er achteruitgang optreedt in
formatie. Ik wil daarom graag dat de
roemruchte tien van die brede
scholengemeenschap ook tegen het
licht wordt gehouden van het feit dat
wie volledig breed gaat, een stevig
verlies aan formatie oploopt bij de
overgang.

Voorzitter! Dan is het niet zo
simpel te veronderstellen dat het ten
koste gaat van de een of de ander,
omdat wij hier alle drie de processen
- linearisering, vereenvoudiging en
het honoreren van complexiteit - in

de formatieformule hebben laten
neerslaan.

De heer Hermes (CDA): De staats–
secretaris heeft gelijk dat hij de
vaste voeten nogal veranderd heeft.
Aangezien het budgettair neutraal is
gebleven, zal de verhoging van de
vaste voeten op de een of andere
manier ergens vandaan gehaald
moeten worden. Volgens mij is dit
gedaan in de categorieën van
scholen over de bekostiging waarvan
wij nu juist bezorgd zijn.

Staatssecretaris Wallage : Wij
praten hier over een aantal ingrepen
die kunnen plaatsvinden dankzij het
feit dat de totale bekostiging groeit.
Wij praten hier nlet over het laten
neerslaan van een bezuiniging op
enigerlei plek. Wij praten over de
verdeling van een extra bedrag dat
dankzij ons beleid beschikbaar komt.
Tegen die achtergrond kan de heer
Hermes zeggen dat hij het goed zou
vinden om van die extra ruimte iets
meer terecht te laten komen bij de
een of de ander. Wij moeten hier
niet zeggen dat er als het ware iets
afgepakt wordt. Nee, hoogstens kan
men het volgende zeggen. Van de
extra ruimte die de komende jaren
ontstaat delen wij, rekening houdend
met de complexiteit van schoolorga–
nisaties, relatief wat meer toe aan de
bredere gemeenschappen.

De heer Hermes (CDA): Het kan zijn
dat ik niet kan rekenen, maar er
moest toch eerst nog 50 mln.
worden weggewerkt?

Staatssecretaris Wallage : Er is
sprake van de volgende situatie. Een
aanvankelijk voorgenomen bezui–
niging wordt gedekt op een wijze die
de instemming van deze Kamer heeft
gekregen. Ik beschouw deze bezui–
niging niet als een klassieke bezui–
niging. Wat mensen door intelligent
beleid bij zich hadden kunnen
houden, harken wij door intelligent
beleid weer naar de schatkist toe.
Dat is een ander soort discussie.
Waar het werkelijk om gaat, is dat de
extra ruimte ad ruim 60 mln. dankzij
de convenanten en dankzij een
aantal prioriteiten...

De heer Hermes (CDA): Nadat u er
eerst 50 mln. had afgehaald! Geen
wonder dat je er dan 60 mln. naartoe
moet brengen!
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Staatssecretaris Wallage : Ik vraag
hier niet om huldeblijken en luide
enthousiasmeringen. Ik vraag wel om
hier geen verkeerde voorstelling van
zaken te geven. Het feit dat wij
rekening houden met de complexiteit
van een schoolorganisatie behoeft
niet betaald te worden door andere
scholen, doordat wij daar middelen
zouden weghalen. Dankzij het feit
dat wij in toto die ruimte hebben,
kunnen wij discussiëren over een
goede verdeling.

Ik kom op het tweede punt van de
motie. Daarin zit de volgende
gedachte. Naarmate het beter gaat
met de brede scholengemeen–
schappen, kost dat het Rijk meer
geld. Kunnen wij ons dat op termijn
wel permitteren? Ik permitteer mij
een filosofische opmerking. Als het
de grootste zorg van deze Kamer
wordt hoe het succes van het beleid
moet worden betaald, vind ik dat niet
zo'n grote ramp. De Kamer heeft
echter recht op een correct
antwoord. Ik heb de budgettaire
consequenties gedurende de rit
steeds exact verschaft. Het is
denkbaar dat fusieprocessen op de
langere termijn een aantal plussen
en minnen vertonen. Het wegvallen
van een aantal nu te betalen vaste
voeten is voordelig. Het feit dat de
bekostiging per leerling iets hoger is,
kost geld. Het is de vraag wat de mix
wordt tussen de verschillende confi–
guraties. Ik zeg graag toe dat ik de
meest actuele informatie, die rond
de zomer beschikbaar komt bij de
evaluatie van het scholengemeen–
schapsvormingsproces, richting
meerjarenraming zal laten doorre–
kenen op de budgettaire conse–
quenties. Ik heb niets te verbergen.
De begrotingen voor 1993 en 1994
maken het zeer wel mogelijk, het
beleid uit te voeren. Op grond van de
gegevens die mij nu ter beschikking
staan, verwacht ik dat de resultaten
op langere termijn sterk zullen
afhangen van de mate waarin een
aantal andere scholengemeenschap–
typen, naast de brede scholenge–
meenschappen, hun marktaandeel
behouden. Het is dus echt een mix
van verschillende elementen. Voor
de iets langere termijn valt er niet zo
verschrikkelijk veel zinnigs over te
zeggen. Rond de zomer zal ik de
Kamer zo exact mogelijk informeren.

Ik kom op de onderbouwing.
Uitgaande van de bestaande midde–
lentoedeling, die in de terminologie

van de heer Hermes wel onderbouwd
was, passen wij linearisering en
vereenvoudiging toe. Als men al over
de onderbouwing wil praten, kan
men niet zeggen dat daar geen
sprake van is. Nee, het is afgeleid
van de oude onderbouwde formules.
Wat je wel kunt zeggen, is dat
naarmate je met meer globale
bekostiging werkt, op de langere
termijn behoefte bestaat aan een
zeker rekenmodel om een aantal
uitgangspunten te kunnen ijken. De
Kamer moet kunnen controleren of
de scholen met het geld dat zij van
de regering krijgen hun taak kunnen
verrichten. Daar heb ik een
verkenning over lopen, waarover ik
de Kamer binnenkort zal informeren.

Dan het concrete voorstel om te
komen tot uitstel met een jaar.
Natuurlijk zal ik afwachten hoe de
Kamer over de motie ter zake zal
stemmen, maar ik wil er nu toch
even een eerste indruk van geven. Ik
vind dat uitstel met een jaar alleen
dan zinnig is, als je echt met de
handen in het haar zit wat betreft de
inhoudelijke afweging. Dat is echter
niet het geval. Wij hebben een
betrekkelijk zakelijk verschil van
mening. Dan is het de taak van de
regering om te regeren, om een
knoop door te hakken. Het is de taak
van de Kamer om dat te beoordelen.
De scholen mogen in ieder geval niet
in onduidelijkheid verkeren, omdat
wij een meningsverschil hebben. Dat
behoren wij dan te beslechten, af te
ronden. Het is belangrijk dat de
scholen die het moeizame proces
van fusie ingaan, per 1 augustus van
dit jaar een steuntje in de rug krijgen
in de vorm van dit beleid. Deze
scholen gaan daar van uit; dat
hebben ze mij vele malen in het
vooruitzicht horen stellen. Daar heeft
de Kamer weliswaar geen boodschap
aan - zij maakt haar eigen afweging
- maar ik heb er wel een boodschap
aan. Ik wil geloofwaardig blijven voor
de scholen die nu in groten getale de
moed opbrengen om een serieus
fusieproces in te gaan. Hoewel ik zal
nadenken over het element van het
uitstel, vind ik het op zeer gespannen
voet staan met de verantwoorde–
lijkheid, zoals ik die voel voor de
fuserende scholen.

Dan het tweede element, het
onderzoek. Als de Kamer zegt dat zij
de effecten wil kennen en wil beoor–
delen of de koers gestadig is of
bijstelling behoeft, dan ben ik niet

degene die vervolgens allerlei vluch–
troutes gaat zoeken en onderzoek
tracht te vermijden. Ik vind
onderzoek vooraf niet nodig, omdat
wij gewoon exact kunnen berekenen
wat er voor elke school qua plus en
min uit te voorschijn komt. Ik zou
mijn eigen medewerkers onrecht
doen als ik zou suggereren dat ik
onderzoek nodig zou hebben om de
effecten per 1 augustus te kennen.
Dat hebben die medewerkers perfect
uitgerekend. Wanneer de Kamer bij
alle afwegingen die hier aan de orde
zijn - ik noem de linearisering, de
vereenvoudiging en de honorering
van complexiteit van scholenorgani–
saties - van oordeel is dat wanneer
er enige ervaring is opgedaan met de
nieuwe bekostigingsformules, er een
zodanig onafhankelijke externe
beoordeling plaats moet vinden
teneinde een grondslag te hebben
voor eventuele bijstelling, dan zal ik
daar in posltieve zin goed over
nadenken.

De heer Franssen (VVD): Ik ben de
staatssecretaris erkentelijk voor die
laatste toezegging, al is die wat
verder in de tijd uitgesmeerd dan mij
voor ogen staat. Ik zou graag zicht
willen hebben op de situatie die
ontstaat nadat de overgangstijd is
verstreken, omdat er bij de invoering
van de nieuwe formatieregels ervan
uitgegaan wordt dat brede scholen–
gemeenschappen worden gestimu–
leerd. Deze krijgen een positief
bekostigingseffect. Andere scholen
hebben vooralsnog geen nadeel,
maar vroeg of laat ontstaat dat
nadeel voor hen wel. Ik wil inzicht
hebben in de exacte omvang van dat
nadeel en in de manier hoe dat
gecompenseerd kan worden op een
zodanig moment dat die scholen dat
nadeel niet werkelijk aan den lijve
gaan ondervinden. Daarop zou dat
onderzoek wat mij betreft gericht
moeten zijn, zodat de Kamer
daarover, inclusief de budgettaire
consequenties, tijdig kan spreken.

Staatssecretaris Wallage : Mijn
voorlopige positieve houding ten
opzichte van de suggestie had niet
de bedoeling om onderzoek uit te
stellen tot na drie jaar. Ik begrijp dat
dit voor eventuele bijstellingsde–
batten in deze Kamer beperkt
relevant zou zijn. Als de heer
Franssen zegt "als je zoiets doet, kun
je dat snel opstarten", dan heb ik
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daar geen principieel bezwaar tegen.

De heer Franssen (VVD): Wilt u de
Kamer dan schriftelijk laten weten op
welke wijze u dat precies vorm
geeft? Daar heeft u enige tijd voor
nodig, denk ik.

Staatssecretaris Wallage : Ja, dat
zal ik zeker doen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Uit het debat heb ik
geconcludeerd dat het van belang is
dat er nog deze week over de motie
wordt gestemd. Ik stel voor,
daarover morgen na de regeling van
werkzaamheden te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enige minuten
geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de Bouwbegelei–

dingscommissie van 22 april
1993 betreffende Huisvesting
der Kamer (11107, nr. 91)

De beraadslagmg wordt geopend.

D

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
Namens de CDA-fractie wil ik de
Bouwbegeleidingscommissie - de
commissie die de nieuwbouw
begeleid heeft - bedanken voor de
sinds de vorige bespreking verrichte
werkzaamheden. Wij hebben in de
laatste bespreking met het Presidium
nog aandacht besteed aan klachten
en wensen die er nog lagen. Ik
constateer namens mijn fractie dat
door de Bouwbegeleidingscommissie
aan diverse punten nog aandacht is
besteed. Op een aantal kom ik nog
terug. Ik wil ook van de gelegenheid
gebruik maken om de Stichting
Nieuwspoort een compliment te
geven voor de voortreffelijke wijze
waarop het nieuwe Nieuwspoort is
ingepast in het kamercomplex.

Bij lezing van het verslag rijst bij
mij de vraag of het de laatste keer is
dat de Kamer met de Bouwbegelei–
dingscommissie spreekt. Ik vind
trouwens dat de voorzitter en de
secretaris van de Bouwbegeleidings–
commissie niet misstaan in "vak K",
zoals dat sinds de openmg is gaan

heten. De Bouwbegeleidingscom–
missie merkt echter terecht in het
verslag op dat de normale exploitatie
van het gebouw bij de Raming aan
de orde kan komen. Nu het grootste
en ingrijpendste deel van de klus is
geklaard, is de rol voor het gehele
project eigenlijk minder opzien–
barend geworden, hoewel de totale
nieuw– en vernieuwbouw
waarschijnlijk nog tot 1998 lijkt te
moeten duren.

Namens de CDA-fractie wil ik de
suggestie doen, nu de commissie
toch voor de loop van het project
nog blijft bestaan, aan de commissie
een auditfunctie toe te voegen voor
de gerealiseerde onderdelen van het
project en dan met name een audit
ten aanzien van de architectonische
kwaliteit van aanpassingen en
zichtbare werkzaamheden in de
gebouwen. Naar onze smaak is dat
nodig, gelet op de kwaliteit van
sommige aanpassingen tot nu toe.
Wij maken ons er enigszins zorgen
over dat de normale exploitatie wel
eens onvoldoende garantie zou
kunnen bieden voor een bestendige
architectonische kwaliteit van de
gebouwen. De ingrepen na de
ingebruikname lijken niet altijd
doordacht of te passen in relatie met
de fraaiheid van de gebouwen. En
als ik dan in het verslag zie dat er
ook nog een discussie gevoerd gaat
worden over de restauratieve
voorzieningen die mogelijkerwijs tot
bouwkundige ingrepen kunnen
leiden, dan is waakzaamheid
geboden. Bij een aantal onderdelen
zal de architect ongetwijfeld zelf
betrokken zijn. Het lijkt mij toch een
goede zaak dat ook de Bouwbegelei–
dingscommissie een oogje in het zeil
houdt. Graag krijg ik een reactie op
dit punt. Dan kan hierop eventueel
bij de bespreking van de raming
nader ingegaan worden.

Voorzitter! Enkele opmerkingen
over de afsluiting van fase 2. Mij is
niet helemaal duidelijk waarom de
inrichting van de Burgerzaal, waar de
publieke belangstelling zo groot voor
is, stagneert. Graag krijg ik daarover
informatie. Is inmiddels al voldoende
helder of de inrichting van de zaal,
die zou bestaan uit de voormalige
groene bankjes, al voltooid is? Zijn er
bankjes over? Wat gebeurt er met
overtollige inrichting van de oude
zaal?

Het grootste knelpunt bij het
functioneren van het nieuwe

complex is de klimaatbeheersing,
beter eigenlijk "het ontbreken
daarvan". Ik merk het zelfs hier op
dit moment. De indruk is dat de
gepleegde ingrepen niet tot het
gewenste resultaat hebben geleid op
warme dagen en de dagen daarna.
Verbetering is nog steeds nodig, niet
alleen in de Statenpassage, maar
kennelijk ook in de keukens,
alhoewel ik niet eens tot de
frequente consumenten van
uitsmijters behoor. Als de voorzie–
ningen voor koude dagen bij de
informatiebalie definitief zijn, dan
zijn zij niet passend en evenmin
effectief, zo lijkt mij. Wie draait nu
eigenlijk voor de kosten van
eventuele verdere aanpassingen op?
Wellicht moet deze vraag aan de
orde komen bij de bespreking van de
raming voor 1994. Naar onze
mening dient dat niet ten laste van
de RTR 1991 te gebeuren. De RGD
zou dat in de totale kosten voor dit
gebouw moeten opnemen, zo nodig
aanvullend.

In het verslag komt ook een
andere milieukwestie aan de orde, de
roltrappen. De CDA-fractie volgt de
redenering van de BBC, maar zij
verwacht van de diensten dan wel
dat de roltrappen onder meer in
weekeinden, zeker als er geen
rondleidingen meer zijn, daadwer–
kelijk stilgezet worden, ter bevor–
dering van een zo goed mogelijk
milieubewust gebruik. Ik zal ook dit
punt desnoods bij de bespreking van
de raming aan de orde stellen.

Mijn fractie is overigens positief
over het symbool dat verkregen kon
worden voor de gehandicaptenvoor–
zieningen. Daarvoor past ook de BBC
een compliment. Wij zijn nog niet
tevreden over de aankleding van
wachtruimten voor bezoekers bij de
hoofdingangen. Sober hoeft toch
niet zo afzichtelijk te zijn? Zelfs het
meest eenvoudige bedrijf heeft, zo
denk ik, betere wachtruimten. Graag
ook op dit punt een reactie van de
BBC.

De derde fase betreft de renovatie
van de overige gebouwen aan het
Binnenhof. De CDA-fractie heeft
waardering voor het overnemen van
de suggestie ten aanzien van de
afdelingen. Ik hoop dat ook, mogelijk
op termijn, bouwkundige ingrepen
kunnen worden uitgevoerd ten
aanzien van de leeszaal en de biblio–
theek, waardoor de ruimtes als
zodanig intact blijven.
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Wij betreuren overigens dat
vertraging is opgetreden bij de
uitvoering. Het lijkt erop dat, gezien
het plaatsen van containers,
daarmee begonnen is. Is die indruk
juist?

Het is mijn fractie nog niet geheel
duidelijk wat nu de resultaten zijn
van de correspondentie met de
minister van VROM over de versobe–
ringen die verder doorgevoerd
moeten worden. Wat is de reactie
van de minister op de laatste brief
die namens de Kamer door de
voorzitter van het Presidium is
geschreven? Wij hebben zeker
begrip voor het handhaven van de
financiële taakstelling, maar wij
vinden het toch kwalijk dat de kosten
voor het datanet voor rekening van
de Kamer komen. Ik kom hierop bij
de bespreking van de raming terug.

De grootste onduidelijkheid betreft
de zogenaamde "statietrap", die is
gepland tussen de Schepelhal en de
Balzaal. Wij hebben op zichzelf niet
zoveel problemen met heroverwe–
gingen, maar laat de uitkomst dan
zijn dat er een waardige trap komt en
geen keukentrapje.

Ten slotte onderstreep ik - nog
steeds - de wens om te streven naar
één kamer per kamerlid. Door het
vooruitschuiven van het project Plein
23 lijkt dat deze eeuw niet meer
haalbaar. Is dat ook naar het oordeel
van de BBC een juiste indruk? Verder
verzoek ik, nu of bij de bespreking
van de raming, helderheid te
verschaffen over de laatste twee
alinea's van de brief van 15 april jl.
van de voorzitter van de Kamer.

D

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Ook ik wil eerst enkele woorden van
dank spreken in de richting van de
Bouwbegeleidingscommissie. Zij
hebben vele werkzaamheden verricht
en over het algemeen tot grote
tevredenheid van de VVD-fractie. Dit
neemt niet weg dat wij de laatste tijd
een beetje de indruk krijgen dat het
elan er wat uit is. Nadat het gebouw
vorig jaar op 29 april werd geopend,
was er sprake van een grote euforie,
maar van de aanpassingen die
noodzakelijk zijn, komt op het
ogenblik weinig terecht.

Voor het grootste deel sluit ik aan
bij hetgeen collega Koetje zojuist
naar voren heeft gebracht, maar op
twee aspecten ga ik nader in. In de

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66)

eerste plaats is dat het klimaat in dit
gebouw. Wij zien bewakers in de
winter met straalkacheltjes bij de
ingangen zitten en 's zomers weten
wij niet waar wij heen moeten van de
warmte. Er kan hier geen zonwering
komen. In het restaurant is het
dermate warm dat het soms
menselijk leed met zich brengt, nog
afgezien van het feit dat in het
Statenrestaurant niet eens een
uitsmijter te krijgen is, ook tenge–
volge van de warmte. Wat gebeurt
hier nu werkelijk aan? Worden er
maatregelen getroffen? De BBC
heeft hier ongetwijfeld plannen voor.

Het tweede punt dat ons erg
interesseert, is natuurlijk het punt
van de renovatie. De VVD-fractie
stelt hier in het bijzonder belang in,
omdat wij teruggaan naar het oude
gebouw. Wij kunnen constateren dat
er nog niets verbouwd wordt, of ik
moet mij daarover vergissen. Er
schijnen wat strubbelingen te zijn
tussen het ministerie van VROM en
de Tweede Kamer over het juiste
bedrag dat beschikbaar is. Er zou
wat op beknibbeld moeten worden.
Naar mijn mening zou echter op
belangrijke punten al wel begonnen
kunnen worden. Ons was voorge–
spiegeld dat het werk in 1994
gereed zou zijn, maar daar is volgens
mij geen uitzicht meer op. Mijn heel
duidelijke en concrete vraag aan de

BBC is welke acties ter zake worden
ondernomen. Is te verwachten dat
wij op redelijke termijn naar de
"vernieuwbouw" kunnen?

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Mevrouw de voorzitter! Ik begrijp dat
dit min of meer het laatste echte
verslag is van de Bouwbegeleidings–
commissie. Ik begrijp ook dat de
heer Koetje deze commissie zou
willen omdopen tot een interne
welstandscommissie, zoals die ook
bij de gemeente bekend is. Wellicht
zou deze samen kunnen gaan met de
monumentencommissie, zodat een
totale beoordeling en een totaal
volgen van alle ontwikkelingen
ontstaat. Op zichzelf vind ik dit geen
onaardige gedachte, maar het lijkt
mij verstandig om een dergelijke
commissie dan wel anders te
noemen en er anders mee om te
gaan.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter! Er
is sprake van een misverstand. Ik ga
ervan uit dat de rest van het project
gewoon onder de naam Bouwbege–
leidingscommissie blijft doorgaan.
Daarbij gaat het wel degelijk om
echte bouwbegeleiding.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
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"What's in a name"? Het kan mij
eigenlijk ontzettend weinig schelen.
Mij ging het er gewoon om dat de
functie anders wordt, waardoor ook
een andere positionering ontstaat.
De heer Koetje gaf dit zelf ook al aan
door te zeggen dat dit voortaan bij
de raming behandeld zou kunnen
worden en niet meer apart.

De BBC zeg ik zeer hartelijk dank
voor al hetgeen er tot dusver is
gebeurd, want dat was niet gering.
Vorig jaar is daar al uitvoerig over
gesproken, maar ik wilde het nog
even aanstippen.

Voorzitter! Er is groot en klein
leed. Het grote leed betreft veel
mensen in dit gebouw en het kleine
leed weinig. Ik begin bij het grote
leed en dat zijn de hitte en de kou,
waardoor wij in een soort tuinbouw–
situatie verkeren. Natuurlijk zouden
wij allemaal moeten opbloeien, maar
helaas zijn wij geen planten, dus het
gaat om een negatief effect. Ik hoor
uit mijn fractie slechte verhalen
hierover. Gelukkig kan ik bij mijzelf
de boel laten doortochten, maar
verder gaat het om een negatieve
situatie. Kan de BBC aangeven wat
nu de voorstellen zijn? Er wordt wel
iets gesuggereerd in de zin van "wij
hebben wat gedaan, het zal wel
beter worden en dat zullen wij na
afloop van deze zomer bekijken". Ik
had vorige zomer het gevoel dat het
niet nog een keer zo kan, maar ik
heb nu het gevoel dat het nog een
keer hetzelfde wordt. Ik sluit mij aan
bij datgene wat daarover door
anderen is gezegd.

Bij het gebouw achter Plein 23
wordt verwezen naar begin volgende
eeuw. Dat lijkt mij behoorlijk ver. Op
welk moment wordt vastgesteld dat
ieder kamerlid zijn eigen kamer kan
hebben? Blijft dat opschuiven in de
loop der jaren en komt dat uitein–
delijk ook in de volgende eeuw
terecht? Of worden er andere oplos–
singen gekozen, zodat op een
redelijk tijdstip, dat voorheen is
afgesproken, ieder kamerlid een
eigen kamer heeft?

Ik heb de indruk dat de Bouwbe–
geleidingscommissie de problemen
bij de renovatie van Binnenhof 1a tot
3 heeft opgelost. Terecht gaat dit
niet ten koste van de overige
renovaties bij Koloniën en Binnenhof
7. leder onderdeel heeft en houdt
zijn eigen begroting en dat gaat niet
ten koste van een ander.

Rond de oude zaal en omgeving

ontstaat een gebied waar veel
bezoekers zich zullen ophouden.
Worden daar eenvoudige restaura–
tieve voorzieningen gemaakt? Er
kunnen elders problemen ontstaan,
maar je kunt deze spreiden door op
twee punten een simpele oplossing
te creëren. Daarmee kun je beter uit
de voeten.

Voorzitter! Ik sluit af met een
kleine ergernis, dat wil zeggen voor
een beperkt aantal personen. In
sommige delen van dit gebouw, om
precies te zijn op nummer 7, zitten
op sommige deuren ontzettend
zware drangers. Wij hebben
ongeveer duizend keer gebeld met
alle mogelijke instanties binnen dit
gebouw om die drangers een open
situatie te kunnen geven, zodat
mensen die bijvoorbeeld last hebben
van reuma, niet waanzinnig hoeven
te duwen. Ik breng dit ter sprake,
omdat wij het al zo vaak hebben
gevraagd. Het is heel vaak
toegezegd, maar er is nooit wat
gebeurd.

D

De heer Zijlstra (PvdA): Mevrouw
de voorzitter! Het verslag van de
Bouwbegeleidingscommissie heeft
betrekking op een heel belangrijke
periode, met het gereedkomen van
de nieuwbouw en de renovatie van
Binnenhof 4-5 en het gebouw van
Justitie. Ik wil namens de fractie van
de Partij van de Arbeid mijn
waardering uitspreken voor het werk
dat de Bouwbegeleidingscommissie
in deze periode heeft gedaan.

Ik heb ook een aantal vragen. Wat
moet er gebeuren in de Burgerzaal,
waarover wordt opgemerkt dat er
nog het een en ander aan mankeert?
Over de roltrappen vindt een curieus
debat plaats. Als je die roltrappen
wilt laten lopen op het moment dat
je erop stapt, kost dat heel veel
investeringen en levert dat heel
weinig op in de zin van minder
stroomgebruik, lees ik. Maar als ik op
het centraal station in Den Haag
kom, zijn daar alleen maar zulke
roltrappen. Dan is de vraag wie er
gek is. Je mag het misschien niet
zeggen, maar een van beide zou toch
eigenlijk gek moeten zijn. Als het
verhaal klopt, wordt er bij het
centraal station in Den Haag geld
verslonden, maar dat zal toch niet zo
zijn. Ik heb er geen verstand van,
maar ik vind dit weinig helder.

Ik zou graag willen weten of er
inmiddels een reactie of overeen–
stemming is over de brief van 15
april van de voorzitter aan de
minister van VROM. Wat vindt de
Bouwbegeleidingscommissie van de
voorstellen die de voorzitter heeft
gedaan?

Bij de fractie van de Partij van de
Arbeid leeft wat angst voor de bezui–
nigingen. Wij hebben de discussie
gehad over de projecten die nu
gereed zijn. Als laatste zijn aan de
beurt Binnenhof 7 en Koloniën. Er
wordt gesproken over taakstellende
budgetten. Bij ons leeft de vrees dat
als aan het einde van de rit het
gebouw Koloniën en Binnenhof 7
opgeknapt moeten worden, de
geldstroom zal zijn opgedroogd. Dat
zou toch niet moeten.

Over klimaatbeheersing is al het
nodige gezegd. Met mevrouw
Versnel concludeer ik uit de stukken
dat pas na het jaar 2000 voor elk
kamerlid een ruimte beschikbaar is.
Ik moet zeggen: alles went. Ik zit zelf
al jaren in zo'n hok. Op den duur zie
je dat niet eens meer. Een normale
werkgever zou zijn medewerkers niet
een dergelijke werkruimte durven
aanbieden. Alleen wij accepteren
het. Dat zal te maken hebben met
het dienende karakter van dit ambt.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Zo heb ik het niet gezegd. Ik heb
gezegd dat het gebouw Plein 23 pas
na het jaar 2000 aan de beurt zal
zijn. Tussendoor zal er iets anders
bedacht worden. Ik wil weten
wanneer ieder kamerlid een eigen
kamer heeft. Ik mag toch hopen dat
dit nog voor de volgende eeuw het
geval zal zijn.

De heer Zijlstra (PvdA) Ik heb uit
de stukken begrepen dat dit pas aan
het begin van de volgende eeuw het
geval zal zijn. Het is toch een
merkwaardige discussie.

De voorzitter Het woord is aan de
voorzitter van de Bouwbegeleidings–
commissie, de heer Van Vlijmen.

D

De heer Van Vlijmen (CDA):
Mevrouw de voorzitter! Ik dank de
leden die gesproken hebben voor
hun waarderende woorden. Ik kan
hen verzekeren dat de leden van de
Bouwbegeleidingscommissie dit
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werk met veel plezier verrichten. Het
is een leuke uitdaging erbij. Het is
een soort bijbaan. Nu wij voor het
eerst in de nieuwe zaal staan en
verantwoording afleggen over het
opleveren van deze zaal, zijn wij
dankbaar dat de reacties die wij in
de loop van het jaar hebben
gekregen zowel van de leden als van
de pers als van derden zo positief
zijn.

Het is voor de derde keer in de
geschiedenis van het parlement dat
gesproken is over nieuwbouw en dat
dit ook gerealiseerd is. Wij zijn blij
dat het resultaat iedereen tevreden
stemt. Er zijn natuurlijk wat klachten.
Dat is altijd het geval bij een
ingebruikneming van een nieuw
gebouw. Er is wat groot leed en wat
klein leed, zoals mevrouw Versnel
dat noemt.

De heer Koetje begon zijn bijdrage
met de vraag of het de laatste keer is
dat de BBC met de Kamer in debat
gaat over de werkzaamheden van het
afgelopen jaar. Dat zal naar onze
mening niet het geval zijn. Wij zijn
net gestart met de derde fase: de
verbouwing van Binnenhof 1a-3. Wij
denken dat deze commissie nog een
taak heeft totdat het hele complex
ten finale is afgerond. Daarbij is
Plein 23 niet inbegrepen. De
oorspronkelijke opdracht was, dit
proces en de afronding daarvan te
begeleiden. Naar mijn mening dient
daar de grens te blijven liggen.

Misschien zullen wij vanaf nu iets
minder intensief als BBC bijeen
komen omdat de werkzaamheden die
thans gestart zijn van een andere
aard zijn dan de werkzaamheden uit
de tweede fase. De contacten waren
toen erg intensief. Het lijkt mij goed
dat de BBC haar rol tot het einde toe
vervult. Naar mijn mening moet het
Presidium beslissen over de vraag of
dat een soort audit-achtige functie
zou kunnen inhouden ten aanzien
van de architectuur, voor zover die
klaar is en voor zover die straks klaar
zal zijn. Het gaat er dan om of de
bewoner zichzelf van een zeker
controlemechanisme in de zin van
welstand zou willen voorzien. Ik vind
het sympathieke aan de gedachte
van de heer Koetje dat de bewoner
probeert om de architectuur, als het
ware als een kunstwerk waarin hij
woont, zoveel mogelijk in ere te
laten. Ik zou het met dat motief
gaarne eens kunnen zijn, maar het is
geen punt waarover de BBC een

mening moet hebben. Naar mijn
mening moet het Presidium daarover
een besluit nemen.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter! Ik
maak hieruit op dat de voorzitter van
de BBC het een nuttige suggestie
vindt. Is de BBC ook bereid om die
rol op zich te nemen?

De heer Van Vlijmen (CDA): Zoals
de heer Koetje merkte, zocht ik de
uitweg naar het motief, omdat ik het
op zichzelf een goede suggestie
vind. Ik vind eigenlijk ook dat de BBC
daar zelf geen mening over moet
hebben. Ik probeer mij dus even een
beetje te beperken tot mijn eigen
mening en het terug te brengen tot
de intentie van zijn bedoeling. Ik
denk dat ik die gewoon gaarne wil
onderschrijven.

De heer Koetje (CDA): Dank u wel.
Dan zullen wij dit punt bij de raming
aan het Presidium voorleggen.

De heer Van Vlijmen (CDA): Dat
lijkt mij een goed idee.

De heer Koetje is ook ingegaan op
de afsluiting van de tweede fase en
merkte daarbij op dat de Burgerzaal
nog niet af is. Het volgende
probleem doet zich voor. Er zou een
ifilmzaal in de Burgerzaal moeten
komen. Gebleken is echter dat de
geluid– en lichtdichtheid, dus de
afsluiting van de ruimte ten opzichte
van de omloop in de Burgerzaal,
waarin andere elementen van infor–
matie zijn voorzien, een probleem is.
Die activiteiten hinderen elkaar
enorm. Daarvoor hebben wij nog
geen definitieve oplossing. Er wordt
aan gewerkt, zou ik gemakshalve
moeten zeggen. Ik wil echter niet
verdoezelen dat daar natuurlijk ook
het probleem zit dat het creëren van
een afgesloten filmzaal oorspron–
kelijk niet in het budget van de
nieuwbouw was opgenomen. Dat is
immers een vrij ingrijpende
beslissing.

Het meubilair van de oude zaal zal
wel overgaan. Dat zal in de komende
tijd plaatsvinden. Het ontwerp
daarvoor is klaar. Er moet nader
worden ingegaan op de vraag of het
element "afgesloten filmzaal" een eis
moet blijven voor de voorlichting. De
gebruiksmogelijkheid van de
Burgerzaal als zodanig wordt in geval
straks wel beter als de inpassing van
het meubilair heeft plaatsgevonden.

Ik geef dit aan omdat dit soort
"ontdekkingen" bijzonder vertragend
heeft gewerkt.

Een aantal sprekers heeft het
klimaat aan de orde gesteld. Ik wil er
graag aan herinneren dat wij in de
BBC al heel vroeg een vrij cruciale
beslissing hebben genomen,
namelijk om geen airconditioning in
dit gebouw aan te brengen. Dat is in
het begin uitgebreid aan de orde
geweest. Het is ook modern om
airconditioning te hebben. Wij
hebben, haast ook om principiële
redenen, echter toen al besloten om
dat niet te doen. Er speelden ook wel
praktische redenen. In de eerste
plaats is het bijzonder duur; in de
tweede plaats gebruikt het enorm
veel energie en in de derde plaats
dachten wij dat het erg beperkt
gebruikt zou worden. Omdat wij op
de kalender zagen hoeveel dagen dat
echt zou moeten functioneren,
hebben wij in een heel vroeg
stadium al afgezien van de aircondi–
tioning, maar natuurlijk met de vraag
aan de architect en de Rijksgebou–
wendienst wat wij voor een klimaat–
beleving in die ruimten krijgen als wij
dat niet zouden laten doen. Ik wil
toch nog eens zeggen dat dit de
ruimten te zamen betreft. De hal die
straks naar de nieuwbouw komt, is
een met deze hal doorverbonden hal.
Die zal dus ook in het totale klimaat
een rol gaan spelen.

Ik kan mij diverse discussies herin–
neren over hoe dat zou gaan, omdat
je dit soort dingen juist van papier en
tekenlngen heel moeilijk kunt lezen.
Dat heeft toen tot de conclusie
geleid dat het mogelijk was om een
ondergrens te nemen voor de kou en
een bovengrens voor de warmte.
Daartussen zou het zich dan
bewegen. Toen hebben wij uitge–
rekend om hoeveel dagen dat zou
gaan. Ik heb die tekening gezocht,
maar ik heb haar niet meer; het is bij
mij in de boekenkast zo langza–
merhand nogal een rommel
geworden door alle dossiers. Het
was echter duidelijk te zien om
hoeveel dagen het gaat. Wij leven in
Nederland natuurlijk in een klimaat
waarin niet zo ontzettend veel
snikhete dagen zijn en maar een paar
weken vorst.

Ik moet zeggen dat er met dat
uitgangspunt in wezen niet is uitge–
komen wat wij daarvan hadden
verwacht. Daar moeten wij gewoon
eerlijk in zijn: het systeem werkt niet.
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Wij zijn toen ook, in overleg met de
voorzitter en het Presidium, gaan
praten over oplossingen. Wij zaten
immers met de moeilijkheid dat wij
als bouwbegeleidingscommissie
natuurlijk in wezen zijn uitgepraat als
je het program van eisen laat
uitvoeren zoals het door de Rijksge–
bouwendienst is opgedragen aan de
aannemer. Dan ligt het produkt er
zoals het er ligt. In grote soepelheid
moet ik echter zeggen dat wij toch
van alles hebben geprobeerd om
elementen die mogelijk zijn, eruit te
halen en te kijken wat je daar
specifiek aan kunt doen. Dat heeft
geresulteerd in allerlei metingen die
wij in de loop van het jaar inmiddels
hebben gedaan. Daarom zijn wij er
ook niet een, twee, drie ingestapt,
omdat je dan eigenlijk zonder goede
gegevens wellicht een maatregel
neemt waarmee je niet de echte
oplossing te pakken hebt. Allerlei
straalkacheltjes en dat soort dingen,
blaasmachines en papieren afschut–
tingen aan de loges zijn daar
allemaal symptoompjes van.

De grote beslissing die wij op
goede gronden wel hebben
genomen, is dat wij draaideuren
krijgen. Dat is dus voor de kou. Die
deuren sluiten de hal klimatologisch
meer af dan het systeem dat wij nu
hebben. Dat kan overigens ook
werken naar de warmte toe, maar
dat zal moeten blijken. Wij hebben
inmiddels bepaald hoeveel ruiten er
meer in de loges moeten zitten om
de loges van de portiers uit de circu–
latie te krijgen. Dat was de proef met
dat papier en wij denken nu dat dat
lukt. Hierachter zijn wij ook nog
bezig om te kijken hoe je daar de
tocht, de circulatie van de lucht, weg
kan krijgen etcetera. Er wordt aan
gewerkt om niet met lapmiddelen,
maar met constructieve middelen de
klimaatbeheersing tot stand te
brengen tussen die twee oorspronke–
lijke gedachten, namelijk hoogte– en
laagtetemperaturen. Volgens mij zal
veel ook afhangen van de koeling die
wij 's nachts kunnen doen en van de
hitte die onder het dak hangt. Daar
zit een bepaalde ventilatie in, maar
er wordt gekeken of dat uitgebreid
kan worden. Dat zijn allemaal dingen
die in de pijplijn zitten om dit
probleem definitief tot een einde te
brengen.

De heer Koetje vroeg ook naar de
kosten die hierop betrekking hebben:
zijn die voor de RGD of voor het

ministerie en hoe zouden wij dat
willen zien? Het antwoord is: ja en
nee. Uiteindelijk hebben wij bepaald,
welke problemen behoren bij de
oplevering van de bouw, zodat ze
voor rekening van de bouwheer
komen, en welke wensen het gevolg
zijn van latere inzichten, zodat ze
voor rekening van de gebruiker
komen. De zaak is afgerond, wij
hebben uiteindelijk een streep
getrokken, zodat het geheel duidelijk
is. Als deze zaken zijn afgewerkt, is
het werk van de BBC en dus ook van
de Rijksgebouwendienst wat de
aflevering betreft klaar. Er blijft
echter voor de Rijksgebouwendienst,
maar dan voor de regionale tak
daarvan, altijd een functie en een
budget voor de dingen die deze
dienst voor de gebouwen moet doen.
Te zijner tijd zouden wij daar voor
bepaalde dingen ook een beroep op
kunnen doen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (066):
Ik vind het niet helemaal duidelijk,
voorzitter. Sommige dingen behoren
nog tot de oplevering, terwijl andere
voor rekening van de Kamer of van
de regionale Rijksgebouwendienst
komen. Kan de heer Van Vlijmen
aanduiden wie er bijvoorbeeld
verantwoordelijk is, ook financieel,
voor het oplossen van de klimatolo–
gische ellende.

De heer Van Vlijmen (CDA): De
foutieve verwachting van het klimaat
dat in het gebouw zou heersen,
behoort bij de oplevering van het
gebouw, dus dat is typisch een zaak
die de Rijksgebouwendienst regar–
deert. Maar er zijn tal loze zaken die
op een grensvlak liggen, waarbij wij
in goede samenwerking tot een
schifting zijn gekomen. De grote
dingen, ook de aanpassing van de
binnenhuisarchitectuur van de
restaurants - hogere wanden voor de
zijboxen, maar dan niet met dat witte
melkglas erin - vallen nog onder de
aflevering door de BBC, om het zo
maar te zeggen. Of er bijvoorbeeld
kaarsjes op tafel moeten worden
gezet, is een zaak van de gebruiker.

Dan de roltrappen. Ik denk dat de
NS indertijd inderdaad een verkeerde
keuze heeft gemaakt met die
zelfstartende roltrappen, maar gelet
op zijn krappe budget is het voor de
NS natuurlijk moeilijk om op alle
stations de roltrappen te laten
vervangen. Door alle studies en door

alles wat ik gezien heb, ben ik er
heilig van overtuigd geraakt dat
roltrappen die gewoon in werking
blijven, aan veel minder slijtage
onderhevig zijn dan zelfstartende
roltrappen. Bovendien denk ik aan
het energieverbruik. Het is net als
met auto's; als je telkens moet
optrekken, verbruikt een auto veel
meer benzine dan met gewoon
doorrijden.

Verder ben ik het eens met de
opmerking van de heer Koetje over
de wachtruimte voor bezoekers,
maar er is nu eenmaal een bepaalde
oplossing gekomen. Het geld is
eraan besteed en je kunt nu hooguit
nog zeggen dat wij een gelukkiger
keuze hadden kunnen maken. Ik
meen echter dat de BBC deze
kwestie niet kan oplossen. Het gaat
in feite om een stap jegens de
gebruiker.

De heer Koetje (CDA): Dat beant–
woordt mijn vraag. De stoeltjes die
thans voor de entree van de publieke
tribune staan, zijn er blijkbaar later
bij bedacht, omdat ze nodig bleken
te zijn. De kwestie rondom de hoofd–
ingang, hoort toch bij de oplevering
of de aflevering van het gebouw? Of
is hier nooit aan gedacht?

De heer Van Vlijmen (CDA): De
hoofdingang blijft 1a. Bij de ingang
aan het Plein zijn inderdaad stoeltjes
gekocht om bij de glazen wand een
zitje te maken voor mensen die daar
wachten. De architect heeft mede
het soort stoel bepaald. Ik begrijp
dat u dat een ongelukkige keuze
vindt.

De heer Koetje (CDA): Ik kan deze
keuze van de architect totaal niet
plaatsen.

De heer Van Vlijmen (CDA): Het is
een visie. Wanneer 76 leden bepalen
dat er andere stoelen moeten
komen, dan komen die er misschien.
Ik kan hier alleen verantwoording
afleggen tot het moment waarop die
stoelen zijn afgeleverd.

Ten aanzien van de derde fase is
helaas een vertraging opgetreden.
Wij konden pas later starten dan wij
wilden. Dit heeft voor een groot deel
te maken met de aanbesteding en de
inhoud van het programma van
eisen. Wij hebben een paar dingen
gecorrigeerd om de mogelijkheden
bij de ingang 1 a en de ontvangst van
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het publiek aldaar voor het zalen–
complex, met de oude zaal als
middelpunt, wat uit te breiden, zoals
het installeren van een lift en het
aanbrengen van toiletgroepen. Op 6
mei is men echter gestart met het
verwijderen van het asbest. Dit is
een extra probleem dat mede voor
vertraging en een financiële
discussie heeft gezorgd. Het ging om
de vraag of dit bij de aanneemsom
moet zitten of dat het een extra
tegenvaller was. Het gaat ongeveer
22 maanden duren. Wij proberen na
Pinksteren een meer exacte planning
te krijgen van de feitelijke duur.
Daarmee komt inderdaad de
WD-fractie later in haar eigen "huis"
terug dan wij hoopten. Zoals u weet,
moeten verhuizingen plaatsvinden in
de recesperiode en ook dat gegeven
zal enige vertraging opleveren. Als
wij eerlijk zijn, moeten wij op 1995
rekenen. Alles wat eerder kan, is
meegenomen.

Ik heb mevrouw Versnel al
antwoord gegeven op haar vraag
over "het grote leed". Binnen de nu
begonnen verbouwing van het oude
gedeelte blijft het in de oude restau–
rantruimte mogelijk om daar te
lunchen en koffie te drinken. Onzes
inziens wordt daardoor het gebouw
een meer geïntegreerd onderdeel
van het totale complex. Wanneer de
tweede lichthal er is, die ver de
oudbouw insteekt, dan loop je
eigenlijk vanzelf van het ene in het
andere gebouw.

De discussie over één kamer per
lid hebben wij al vaker gehad en
hernemen wij steeds. De Vijverhof is
in wezen nog bij ons in gebruik.
Straks als 1a, 3, 7 en Koloniën
gerestaureerd zijn en in die
samenhang klaar zijn, is er een
aantal vierkante meters en een
aantal ruimten. Wij weten dat deze
niet op maat gesneden zijn en wij
hebben het al eerder over enige
souplesse gehad. Het moet 18 m2
zijn, maar je kunt er bij een kamer
van 16 m2 niet twee aan plakken.
Daar zouden wij allemaal soepel in
zijn. De verdeling van de ruimten die
er dan zijn, is een zaak van het
Presidium en van de Kamer.

Op grond van de berekeningen
leggen wij een ruimteclaim op Plein
23, voor een gedeelte ter vervanging
van de Vijverhof. Dit is nog niet te
bezien. In ieder geval hebben wij een
berekening in vierkante meters, die
voor een gedeelte naar Plein 23

moeten gaan. Of dit een oplossing
geeft voor de wens om elk kamerlid
een kamer te geven, mogelijk met
een consequentie voor andere
indelingen, is een kwestie van de
gebruiker. Het kan ook per fase
verschillen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Misschien moeten wij daarvoor niet
bij de Bouwbegeleidingscommissie
zijn, maar moeten wij er bij de
raming over spreken. De toezegging
van een kamer per kamerlid is al
twee jaar geleden keihard
vastgelegd. Ik vroeg mij af of het feit
dat wij met Plein 23 tot in de
volgende eeuw doorgaan, betekent
dat die toezegging in de tussentijd
niet gestand wordt gedaan.

De heer Van Vlijmen (CDA): Die
toezegging is er. De opdracht is ook
aan de BBC gegeven om het zo te
maken dat het kan. Als de totale
ruimte beschikbaar is, kan het
inderdaad. Of het eerder kan, hangt
af van wat schuiven en inpassen. Het
langer aanhouden van de Vijverhof
en dat soort situaties verandert het
totaal aan ruimten en de soort van
ruimten. De vierkante meters kantoor
zijn daar anders dan de vierkante
meters in een kantoorgebouw. Het
zal pas in de toekomst duidelijk
worden hoe en op welk moment het
kan. Wij weten allemaal dat het een
opdracht is om ervoor te zorgen.

Van de opmerking over het kleine
leed van de zware deuren kan ik
niets in mijn geheugen terugvinden.
Ik kan mij niet herinneren dat het op
de klachtenmatrix heeft gestaan,
waarop 350 punten stonden of iets
dergelijks. Als het een klacht is, is
het ook vandaag nog een klacht en
moeten wij dit gewoon opnemen. Ik
neem aan dat het een kwestie van de
gebruiker is, tenzij er fouten in de
constructie zijn. Dan horen wij wel
van het Presidium of de klacht
voortkomt uit een verkeerde
constructie of een andere
constructie dan er besteld was. Dit
zullen wij dan serieus bekijken.

De uiteindelijke oplevering, de
vervolmaking van het gebouw in de
eindfase, hangt voor een groot deel
af van het punt waarnaar de heer
Koetje vroeg, namelijk de uiteinde–
lijke integratie van de hal van de
nieuwbouw in de oudbouw. Daarbij
speelt de trapverbinding een belang–
rijke rol. Hetgeen wij nu maken is

echter iets in waarde van functie
veranderd ten opzichte van de
oorspronkelijke opzet. Oorspronkelijk
was de gedachte dat iedereen hier
binnen zou komen, naar beneden zou
gaan en dan via die trap naar
bijvoorbeeld de oude zaal als daar
ontvangsten waren. Wij hebben met
de renovatie van 1a t/m 3 een
zwaarder accent op de entree van
Binnenhof 1a gelegd dan vroeger het
geval was. Vandaar dat er nu een lift
is gekomen en een andere opzet van
de trap, de toiletgroep. Het zwaar–
tepunt van de ontvangst kan nu meer
daar liggen dan vroeger was
voorzien.

Daarmee krijgt deze trap ook een
iets andere betekenis. In de aller–
eerste tekeningen was een roltrap
voorzien. Daarna is er een staat–
sietrap van gemaakt. Er zijn verschil–
lende ontwerpen. Het wordt geen
keukentrap. Het wordt in ieder geval
een trap met staatsie. Het begrip
staatsietrap is natuurlijk rekbaar. Wij
begrijpen echter de bedoeling van de
heer Koetje. Ik neem aan dat de
architect er echt iets moois van zal
maken.

D

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Ik was er al bang voor en mijn vrees
wordt bevestigd. De fractie van de
VVD gaat dus later naar het gebouw
Bmnenhof 1a. Ik heb het idee dat er
toch te lang getalmd is met het
treffen van maatregelen. Ik zou erop
willen aandringen, dat er geen
verdere vertragingen optreden.

Als wij langer in het Hotel blijven
zitten, moet er daadwerkelijk iets
gedaan worden aan die geweldige
hitte daar. Ik denk bijvoorbeeld aan
een zonnewering. Als kamerlid heb
je zo nu en dan nog het voorrecht
om in deze koele zaal te zijn. Mijn
medewerkster ligt echter zo nu en
dan voor Pampus als ik terugkom.
Op zichzelf niet onaardig om mee te
maken, maar dat kan toch niet de
bedoeling zijn.

Het restaurant moet echt serieus
genomen worden, voorzitter. Ik vind
het van het allergrootste belang dat
het restaurant niet te warm is en dat
men daar gewoon kan werken, ook in
de keukens zodat het eten niet aan
bederf onderhevig zal zijn. Dat kan
niet afgedaan worden met de
opmerking, dat de aanvankelijke
plannen waren het niet kouder te
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laten worden dan X en niet warmer
dan Y, doch dat het helaas in de
praktijk anders blijkt uit te vallen.
Dan moeten er maatregelen
getroffen worden en dat heb ik te
weinig beluisterd

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Volgens mij hebben wij
inderdaad een afspraak op datum
gemaakt over één kamer per
kamerlid. Ik zal die datum nakijken
en daarop zo nodig bij de raming
terugkomen.

Ik constateer dat de Rijksgebou–
wendienst een fout heeft gemaakt
met betrekking tot het interne
klimaat van de Kamer. De reparatie
is dan ook aan de Rijksgebouwen–
dienst, ook in financiële zin. De
Rijksgebouwendienst zelf heeft veel
geleerd van hetgeen men hier heeft
gedaan. Als wij kijken naar het eigen
VROM-gebouw, daar kunnen de
daken open. Die zijn ook van glas,
doch die kunnen met een mooie
constructie, die hier natuurlijk
inmiddels onbetaalbaar is, open.
Niettemin zou ik toch wel willen dat
men iets daarop verzint. Men moet
de natuurlijke klimaatbeheersing in
bouwkundig opzicht kunnen reali–
seren bijvoorbeeld door middel van
open ramen voor de koelte en sluizen
om de warmte te kunnen binnen–
houden. Dat is hard nodig.

Voorzitter! Ik ga ervan uit dat mijn
kleine leed wordt opgelost.

D

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Twee vragen zijn nog niet beant–
woord. Hoe zit het met de brief van
de voorzitter aan de minister van
VROM? Is de BBC het daar nu wel of
niet mee eens? Bestaat het gevaar
dat, gelet op het taakstellend
budget, op den duur een tekort
ontstaat op het moment dan het
voormalige ministerie van Koloniën
en Binnenhof 7 aan de orde zijn?

Een paar jaar geleden is bij de
raming afgesproken dat ieder
kamerlid één kamer zou hebben. Ik
kan u zeggen dat mijn kamer kleiner
dan een gevangeniscel is. Wij
houden hier hele discussies over
twee man op éèn cel. Voor kamer–
leden passen wij dit principe met het
grootste gemak toe. Wij zitten met
twee man in een heel kleine ruimte.
Wij moeten ernaar streven, deze

zaak sneller te verbeteren.

D

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
De beantwoording op het punt van
de klimaatbeheersing vind ik met de
collega's een beetje onbevredigend.
Het is niet helder waar nu op
afgekoerst wordt. Kan het zijn, dan
moeten snel effectieve maatregelen
worden getroffen. Wij moeten niet
alleen goed de winter, maar ook
goed de zomer doorkomen.

D

De heer Van Vlijmen (CDA):
Voorzitter! De heer Korthals
gebruikte het woord "getalmd". Met
u constateer ik dat het vlotter had
gekund. Het is helaas gelopen zoals
het is gelopen. Daarvoor zijn diverse
redenen aan te geven. De oorspron–
kelijke planning was om zo kort
mogelijk na de oplevering van de
nieuwbouw te beginnen met de
derde fase. Dat is niet gebeurd.

Ik kom op de hitte in het Hotel. De
zonwering aan de Korte Poten zal
nog voor de zomer worden aange–
bracht. Ik hoop dat daarmee een
hoop klein leed wordt voorkomen en
dat iedereen bij de VVD-fractie bij
bewustzijn zal kunnen blijven.

Het restaurant is een punt van
zorg. Daar speelt de raming een rol.
Ik denk dat dit punt ook in dat
verband aan de orde moet komen.
Wat de BBC betreft lopen alle
warmte– en koudeproblemen
sowieso mee in het proces van de
natuurlijke klimaatbeheersing. Dat
geeft ook de onduidelijkheid. Wij
willen proberen om met eenvoudige,
natuurlijke middelen tot meer
ontluchting te komen. In de Tuingang
heeft een experiment plaatsge–
vonden met het element. Het is daar
's winters kouder dan in de gang
erboven. Dit moet op een natuurlijke
wijze gestuurd worden. Ik kan niet
precies in detail zeggen wat dit voor
dingen zijn. Ik kan alleen zeggen dat
met natuurlijke middelen wordt
geprobeerd, de warmte en koude te
beheersen. Ik noem het maken van
een draaideur. Het zal nog enige tijd
vragen, voordat wij het proces in
onze greep hebben.

De heer Zijlstra sprak over de brief
van de minister van VROM. Het spijt
mij dat ik dit nog niet beantwoord
had. Wij zijn uitgekaart over de
budgetten. Daarbij is het gevaar

uitgesloten dat het ten koste gaat
van het budget van Koloniën en
Binnenhof 7. Dat is nu juist met deze
afspraken afgegrendeld. Alle
aandacht kan er nu dus op gericht
zijn om binnen het beschikbare
budget zo snel mogelijk, binnen 22
maanden de derde fase af te ronden.
Het volgende jaar zullen wij daarvan
dan weer gaarne verslag doen aan
de Kamer.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Namens de Kamer
dank ik de Bouwbegeleidingscom–
missie voor het vele werk dat zij tot
nu toe heeft gedaan. Ik spreek
daarvoor namens de Kamer
waardermg uit.

Ik stel voor, het verslag van de
Bouwbegeleidingscommissie voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten

D

De voorzitter : In verband met het
tijdstip waarop de minister van
Buitenlandse Zaken aanwezig kan
zijn, is het niet mogelijk thans te
beginnen met het debat over de
Prioriteitennota. Vanwege een
kabinetsstandpunt over de Raming
van de Tweede Kamer dat pas
gisteren in de loop van de middag
binnenkwam, is het niet mogelijk om
thans over deze Raming van
gedachten te wisselen. Derhalve
schors ik de vergadering tot half
acht.

De vergadering wordt van 15.37 uur
tot 19.30 uur geschorst.

Voorzitter: Doelman-Pel

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van

- de Prioriteitennota defensie
(22975) , en van:
- de motie-Van Heemskerck Plllis–
Duvekot over het derde mobilisatie–
bataljon van het Korps Mariniers
(22800-X, nr. 21);
- de motie-Van Heemskerck Pillis–
Duvekot c.s. over het inlassen van
een ijkmoment in het proces van
herstructurering (22975, nr. 5);
- de motie-Zijlstra over het opvullen
van personeelsvacatures bij andere
ministeries door defensiepersoneel
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(22975, nr. 6);
- de motie-Valk over vrijwilligheid
voor dienstplichtigen in de periode
1995-1998(22975, nr. 7);
- de motie-E. van Middelkoop over
bezwaren tegen uitzending in het
kader van crisisbeheersingstaken
(22975, nr. 8).

(Zie UCV 27 en 28 van 13 en 17 mei
1993.)

De voorzitter: Naar mij blijkt
worden deze moties voldoende
ondersteund.

Alvorens begonnen wordt met de
eerste termijn van de plenaire
behandeling doe ik melding van een
aantal punten van orde. De minister
van Buitenlandse Zaken is intussen
geland op Schiphol en zal zich zo
spoedig mogelijk naar de Kamer
begeven. Ik stel voor, toch een
aanvang te maken met de eerste
termijn van de kant van de Kamer.

Verder stel ik voor, vanavond de
eerste termijn van de Kamer af te
ronden, zodat de regering morgen
kan antwoorden.

Ten slotte deel ik mede, dat de
heer Van Traa de heer Vos, die ziek
is, zal vervangen. Ik stel voor, de
heer Van Traa niet als eerste maar
als laatste spreker het woord te
geven.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De beraadslaging wordt hervat.

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Als de bewindslieden hun
zin krijgen zal de Nederlandse krijgs–
macht in de toekomst aan vier
VN-operaties tegelijkertijd deel
kunnen nemen; een keuze waar de
fractie van Groen Links alleen maar
positief over is. Wij zien dat de
minister met dit voorstel aansluit bij
alle internationale ontwikkelingen,
zodat de Verenigde Naties inderdaad
kunnen uitgroeien tot die organisatie
waarvoor zij bedoeld was, namelijk
"handhaving van internationale vrede
en veiligheid". Echter, duidelijke
criteria over het waarom, het
wanneer en de vraag met wie inter–
nationaal wordt opgetreden
ontbreken. Nederland zal deelnemen
als er sprake is van een dreigende

schending van de internationale
rechtsorde, zo lezen wij. Betekent dit
alleen bij een inval, dus grensover–
schrijding van het ene land bij een
ander land, of betekent dit ook nog
iets anders? Ingrijpen is volgens onze
fractie ook noodzakelijk als er sprake
is van dreigende genocide of
wanneer humanitaire hulp absoluut
noodzakelijk is, maar verhinderd
wordt. Dat zien wij nu in Somalië als
het gaat om de begeleiding van
voedseltransporten en dat zien wij
ook bij de gebeurtenissen in het
voormalige Joegoslavië. Een veel
bredere interpretatie dus van artikel
40, waar bij ieder optreden uiteraard
een politieke afweging gemaakt
moet worden ten aanzien van de
verhouding doel/middelen. Deelt de
regering die bredere interpretatie
over schendingen van de interna–
tionale rechtsorde? Graag een
reactie.

Voorzitter! En dan de vraag met
wie internationaal wordt opgetreden.
Wij lezen nu dat optreden interna–
tionaal gelegitimeerd moet zijn en
vervolgens worden de Verenigde
Naties, de CVSE, de NAVO en de
WEU genoemd. Betekent dit de
rangorde die onze fractie graag ziet:
de Verenigde Naties bovenaan en de
NAVO en de WEU als facilitaire
bednjven die alleen op basis van
artikel 53 in actie kunnen komen? Of
ziet de regering toch een andere
taakverdeling?

De minister is nogal tweeslachtig
over de NAVO. Aan de ene kant
constateert hij dat er "geen directe
bedreiging van het NAVO-verdrags–
gebied zichtbaar is", maar tegelij–
kertijd wordt toch vastgehouden aan
traditionele NAVO-taken. Hoe
verhoudt dit zich nu met het
voornemen om alle eenheden
beschikbaar te stellen voor vredebe–
warende operaties in VN-kader? Is
de niet gevreesde, maar toch op
voorbereid zijnde bedreiging van het
verdragsgebied niet beter op te
lossen door uitbreiding van het
aantal NAVO-partners? De regering
vindt het nog steeds veel te vroeg
om hier uitspraken over te doen. Zij
kiest alleen voor intensivering van de
banden. Hierdoor worden volgens
mij geen echte veiligheidsgaranties
aan deze landen geboden. De
Noordatlantische samenwer–
kingsraad verdient alle steun, maar
het moet, het mag beslist geen
eindstation worden. Het moet niet,

zoals het nu het geval is, beperkt
blijven tot jaarlijks confereren. Door
Koen Koch werd dit getypeerd als
een oefening in vrijblijvendheid.
Vindt de regering dat ook of vindt de
regering dat wij toch verder moeten
gaan? Voor ons blijft de Noordatlan–
tische samenwerkingsraad op dit
moment meer een tussenstation in
de richting van een daadwerkelijk
collectief veiligheidssysteem, en dan
in CVSE-verband. Het kan toch
eigenlijk niet zo zijn dat in een sterk
gewijzigde internationale situatie de
NAVO gewoon als een normale
NAVO verder door het leven gaat?

Voorzitter! Ik geloof dat als het
aan het CDA ligt, de prioriteiten nog
onevenwichtiger worden. Een vijfde
brigade past volgens ons niet in de
veiligheidsanalyse van de minister en
lijkt toch ook op gespannen voet te
staan met het voornemen om echt
een Nederlandse bijdrage te leveren
aan een stand-by force van de VN.
Wordt die laatste mogelijkheid - de
bijdrage aan het plan van Boutros
Boutros Ghali - betrokken bij het
onderzoek naar een mogelijke
instandhouding van een vijfde
brigade? Of wordt dit een echt
Haags onderzoek, waarbij dus alleen
naar de kosten wordt gekeken en
minder naar de noodzaak van een
dergelijke brigade, gegeven de inter–
nationale situatie?

Voorzitter! Als het aan de
CDA-partijraad ligt, moet het
wapenembargo voor Bosnië-Herze–
govina worden opgeheven. Mijn
vraag aan de minister van Buiten–
landse Zaken is of hij nog steeds van
oordeel is, zoals dit bij het laatstge–
houden mondeling overleg het geval
was, dat het niet aangaat om meer
wapens naar dit gebied toe te sturen.
Blijft hij vasthouden aan dat
standpunt?

Voorzitter! Complementariteit is
door de minister in Socialisme en
Democratie een zinvolle benadering
genoemd om zo verantwoord
mogelijk met schaarse gemeen–
schapsgelden om te gaan. Wij zijn
het daarmee eens en verbazen ons
dat dit principe niet echt wordt
doorgevoerd. Want terwijl ervan
wordt uitgegaan dat de Nederlandse
krijgsmacht nooit alleen en
zelfstandig zal optreden, wordt er
wel een krijgsmacht in stand
gehouden die dat moet kunnen. De
marine houdt bijvoorbeeld een
enorme bovenwatervloot, een te
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dure onderzeebootdienst en een
aparte marineluchtvaartdienst.
Vervolgens zien wij nog eens de
instelling van de luchtmobiele
brigade, een soort snoepje voor de
landmacht. Voor ons is het onbegrij–
pelijk dat er in de krijgsmacht nieuwe
stijl nauwelijks sprake zal zijn van
integratie, van complementariteit en
dat alle afzonderlijke onderdelen
blijven bestaan, met als grote gevaar
een spiraalachtige materieelbe–
hoefte. Wat is de meerwaarde van
deze luchtmobiele brigade ten
opzichte van het korps mariniers? Als
wij niet de nadruk leggen op de
verschillen, maar op de overeen–
komsten van beide onderdelen, kan
men daar slechts één conclusie uit
trekken: een afzonderlijk bestaan van
beide onderdelen is alleen maar
geldverspillmg, 4 mld. besteden aan
een duplicaat is meer dan zonde, het
is onverantwoord. Beide onderdelen
licht bewapend en geschikt voor
vergelijkbare taken, dus integratie
van beide, ligt volgens ons voor de
hand.

Kan de minister ons overigens nu
eens een reactie geven op de vele
kritiek die er op de luchtmobiele
brigade is? Er wordt gezegd dat zij
straks gewoon niet is toegerust voor
de bestemde taken, dat het
materieel te licht is en ook krank–
zinnig duur.

Voorzitter! Complementariteit,
zeker op internationaal niveau, wordt
niet doorgevoerd als het verder gaat
om het materieel. Er blijven 136
F-16's over. Dit betekent concreet
dat Nederland daarvan de meeste
heeft, na de Verenigde Staten. Is dat
nu iets waar een klein land groot in
moet zijn?

Straks zijn gevechtshelikopters in
een veelvoud te verkrijgen. Waarom
hier niet die complementariteit
toegepast? Waarom deze investe–
ringen, terwijl er veel meer behoefte
is aan goed opgeleide en gemoti–
veerde mensen? Dat kost zakken vol
geld. Dus naar onze mening: minder
pronkstukken qua materieel en meer
investeren in mensen. Waarom
geven wij bijvoorbeeld nog vrij veel
geld uit aan chemische en nucleaire
wapens? Waarom, gezien de interna–
tionale verhoudingen, toch niet nu
afzien van ieder gebruik van het
kernwapen?

Voorzitter! De begroting van de
minister en dan met name de bezui–
nigingen moeten vooral gerealiseerd

worden door verkoop van overtollig
materieel. Ambassades, zo blijkt,
hebben catalogi gekregen en kunnen
nu de boer op. Welke ambassades
dat precies zijn, is nog niet duidelijk
De vragen daarover, gesteld door de
heer Van Traa, kunnen nog niet
beantwoord worden, zo heb ik
begrepen. Maar het lijkt mij toch - ik
hoop dat dit het geval is - dat met
die catalogi er ook een schrijven is
uitgegaan waarin duidelijk de critena
voor het Nederlands wapenexport–
beleid geformuleerd zijn. Want die
criteria gelden toch, zo neem ik aan,
ook voor het ministerie van
Defensie? Ik hoop dat ik daarop van
de minister van Buitenlandse Zaken
een duidelijk antwoord kan krijgen en
ook op de vraag of, los van de
criteria, tegelijkertijd rekening
gehouden is met de door minister
Pronk geëntameerde discussie over
de negatieve gevolgen van
defensie-uitgaven op de econo–
mische ontwikkeling van een land.
Het kan toch niet zo zijn dat vanuit
één land de ene minister stelt dat
meer uitgaven aan defensie minder
hulp betekent, terwijl vanuit
datzelfde land met materieel van
defensie geleurd wordt? Graag een
reactie hierop, want ik denk dat dit
toch wel de laatste vorm van vredes–
dividend zou zijn die wij wensen.

Over dat vredesdividend is heel
veel gespeculeerd vóór de val van de
muur en zeker ook daarna. Je kon er
van alles en nog wat mee doen:
bestrijding van milieuvervuiling,
noodhulpoperaties, structurele
ontwikkelingsprogramma's. En voor
al deze goede doelen verwachtte
men na het einde van de Koude
Oorlog geld te kunnen hebben. Dit
zogenaamde vredesdividend is op
die manier in de afgelopen jaren ten
minste wel tien maal uitgegeven. Zo
raamde het SIPRI in 1989 voor het
Noorden een besparing op de
militaire uitgaven van circa 100 mld.
per jaar, oplopend tot 200 mld. a
300 mld. in het jaar 2000. Dit geld
zou volgens het instituut ten goede
kunnen komen aan tal van hoogst
noodzakelijke ontwikkelingspro–
gramma's. Wij zijn ons ervan bewust
dat daarbij veel en veel te gemak–
kelijk voorbij is gegaan aan het feit
dat iedere herstructurerïng van ieder
bedrijf, dus ook van Defensie, geld
kost.

Dat is ook zeker bij Defensie het
geval, want hierbij worden wij niet

alleen geconfronteerd met kosten
voor omscholing van personeel of
kosten van vermindering van produk–
tiviteit, maar ook met afstoting en
wat ons betreft zeker van vernie–
tiging van bestaand materieel. Voor
de post vernietiging van materieel is
geen geld gereserveerd. Waarom
niet? Wij zullen niet ontkennen - en
dit siert de minister - dat de bezuini–
gingen bij Defensie ingrijpend zijn
geweest, maar al het geld dat van
Defensie weggehaald is, is niet
terechtgekomen waar het daadwer–
kelijk thuis had moeten horen. Al die
bezuinigde miljarden zijn aangewend
om nationale tekorten te dichten en
verdienen geen enkel moment het
predikaat "vredesdividend". Dle
gelden hadden gewoon in de buiten–
landsector uitgegeven moeten
worden, hadden naar ontwikkelings–
landen moeten gaan en niet te
vergeten naar Oost-Europa. Zeker
wat Oost-Europa betreft, formu–
leerde collega Vos het in het
nummer van de Militaire Spectator
van januari heel treffend: "Een
Europees veiligheidsbeleid, los van
het slepende debat over de functie
en de competenties van de verschil–
lende veiligheidsorganisaties, kan
alleen effectief zijn wanneer het
gerelateerd is aan de beoogde stabi–
lisering van Midden– en Oost-Europa.
Onze inspanningen dienen dan ook
te zijn gericht op de succesvolle
transformatie van die landen naar
democratische samenlevingen en
economische interdependentie–
staten. Hiervoor zal in belangrijke
mate een beroep gedaan moeten
worden op de budgetten van oud
defensiebeleid". Maar helaas heeft
de Voorjaarsnota opnieuw op een
pijnhjke wijze duidelijk gemaakt dat
deze en andere wensen, zoals
bijvoorbeeld het vorig jaar gedane
voorstel van de PvdA-collega's Van
Traa en Melkert, de prullenbak in
gaan. Opnieuw zien wij hoe OS een
bijdrage levert aan Defensie.
Opnieuw 60 mln. om structurele
kosten van Defensie te dekken. Van
een incidenteel gebeuren is geen
sprake en de term "vredesdividend"
krijgt wel een zeer vreemde
betekenis, want er is sprake van
bezuinigingen en van een
herschikking van gelden, maar
volgens ons alleen in de verkeerde
richting, ondanks alle pogingen om
dit beleid te rechtvaardigen.

Ook onze fractie is van mening dat

Tweede Kamer Prioriteitennota defensie
18 mei 1993
TK69 69-4965



Sipkes

er zonder vrede, maar in ieder geval
zonder rust, geen sprake kan zijn van
ontwikkeling. Toch kan niet ontkend
worden dat het budget voor Ontwik–
kelingssamenwerking langzamerhand
leeg wordt geplukt ten behoeve van
Defensie. En die praktijk kan niet
worden voortgezet. De enige juiste
oplossing is dat er binnen de
begroting van Defensie een struc–
turele reservering van gelden moet
komen ten behoeve van nieuwe
vredestaken. Het gaat om integrale
kosten, de facto voortvloeiend uit de
belangrijkste taken van de krijgs–
macht nieuwe stijl. Het gaat om een
structurele oplossing, om een apart
VN-begrotingsartikel dat correspon–
deert met de geraamde kosten van
deelname aan vier VN-acties tegelij–
kertijd. Ik zou hier graag een reactie
op hebben.

Voorzitter! Mijn laatste punt
betreft ruimtelijke ordening en
milieu. Ik denk toch dat sommige
provincies met recht kunnen zeggen
dat zij wel en zelfs in toenemende
mate de lasten, maar zeker niet de
lusten van Defensie kunnen dragen.
Gelderland bijvoorbeeld krijgt een
luchtmobiele brigade, maarverliest
nogal wat werkgelegenheid door de
sluiting van kazernes. Voor alle
duidelijkheid, wij hebben altijd
gezegd, en dat houden wij vol, dat
het argument werkgelegenheid nooit
doorslaggevend mag zijn voor het
defensiebeleid en dus ook niet voor
de herstructurering. Toch vinden wij
dat Defensie, als grootste werkgever
in ons land, een grote verantwoorde–
lijkheid draagt tegenover mensen die
als gevolg van de herstructurering
zonder werk komen te zitten.
Compenserende maatregelen vinden
wij dan ook terecht. Daarbij denken
wij onder meer aan het gratis
overnemen van het Rijk van kazernes
en oefenterreinen, en in ieder geval
minimaal een voorkeursbeleid bij
afstoting van kazernes en oefenter–
reinen. Hiermee kan gezorgd worden
voor vervangende werkgelegenheid.
Door de provincie Gelderland en de
steden Harderwijk en Apeldoorn zijn
hiervoor voorstellen gedaan. Ik dring
er bij de regering op aan om met de
dienst gebouwen afspraken te maken
over hoe het afstotingsbeleid
gestalte kan krijgen.

Voorzitter! Wij willen straks niet
opnieuw geconfronteerd worden met
een onomkeerbaar proces wat
betreft de ruimtelijke behoeften van

Defensie. Wij vragen de regering dan
ook om binnen afzienbare tijd de
gevolgen van de Prioriteitennota voor
alle oefenterreinen in kaart te
brengen, en niet alleen de behoefte
aan compagnies– en eenheidsoefen–
terreinen (COT en EOT), zoals in de
evaluatienota structuurschema
Militaire oefenterreinen. De overige
oefenterreinen dienen naar onze
opvatting een integraal onderdeel uit
te maken van de totale herover–
weging inzake de herstructurering.
Hetzelfde geldt naar ons idee voor
kazernes en gebouwen, waarvoor
nog studies worden verricht voor
mogelijkheden tot sluiting.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mevrouw de voorzitter! Het voortge–
zette debat over de Prioriteitennota,
en dus over de herstructurering van
onze krijgsmacht, is bij uitstek een
kerntakendebat. Immers, naast de
politie belichaamt de krijgsmacht de
zwaardmacht van de overheid, een
zwaard, naar het woord van de
apostel Paulus, dat zij niet vergeefs
draagt. Het behoort een rechtsin–
strument te zijn met het monopolie
van het gebruik van fysiek geweld.
Wij bevinden ons met dit debat dan
ook in het hart van het
overheidsambt. Zo wordt het ook
veelal beleefd door die Nederlanders
die gekozen hebben voor een
beroepscarrière binnen de krijgs–
macht. Het ideëel kader van hun
beroep onderscheidt zich van dat
van vele andere; aan hun loyaliteit
worden zware eisen gesteld, getuige
ook de eed of belofte die officieren
bij hun definitieve indiensttreding
afleggen. Alle vermaatschappelijking
van de krijgsmacht neemt niet weg
dat de krijgsmacht zich, zeker in het
besef van een militair, op wezenlijke
punten onderscheidt van de burger–
maatschappij, zoals dat dan heet.

Het vredesdividend dat het kabinet
twee jaar geleden in de Defensienota
wilde en ook kon innen, betekende
reeds een snel en voor velen ruw
afscheid van het type krijgsmacht
dat ons tientallen jaren lang
vertrouwd was geweest. De nieuwe
prioriteiten die het kabinet nu wenst
te stellen, zijn nog ingrijpender. De
vraag die nu voorligt, is of deze
voorstellen gerechtvaardigd zijn,
gelet op de internationale veilig–
heidssituatie en de taken die blijvend

op de overheid rusten. Toen wij
gisteren spraken over de dienst–
plicht, heb ik reeds moeten consta–
teren dat een deel van het antwoord
op deze vragen voor mijn fractie
negatief is.

Cruciaal voor het maken van
toekomstplannen voor onze krijgs–
macht is een taxatie van de interna–
tionale veiligheidssituatie, voor zover
deze Nederland raakt. Welnu, men
kan lang en breed schrijven, veel
gissen en veel laten adviseren, maar
een enigszins solide taxatie met
toekomstwaarde is op dit moment
nauwelijks te geven. Ik begrijp dat
het dan voor een planner, en dus
voor de minister van Defensie,
moeilijk wordt. Hij moet nu eenmaal
een beleid maken met een
perspectief voor de lange termijn.

In vergelijking met de achter ons
liggende decennia wordt de
veiligheid in Europa weliswaar
minder massief bedreigd, maar de
veiligheidssituatie is wel wezenlijk
labieler geworden. Je behoeft geen
groot profeet te zijn om te
voorspellen dat dit de komende tijd
zo zal blijven. Het mag waar zijn,
zoals in de nota staat, dat er vanaf
het grondgebied van de voormalige
Sovjet-Unie op afzienbare termijn
geen strategisch offensief tegen het
NAVO-verdragsgebied mogelijk is,
maar daarmee zijn de ontwikkelingen
in dat deel van Europa voor ons nog
niet irrelevant geworden, ook niet uit
een oogpunt van veiligheidspolitiek.
Zo is het GOS bijvoorbeeld een uit
de nood van de ontbinding van de
voormalige Sovjet-Unie geboren
kunstmatige constructie, die weinig
heeft opgelost en veel problemen zal
veroorzaken. Je behoeft geen
Russisch nationalist te zijn om van
oordeel te zijn dat de onverwachte
staatkundige zelfstandigheid van
bijvoorbeeld de Oekraïne en
Wit-Rusland een wezensvreemde
breuk heeft betekend met de
politieke, culturele en
godsdienstig-kerkelijke geschiedenis
van het oude Rusland. Dat zal zeker
tot nieuwe spanningen leiden.

Voeg daarbij de actualiteit van het
voormalig Joegoslavië, de
spanningen rond minderheden in
andere landen van Midden-Europa
en de slechte economische vooruit–
zichten, dan is in elk geval èèn
conclusie gewettigd, namelijk dat
een eerste verantwoordelijkheid van
de NAVO-landen is om èn het Atlan–
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tisch bondgenootschap intact te
houden én de defensie op een
toereikend niveau.

Mag ik de minister van Buiten–
landse Zaken de volgende vraag
stellen? Welke concrete veiligheids–
politieke en militaire verantwoorde–
lijkheid rust er op Nederland en de
andere NAVO-partners als het gaat
om de veiligheid van bijvoorbeeld
Hongarije, Polen of de Baltische
staten? Welke verantwoordelijkheden
zijn wij bereid, op ons te nemen? Die
vraag is hoogst actueel. Vorige week
nog verzocht Hongarije de
NAVO-landen om steun tegen
bedreigingen van Servische zijde
omdat Hongarije toelaat dat
AWACS-toestellen boven het
Hongaarse grondgebied vliegen om
de situatie in Bosnië waar te nemen.
Wat zou naar het oordeel van de
minister het antwoord op dat verzoek
moeten zijn?

Ik vind in de nota een te snelle
reductie en zeker een te vergaande
van het aantal zware hoofdwapen–
systemen en een evenzeer te
vergaande omschakeling op lichtere
wapensystemen die zijn toegesneden
op taken die, hoe belangrijk ook,
toch slechts van aanvullende, secun–
daire aard kunnen zijn. Dat men daar
in het hoofdkwartier van de
Verenigde Naties wellicht anders
over denkt, doet daar niets aan af.
Met de Adviesraad voor vrede en
veiligheid in zijn recente advies over
de internationale veiligheidssituatie
meen ik dan ook dat het verstandig
zou zijn, zodanige personele,
materiële en infrastructurele voorzie–
ningen in stand te houden of te
treffen, dat de omvang en de samen–
stelling van de Nederlandse krijgs–
macht aan een slechter wordende
veiligheidssituatie tijdig zouden
kunnen worden aangepast.

Welnu, bij onverkorte uitvoering
van de Prioriteitennota kan aan die
wens geen gevolg worden gegeven.
Mijn fractie acht dat geen goede
zaak. Het advies van de adviesraad
was overigens niet opzienbarend.
Het ligt op één lijn met recente
uitspraken van bijvoorbeeld de
secretaris-generaal van de NAVO.
Ook hij sprak zijn zorg uit over een te
vergaande reductie van de strijd–
krachten en wees op het blijvend
belang van het beschikken over
zwaardere eenheden en over de
benodigde voortzettingscapaciteit.

Het is misschien iets te veel

gezegd dat ook in de Prioriteitennota
sprake is van een zekere renationali–
satie van de Nederlandse
defensie-inspanningen, maar het
mag opvallend heten dat in de nota
zo weinig expliciet wordt stilgestaan
bij de blijvende militaire betekenis
van het NAVO-bondgenootschap.
Toch is dat hoogst noodzakelijk.
Immers, de CVSE die inmiddels uit
53 landen bestaat, lijkt vooralsnog
vooral van betekenis als het gaat om
de afwikkeling van de Koude Oorlog.
De revitalisering van de WEU stelt
nog altijd weinig voor, om nog maar
te zwijgen van de veiligheidsdi–
mensie van de Europese Unie.

Wat mogen wij bijvoorbeeld
verwachten, zo vraag ik de minister
van Defensie, van de nieuwe
evaluatie van de structuur van de
bondgenootschappelijke verdediging
door het Defence planning
committee in het najaar? Wat zal
daarbij de Nederlandse inzet zijn?
Ook dat mag gevraagd worden. Ik
hoor de minister zeggen dat dit
volgende week reeds het geval zal
zijn. Hij zal dan zeker weten wat zijn
inzet zal zijn. Wij krijgen dus vast
een mooi antwoord op deze vraag.

Ook de Atlantische commissie
heeft in een aandachttrekkend
rapport over de transatlantische
relaties enkele vragen geformuleerd
die ook een antwoord van de Neder–
landse regering vragen. Zo wordt de
verwachting uitgesproken dat de
Verenigde Staten zullen verlangen
dat de Europese bondgenoten een
groter deel van de veiligheidskosten
in Europa zullen gaan dragen.
Nederland behoort de daaruit voort–
vloeiende, relatief zwaardere lasten
te accepteren, zo adviseert de Atlan–
tische commissie. Is het kabinet
daartoe bereid? Evenmin moet
worden uitgesloten dat een grotere
bijdrage moet worden gegeven voor
de kosten van de Amerikaanse infra–
structurele faciliteiten bestemd voor
gemeenschappelijke operaties. Is
daar ruimte voor? In de Prioritei–
tennota lees ik daar weinig over.

Het mag duidelijk zijn dat mijn
fractie een positief antwoord
verlangt op de vraag of een vijfde,
gemechaniseerde brigade moet
worden gehandhaafd. Dat houdt
tevens het advies in om voorzichtiger
te zijn met de afstoting van materieel
en kazernes.

Voorzitter! Het is opvallend hoe
gretig het kabinet de nieuwe taken

van onze krijgsmacht in hoge mate
wil enten op de verlangens van de
secretaris-generaal van de Verenigde
Naties. Het lijkt wel alsof een tradi–
tioneel element uit onze buitenlandse
politiek, namelijk naast oriëntatie op
Europa ook een oriëntatie op de
internationale statenverhoudingen
zich daarin voortzet, maar dan met
andere middelen. Was die oriëntatie
in het verleden vooral een morele en
volkenrechtelijke, nu wordt het een
militaire. Dat mag opvallend heten
voor een land dat na de Franse tijd
eerst 150 jaar neutraal wenste te zijn
en daarna 45 jaar lang zich
welbewust en verstandig verankerde
in het NAVO-bondgenootschap. Nu
moeten onze militairen plotsklaps de
wijde wereld in.

Uit het antwoord op vraag 120
begrijp ik dat wordt gewerkt aan een
"peace keeping"-concept en
–doctrine van de NAVO. Ook hierbij
is mijn vraag wat daarbij de inzet zal
zijn van de Nederlandse regering.
Wij kennen de wensen van de secre–
taris-generaal van de Verenigde
Naties om een zogenaamde stand-by
force te vormen. Welke Nederlandse
eenheden daarvoor zullen worden
aangewezen vernemen wij nog. Ik
zou graag helder uiteengezet zien
welke juridische verplichtingen
Nederland dan zal aangaan.

Is het de bedoeling om ter zake
een overeenkomst ex artikel 43
eerste lid van het Handvest aan te
gaan, die als een verdrag voor parle–
mentaire goedkeuring in aanmerking
kan komen? Als een dergelijke
overeenkomst is aangegaan welke
vrijheid heeft Nederland dan nog in
een concrete situatie om al dan niet
eigen militairen uit te zenden,
aangezien immers in artikel 25 van
het Handvest nadrukkelijk staat dat
de leden van de VN zich verbinden
de besluiten van de Veiligheidsraad
te aanvaarden en uit te voeren?

Ik wil nog wat verder doorvragen.
Als bijvoorbeeld de luchtmobiele
brigade ter beschikking wordt
gesteld, heeft dat dan tot gevolg dat
deze brigade in het roulatieschema
voor andere vredebewarende
operaties niet meer kan worden
opgenomen? En hoe verhouden
eventuele aan te gane verplichtingen
bij de VN zich tot de verplichtingen
die gelden met betrekking tot zowel
de luchtmobiele brigade als de
eerste divisie van het Duits-Neder–
landse legerkorps voor het NAVO
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rapid reaction korps? Dezelfde vraag
kan worden gesteld voor de
squadrons F-16 die reeds in
vredestijd aan de NAVO ter
beschikking zijn gesteld. Kortom,
suggereert de nota niet veel meer
mogelijkheden om de VN ter wille te
zijn dan ons land als
NAVO-bondgenoot ooit kan
waarmaken?

Zeker vanuit de optiek van de
militairen die het direct zal aangaan,
is niet alleen meer duidelijkheid
nodig over welke verplichtingen de
regering internationaal wenst aan te
gaan, maar is het tevens gewenst
dat elke militair volstrekt duidelijk
weet wat het betekent als hij wordt
ingezet bij zogenaamde crisisbeheer–
singstaken. De term "crisisbe–
heersing", veelvuldig gebruikt in de
nota, is verhullend. De indruk wordt
gewekt alsof het bij crisisbeheersing
uitsluitend gaat om peace keeping,
met vrijwel geen geweld, of peace
enforcing, met een beetje geweld.
De werkelijkheid is evenwel dat het
bij crisisbeheersing ook kan gaan om
een recht toe recht aan oorlogssi–
tuatie, zoals destijds in Korea. Dan
moet je dus niet zozeer rekening
houden met crisisbeheersingsver–
liezen maar gewoon met oorlogs–
slachtoffers, waar je later bijvoor–
beeld monumenten voor opricht. Zie
ik dat goed? Vooral militairen zullen
dat willen weten.

Een volgende vraag betreft de
ambitie van de minister van Defensie
om tegelijkertijd aan maximaal vier
vredebewarende operaties als ook
aan één vrede-afdwingende operatie
deel te nemen. Wat de landmacht
betreft, lijkt die ambitie niet waar
gemaakt te kunnen worden. Kan de
minister bevestigen dat wanneer de
landmacht aan twee vredebewa–
rende operaties deelneemt, in feite
de totale capaciteit is ingezet,
waardoor de inzet van een gemecha–
niseerde, lichte of mobiele brigade
als geheel niet meer mogelijk is?
Welke consequentie trekt de minister
daaruit? Of de landmacht aan slechts
één vredebewarende operatie te
laten deelnemen óf accepteren dat
deelneming aan zo'n operatie
voortijdig beëindigd moetworden?
Als het laatste zich zou voordoen,
dan is dat een hoogst impopulaire
beslissing. Wordt in de Prioritei–
tennota wel rekening gehouden met
een situatie die zich nu in Joego–
slavië zou kunnen voordoen, namelijk

dat een "peace keeping"-operatie
moet worden voortgezet op basis
van een uitgebreid mandaat, dat ook
peace enforcement zou kunnen
inhouden?

Mevrouw de voorzitter! Het
gegroeide staatsrechtelijk gebruik
om de Kamer vooraf te informeren
bij uitzending zal naar mijn
overtuiging in de nieuwe opzet een
sterkere formele basis moeten
krijgen. Bij meer dan één
gelegenheid heb ik daarop in het
verleden reeds gewezen. Ik zie een
drietal mogelijkheden, maar
misschien zijn er meer. Ik noem een
grondwettelijke bepaling die kan
worden opgenomen in de voorstellen
tot wijziging van de Grondwet,
waartoe het kabinet zich ingevolge
het advies van de Raad van State
reeds heeft verplicht. het kan ook via
wetgeving wanneer gekozen wordt
voor deconstitutionalisering van de
bepalingen betreffende de krijgs–
macht in de Grondwet. Er kan voorts
worden gedacht aan een bepaling in
een goedkeuringswet voor een
overeenkomst met de VN. Wil de
regering hierop reageren?

!k wil afsluiten met enkele kleinere
onderwerpen. Vorig jaar, bij de
behandelmg van de begroting,
antwoordde de minister van Defensie
met een volmondig "ja" op de vraag
of de omvang van die begroting het
uitgangspunt was voor de verdere
plannen. Inmiddels hebben wij de
kaderbrief 1994-1998 ontvangen.
Daarin is een bezuiniging ter grootte
van circa 175 mln. in 1994
opgenomen. Er is weinig fantasie
voor nodig om te verwachten dat het
daar in de jaren daarna niet bij zal
blijven. Gelooft de minister nog in de
financiële uitvoerbaarheid van al zijn
plannen? In de kaderbrief schrijft hij
dat deze ombuiging niet heeft geleid
tot een wezenlijke aantasting van de
structuur van de Prioriteitennota.
Nee, wij zullen nog wel een krijgs–
macht overhouden. Maar hoe groot
is de kans dat die bij alle herstructu–
reringsprocessen in de komende
jaren niet meer echt uit de steigers
zal komen? Alle flexibiliteit is toch zo
langzamerhand uit het defensie–
budget verdwenen?

Er zullen de komende jaren veel
roerende en onroerende goederen
worden afgestoten. Volgens het
antwoord op vraag 186 wordt
gerekend met een opbrengsttaak–
stelling van ruim 1 mld. in de periode

1994-1998. Zal het geheel van deze
opbrengst ten goede komen aan de
defensiebegroting? Hoe groot is
overigens het risico dat bij de
verkoop van materieel kapitaalvernie–
tiging zal plaatsvinden? Kan de
Kamer worden geïnformeerd over de
verhouding tussen de boekwaarde
van het af te stoten materieel en de
geraamde opbrengst ervan? Op
bladzijde 63 van de nota wordt
gezegd dat de Interdepartementale
commissie verkoop defensiemate–
rieel naast regeringen nu ook indus–
trieën als koper van overtollig
materleel accepteert. Betekent dit
niet een lossere toepassing van de
criteria zoals vermeld in de nota over
het wapenexportbeleid, die we nog
niet zo lang geleden hebben
besproken? Ook daar hoor ik graag
een reactie op. Hoe staat het
overigens met het VN-register voor
wapentransacties? Die vraag is
waarschijnlijk meer bedoeld voor de
minister van Buitenlandse Zaken. Het
mag duidelijk zijn dat de relevantie
van zo'n register nog altijd zeer groot
is.

De sluiting van kazernes en andere
gebouwen kan ingrijpende gevolgen
hebben voor bepaalde regio's en
plaatsen. Ik wil in dit verband in het
bijzonder wijzen op de Noordwest–
Veluwe. Het kan niet zo zijn dat
Defensie van de een op de andere
dag afscheid neemt en die regio met
de problemen laat zitten. Dat zal ook
niet de bedoeling zijn. Welke
mogelijkheden van compensatie ziet
de staatssecretaris en is er bijvoor–
beeld ook overleg met Economische
Zaken om faciliteiten van dat depar–
tement op het gebied van bijvoor–
beeld de regionale economische
ontwikkeling specifiek aan te wenden
voor deze probleemgebieden? Van
de zijde van IPO en VNG is bijvoor–
beeld gepleit voor het geven van een
voorkeursrecht bij Domeinen
wanneer kazernes of andere
gebouwen worden afgestoten. Hoe
oordelen het kabinet en de staatsse–
cretarïs daarover?

De provincie Gelderland heeft
onze aandacht gevraagd voor het
Project afstoting van de Forten
Hollandse Waterlinie. De waarde van
deze forten als monument is evident,
maar de opstelling van Domeinen
schijnt even flexibel te zijn als die
forten zelf. Een zelfde knelpunt
schijnt zich voor te doen bij het
vinden van een herbestemming van

Tweede Kamer Prioriteitennota defensie
18 mei 1993
TK69 69-4968



Van Middelkoop

kazernes in bijvoorbeeld Harderwijk.
Ook op dit punt ontvang ik graag een
reactie.

Tot slot wil ik vragen welke
voornemens er zijn om te komen tot
een centralisatie van munitie-opslag–
plaatsen. Dat gemeenten en
provincies daarom vragen, laat zich
heel goed verstaan.

D

De heer Ter Veer (D66): Mevrouw
de voorzitter! Later zullen historici
zich misschien afvragen hoe het
mogelijk was dat een nieuwe Defen–
sienota van anno 1991 met een
looptijd van twee keer vijf jaar al
binnen twee jaar werd gevolgd door
een nieuwe Defensienota, Prioritei–
tennota genaamd. Bij nadere bestu–
dering van de feiten zullen zij dan
ervaren dat het toch niet zo
onlogisch was, omdat het uiteen–
vallen van de Sovjet-Unie een
herijking vroeg van de nog maar pas
verschenen Defensienota. Zij zullen
dan constateren, zoals wij geconsta–
teerd hebben, dat de veranderingen
in Oost-Europa zo veelomvattend
waren en zo snel gingen dat een
verder aangepast antwoord daarop
op zijn plaats was, maar zi] zullen
ook ontdekken dat niet alleen de
sensationele veranderingen in de
veiligheidssituatie en het stellen van
de prioriteit bij snelle, inzetbare en
slagvaardige eenheden een nieuwe
nota noodzakelijk maakten. Ook de
sanering van overheidsfinanciën
noopte daartoe. De financiële basis
van de Defensienota was komen te
vervallen en mede daarom was een
nadere prioriteitenstelling onvermij–
delijk.

Als wij nu zeker wisten dat de
financiële onderbouwing van de
Prioriteitennota wel solide is en dat
de nota daarom integraal kan
worden uitgevoerd, konden wij
tamelijk ontspannen aan de behan–
deling ervan beginnen. Wij weten
echter allemaal dat de nota, zoals die
nu voor ons ligt, niet integraal uitge–
voerd zal worden. Dat weten wij niet
pas sinds afgelopen zaterdag, toen
de CDA-partijraad bijeen kwam. Wij
weten dat de laatste en nog
komende bezuinigingsronden niet
ongemerkt aan Defensie voorbijgaan,
hoewel de planflexibiliteit gering is,
zoals de nota zelf ook expliciet
aangeeft. In de laatste minuut van de
behandeling van de begroting van

Defensie voor 1993 erkende de
minister dat de financiële ondergrens
was bereikt. Ik concludeerde toen
dat op het aangegeven budget niet
meer gekort zou mogen worden. De
minister bevestigde dat. "All right",
zei hij en de voorzitter hamerde af.

Korte tijd slikte de minister zijn
woorden weer in en bracht een niet
onbelangrijke nuance aan. Bij
reguliere bezuinigingsronden zou
Defensie wel weer gewoon
meedoen. Bovendien moet Defensie
bijdragen aan de kosten voor vredes–
operaties, die hoog kunnen oplopen.
Dat is allemaal wel te begrijpen,
maar de conclusie is dus dat in het
licht van de algehele begrotingspro–
blematiek andermaal nadere priori–
teiten gesteld zullen worden. De
Prioriteitennota zoals die nu voorligt,
zal niet rechtstreeks in beleid
vertaald kunnen worden. Het risico is
aanwezig dat het met de verkleining
van de krijgsmacht wel zal lukken,
maar met de modernisering maar
zeer ten dele. Dat risico achten wij
zo reëel dat wij huiverig staan
tegenover onomkeerbare besluiten
inzake die verkleining, zoals bijvoor–
beeld de afstoting van modern
materieel, zoals tanks en pantser–
wagens, van de landmacht.

De tweede reden voor een zekere
terughoudendheid ten aanzien van
onderdelen van het bepleite
herstructureringsproces is de
onzekerheid over de ontwikkelingen
in de veiligheidssituatie. Terecht
beginnen de ministers de Prioritei–
tennota met een analyse van de
veiligheidssituatie. Daaruit leidt men
de defensie-inspanning af die men
zich voornamelijk in internationaal
verband denkt te gaan getroosten.
Enerzijds gaat het om het afstoten
van bestaande taken en anderzijds
om het opnemen van nieuwe. In de
nota wordt echter min of meer een
rechtstreeks verband gesuggereerd
tussen de veiligheidssituatie en de
omvang en de taken van de Neder–
landse krijgsmacht. Het zou echter
van zelfoverschatting getuigen om
een al te direct verband te veronder–
stellen. Een analyse van de toestand
in de wereld geeft geen uitsluitsel
over de vraag of Nederland drie, vier
of vijf brigades op de been zou
moeten houden. In alle gevallen
betreft het slechts een bescheiden
bijdrage aan internationale strijd–
krachten die ingeval van crisisbe–
heersing worden ingezet. Laten wij

eerlijk zijn, wij moeten erkennen dat
bij de vaststelling van de omvang en
de taken van de krijgsmacht de
financiële spankracht, die de concre–
tisering van de politieke spankracht
is, in hoge mate bepalend is voor het
opstellen van de gepresenteerde
piannen. Met die bescheidenheid zal
ik nu nader ingaan op de veiligheids–
analyse op de consequenties
daarvan voor de defensieplanning.

Voordat ik iets zal zeggen over de
situatie in Oost-Europa, wil ik de
vraag opwerpen, welke dreiging er
uitgaat van de situatie in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Kunnen de ministers daar iets over
zeggen en heeft de NAVO zich al
eens over dit vraagstuk gebogen?
Verder is een wereld waarin welvaart
en economische ontwikkelingen
onevenwichtig verdeeld zijn, in
potentie instabiel. Dit geldt zowel
voor de tegenstelling tussen Noord
en Zuid, rijk tegenover arm, als voor
de tegenstelling tussen Oost en
West.

De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter, D66 is een precieze partij.
De heer Ter Veer werpt zelf het
veiligheidsrisico op, gevormd door
de situatie in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika, maar dan gaat hij in de
beste traditie van een enigszins duffe
regeringspartij verder met de vraag,
wat de minister ervan vindt. Als je
deze kwestie aankaart omdat je vindt
dat ze gevolgen kan hebben voor het
veiligheidsbeleid, moet je ook
zeggen wat je er zelf van vindt. Als ik
de heer Ter Veer te vroeg inter–
rumpeer, excuus.

De heer Ter Veer (D66): De fractie
van D66 maakt zich zorgen over de
situatie in het Midden-Oosten, en
daarin staat zij niet alleen Onze
fractie vestigt er misschien alleen
wat vaker en wat meer gepronon–
ceerd de aandacht op dat ook de
situatie in de Magreb-landen
misschien niet specifiek voor
Nederland, maar wel voor de
NAVO-landen in het algemeen en
voor de Zuideuropese landen in het
bijzonder een veiiigheidsrisico
oplevert.

De heer Van Traa (PvdA): Wat voor
veiligheidsrisico?

De heer Ter Veer (D66): Het risico
dat een instabiele situatie in de
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Noordafrikaanse landen directe
gevolgen zal hebben voor de situatie
in Europa, met name in Zuid-Europa.
Het kan een gevolg van migratiepro–
blemen zijn, als er mensen vanuit
Noord-Afrika naar Europa komen,
waarvan zowel in Afrika als in Europa
een destabiliserende invloed zou
uitgaan.

De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter, ik vraag dit aan de heer
Ter Veer omdat wij zo precies
moeten zijn in het definiëren van
veiligheidsrisico's en instabiliteit, en
in het aangeven van de mogelijke
gevaren, militair of niet-milltair. De
heer Ter Veer noemt nu niet-militaire
zaken, die inderdaad tot instabiliteit
kunnen leiden. Ik zeg dit alleen maar
om ons allen eraan te binden,
preciezer te zijn in het formuleren
van veiligheidsrisico's.

De heer Ter Veer (D66): Instabiliteit
kan eindigen in een situatie met een
veiligheidsrisico. Het is altijd een
glijdende schaal, het begint bij het
een en het eindigt bij het ander.

De heer Van Traa (PvdA): Maar
waar kan het militair dan in eindigen?
Er zijn op dit moment vele
gewapende conflicten in de wereld.
Daarbij weten wij wat er militair aan
de hand is. En verder is er natuurlijk
de situatie in de voormalige Sovjet–
Unie, waarover men ook een militair
oordeel kan geven. Kunt u wat
preciezer zijn? Volgens mij is uw
stelling namelijk niet altijd juist

De heer Ter Veer (D66): Als ik het
concreet zou weten en kunnen
aanwijzen, zou ik dat doen. Het
kenmerk van een veiligheidsrisico is
dat je niet weet waartoe dat op een
gegeven ogenblik kan leiden, waar
het escaleert en waar het eindigt.
Wij hebben de paar laatste jaren
genoeg ervaring opgedaan met uit
de hand gelopen situaties die uitein–
delijk eindigden in een veiligheids–
risico.

De heer Van Traa (PvdA): In een
veiligheidsrisico in het gebied zelf,
hetgeen indirect onze stabiliteit, onze
politieke principes en belangen kan
aangaan. Volgens mij dreigt er
echter over vijf jaar geen oorlog
tussen Algerije en Frankrijk.

De heer Ter Veer (D66): Neen,

maar het kan er wel toe leiden dat er
ook een betrokkenheid komt die kan
escaleren in een militaire betrok–
kenheid. U mag daarover anders
denken, maar ik wil per se dit risico
onder de aandacht brengen.

Ik ga door met het punt betref–
fende Oost-Europa. Met zekerheid
kunnen wij alleen algemeenheden
vaststellen. De Midden-Europese
landen zijn onze partners geworden
en ook de GAS-republieken zoeken
samenwerking met het Westen. Het
militaire vermogen van Rusland is
danig verzwakt. De grootmacht–
faciliteiten van de Russische
Federatie liggen vooral in het
nucleaire arsenaal dat nog steeds
omvangrijk voorhanden is. De
conventionele strijdkrachten zijn in
kwantitatief opzicht indrukwekkend,
maar niet in kwalitatief opzicht. Mijn
fractie onderschrijft dan ook het
uitgangspunt van de Prioriteitennota
dat op de korte termijn - de NAVO
denkt hierbij aan op zijn minst vijf
jaar - vanaf het grondgebied van de
voormalige Sovjet-Unie geen
omvangrijk offensief tegen
West-Europa mogelijk is.

Van verschillende kanten, onder
meer van de zijde van de Adviesraad
voor vrede en veiligheid is erop
gewezen dat de waarschuwingstijd
korter wordt als de NAVO haar
veiligheidsparaplu over Oosteu–
ropese landen als Polen en Hongarije
uitstrekt. Wij erkennen dat naarmate
de NAVO meer directe bescherming
biedt aan nabij Rusland gelegen
landen, de waarschuwingstijd voor
eventueel Russische aanvallen op
deze landen korter is. Maar dit
betreft dan een waarschuwingstijd
voor een andersoortig conflict dan
het grootschalige conflict dat het
gevolg zou zijn van een strategisch
offensief over meerdere fronten
tegelijk, waarvoor de waarschu–
wingstijd verscheidene jaren is.

Vooral de laatste tijd wordt het
duidelijk hoe voorzichtig je moet zijn
met het trekken van consequenties
voor de defensieplanning. Na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie leek
de tijd waarin rekening moest
worden gehouden met een groot–
schalig conflict voorbij en dus raakte
het belang van omvangrijke leger–
machten op de achtergrond. Met het
oog op regionale crises en oorlogen
zouden kleinere snel inzetbare strijd–
machten gevormd moeten worden,
zoals de luchtmobiele brigade. Maar

nu is er dan een zogenoemde kleine
regionale oorlog in Bosnië en als wij
al ooit een legermacht sturen dan is
dat een uiterst omvangrijke leger–
macht van zo'n 70.000 tot 100.000
man. Die legermacht zal dan niet
bestaan uit vooral luchtmobiele
brigades, maar eerder uit traditionele
gemechaniseerde pantser/infanterie–
eenheden.

De fractie van D66 accepteert
niettemin dat de verschillende krijgs–
machtdelen een zekere reductie
ondergaan. Met instemming stellen
wij vast dat de onderzeedienst en de
marineluchtvaardienst wel gehand–
haafd blijven. De luchtmacht zal een
bescheiden reductie ondergaan. De
marine en de luchtmacht zijn van
nature al mobiel en flexibel en
kunnen snel worden ingezet voor
crisisbeheersingsoperaties op de
flanken van de NAVO of daar buiten.
Zij hoeven daarom niet zo te worden
aangepast aan de gewijzigde veilig–
heidssituatie

De grote veranderingen voltrekken
zich bij de landmacht. Het is dan ook
met het oog op die veranderingen
dat wij voor een grotere behoed–
zaamheid pleiten. 600 herstructure–
ringsprojecten in vijf jaar. Het
behoeft geen betoog dat dit proces
zich niet verder laat versnellen,
althans niet zonder de inzetbaarheid
van het leger ernstig aan te tasten.
Bovendien zal een verdere
versnelling leiden tot een nog
snellere uittocht van militairen uit het
apparaat. En dat heeft dan weer tot
gevolg dat het wervende karakter
van de KL als werkgever verloren
gaat. Wij weten niet hoeveel van
deze projecten op een succesvolle
wijze worden voltooid. Wij weten wel
dat een nadere prioriteitenstelling
nodig is.

Wanneer ik mij mag beperken tot
hoofdlijnen, concludeer ik dat een
afweging gemaakt moet worden
tussen met name de volgende
belangen. Het eerste is dat van een
mobilisabele dan wel deels parate
vijfde brigade. Het tweede is het
belang dat het materieel van de
landmacht voorlopig niet wordt
afgestoten. Het derde is het belang
van de luchtmobiele brigade of,
beter, het belang van de aanschaf
van de gevechtsheli's voor de lucht–
mobiele brigade. Dit zijn drie
eminente belangen en over elk van
de drie is een betoog te houden. Wij
weten echter dat niet alle drie
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belangen tegelijkertijd optimaal
behartigd kunnen worden.

Als wij voor een beroepsleger
kiezen, kunnen wij geen vijfde parate
brigade in stand houden. Er ontstaan
dan gegarandeerd problemen op het
vlak van de werving. Instandhouding
van een vijfde parate brigade
betekent simpelweg dat het defen–
siebudget fors verhoogd moet
worden of dat elders forse bespa–
ringen moeten worden gevonden.
Wij steunen daarom het
uitgangspunt van de minister: wel
handhaven, maar mobilisabel stellen.

Wij staan niet achter het
voornemen van de minister om
overtollig materieel met spoed van
de hand te doen. Wij vinden dat
hiermee gewacht moet worden,
zeker zolang er grote vragen zijn,
zowel van financiële als van inhoude–
lijke aard, over de aanschaf van
gevechtsheli's. Zoals ik eerder
aangaf, zijn wij er ongerust over dat
de afbouw wel gerealiseerd wordt,
maar de opbouw slechts zeer ten
dele. Wij zullen zeer slecht af zijn,
wanneer straks blijkt dat er wel grote
aantallen tanks en pantserwagens
zijn verkocht, maar dat de aanschaf
van de gevechtsheli's financieel toch
niet haalbaar is. Dit risico mogen wij
in geen geval lopen.

Bovendien zijn de ramingen van de
opbrengsten van de verkoop van
materieel naar onze mening te
optimistisch. Tegenvallende
opbrengsten zullen ten koste gaan
van de financiële ruimte van de
Prioriteitennota, die toch al krap is,
ook omdat het niet duidelijk is of de
kosten van vredesoperaties voor
rekening van Defensie komen. De
geringe financiële opbrengst komt
voort uit het overaanbod op de
markt, waar wij bovendien niet alle
kopers accepteren. Dus dreigen wij
goed materieel voor een appel en
een ei te verkopen, terwijl wij dit
voor ons mobilisabele bestand nog
jaren goed kunnen gebruiken. De
fractie van D66 is voornemens, een
motie hierover in te dienen.

Behalve twijfel over de financiële
kant van de zaak zijn er inhoudelijke
overwegingen die ons ertoe brengen,
vooralsnog voorrang te geven aan
het behoud van landmachtmaterieel
boven de verwerving van
gevechtsheli's. Zoals ik reeds aangaf,
wijzen de recente ontwikkelingen op
het belang van de traditionele
gepantserde gevechtseenheden, die

goed functioneren in het schemer–
gebied tussen peace keeping en
peace enforcing. In dit verband
denken wij aan een eventuele
vredesoperatie in het voormalige
Joegoslavië. Verder wijzen wij erop
dat de Britten en de Fransen reeds
over grote aantallen gevechtsheli's
beschikken en dat zij ertoe bereid
lijken, deze in internationaal verband
in te zetten. Aangezien ook
Nederland in alle gevallen in interna–
tionaal verband wil opereren, lijkt
samenwerking een optie die zeker
eerst onderzocht moet worden.

Alles overwegende concluderen
wij dat het nodig is, nog eens zeer
kritisch te kijken naar het
voornemen, nog in deze kabinetspe–
riode alle helikopterbestellingen te
plaatsen. Mijn fractie meent dat het
voor de bewapende helikopters een
jaar te vroeg is. Er is in onze ogen in
de huidige financiële situatie geen
ruimte om verantwoord tot het
aankopen van bewapende
helikopters te kunnen overgaan.

In de Prioriteitennota wordt ervoor
gekozen dat Nederland in vier
VN-operaties gelijktijdig kan
deelnemen en dat dit anderhalf jaar
kan worden volgehouden. Dit is een
ambitieuze doelstelling, maar wij
steunen haar. VN-operaties zijn in de
omvang die wij nu kennen, een
nieuw fenomeen. Het is een poging
om het wereldgezag van de volke–
renorganisatie kracht bij te zetten
door met militaire middelen
aanwezig te zijn waar orde niet
vanzelfsprekend is. Wij hebben, hoe
kort ook nog, enige ervaring met
humanitaire acties, vredesactiviteiten
in diverse spectra van geweldsinzet.
Wij kennen de situatie waarbij de VN
tijdelijk het bewind in een land
overneemt. Alles nog moeizaam en
in de loop van dit jaar zullen twee
belangrijke tests worden afgenomen,
in Cambodja en in Joegoslavië. Wij
hopen daar het best van.

Intussen zien wij dat de NAVO de
grote constante is van de diverse
VN-machten. Ontwikkelt de NAVO
zich tot de militaire onderaannemer
van de VN? Wij zien ook dat
Nederland op de vijfde plaats staat
als het gaat om internationale
deelname. Is dit de rangorde die de
regering denkt te moeten innemen?
De kosten hiervan overschrijden de
begroting. Behoren deze kosten voor
rekening van Defensie te komen of is
dit een kabinetsaangelegenheid? Hoe

zeer mag de voorfinanciering die
vaak in het geding is, oplopen?

Mevrouw de voorzitter! Nog niet
eerder besproken is de met de
oprichting van het derde bataljon
samenhangende legering van delen
van de luchtmobiele brigade in
Assen. Daar is mijn fractie niet
tegen. Het opent in onze ogen ook
nog een nieuw perspectief voor de
problemen die er zijn bij de oefen–
mogelijkheden. De oplossing zou er
als volgt uit kunnen zien. De fractie
van D66 kan zich voorstellen dat het
gebied ten noorden van Winschoten
wordt ingericht voor militaire
doeleinden. Zoals bekend is mijn
fractie tegen het oefenen met
helikopters op de Eder– en Ginkelse–
heide. Wij zouden graag de
mogelijkheid van de volgende figuur
onderzocht zien: legering van de
luchtmobiele brigade in Assen,
stationering van de heli's in
Leeuwarden en oefenen in
Winschoten. Wil de staatssecretaris
hierop reageren?

Voorzitter! Na vaststelling van de
Prioriteitennota door de Tweede
Kamer zullen vele pijnlijke beslis–
singen genomen moeten worden,
zowel in de personele en materiële
sfeer als in de regionale sfeer; ik
doel dan op de meer gedetailleerde
uitwerking die hieruit zal voort–
vloeien. Nu al wijs ik speciaal op
Middelburg waar wij de OCMA
gehandhaafd willen zien. Ook hopen
wij de kazerne in Elburg te kunnen
handhaven. Wij menen dat alle artil–
lerie-activiteiten daar geconcen–
treerd zouden kunnen worden. In
relatie tot Havelte pleiten wij voor
een heroverweging van het COT.

Tenslotte doch niet in de laatste
plaats Den Helder. Waarom verloopt
het overleg tussen de staatssecre–
taris en de gemeente Den Helder zo
stroef? Waarom wordt het convenant
van 1988 nu weer opengebroken of
in ieder geval niet uitgevoerd?

Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst : Mag ik de heer Ter Veer
vragen, voorzitter, wat hij bedoelt
met zijn opmerking dat het overleg
tussen de staatssecretaris en Den
Helder stroef verloopt?

De heer Ter Veer (D66): Vanuit Den
Helder bereikt ons de klacht dat het
afstoten van de marinefaciliteiten
naar de gemeente Den Helder,
waarvoor men een– en andermaal
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gepleit heeft, niet verloopt zoals men
wenst. Zo zou men bijvoorbeeld
graag het havencomplex Harsens
afgespeeld zien worden naar de
gemeente. Dat schijnt nog steeds
niet het geval te zijn. Men vraagt
zich af, waarom een en ander zo
stroef moet gaan. Het eventueel
creëren van alternatieve werkgele–
genheid is een punt van zorg. Dat
heeft men vanuit Den Helder bij ons
neergelegd en dat leg ik graag als
vraag aan de staatssecretaris voor.

Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst: Ik zal daarop morgen terug–
komen. Stroef overleg en niet
iedereen zijn zin kunnen geven, is
naar mijn mening niet hetzelfde.

De heer Ter Veer (D66): Dat is
logisch. Wij zullen daarover morgen
verder debatteren. Ik zal mij nog
eens extra gedetailleerd laten Infor–
meren.

Mevrouw de voorzitter! Met de
vorming van een Duits-Nederlands
legerkorps is een begin gemaakt. Wij
wensen de minister daarbij succes
en de benodigde tact om dit niet van
gevoeligheden ontblote proces goed
te laten verlopen.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mevrouw de voorzitter! Spreken over
defensie is spreken over de zwaard–
macht van de overheid. Die zwaard–
macht heeft, gezien in het licht van
Gods Woord, een duidelijk omlijnde
functie, namelijk de handhaving en
bevordering van recht en gerech–
tigheid. Daarbij valt primairte
denken aan het onvervreemdbare
recht van elke natie om haar grond–
gebied, haar soevereiniteit te verde–
digen tegen agressie van buitenaf.
Daarnaast kan zich de morele plicht
aandienen om de zwaardmacht in
internationaal verband in te zetten.
Dat laatste kan echter nooit de
hoofdreden zijn om een eigen
defensie-apparaat in stand te
houden. Tegen deze achtergrond
komt de SGP-fractie tot een beoor–
deling van de Prioriteitennota met
daarin een herijkte defensietaak. In
de nota wordt een kerntaak van de
overheid beschreven.

Mevrouw de voorzitter! Ik heb er
de parlementaire geschiedenis niet
uitputtend op nageslagen, maar ik
denk dat je van een unicum kunt

spreken als een minister van
Defensie binnen een kabmetspenode
twee majeure nota's uitbrengt,
waarin het defensiebeleid geheel
wordt herzien. De ontwikkelingen
gaan snel, zeer snel De veiligheids–
situatie van vandaag ziet er anders
uit dan die van 1991. Maar zij is
sindsdien toch niet werkelijk funda–
menteel van aard en karakter
veranderd? De situatie is eerder weer
grimmiger geworden. Toch is de
Prioriteitennota duidelijk meer dan
een "defensienota-plus". Wissels
dreigen nu onomkeerbaar te worden
omgezet. Zijn wij daarmee thans niet
te vroeg? Ik wijs op de grote
politieke instabiliteit in het GOS. Ik
noem de spanningen in het Midden–
Oosten en de oorlog in het
voormalige Joegoslavië. Hoe worden
deze in dit verband concreet
ingeschat?

Laten wij de zaken nu eens eerlijk
en reëel onder ogen zien. Zouden wij
hier vanavond in dit huis niet een
heel ander debat hebben gehad, als
de Russische president Jeltsin een
maand geleden de toen riskante,
heftig woedende machtsstrijd had
verloren en de conservatieven in
Moskou de macht hadden overge–
nomen? Met de Adviesraad voor
vrede en veiligheid vinden wij dat
een gedetailleerde defensieplanning
in dit tijdsbestek eigenlijk niet
mogelijk is, althans niet op een
verantwoorde manier.

Uit mijn bijdrage aan de UCV van
gisteren zal het de bewmdslieden
duidelijk zijn geworden dat de
SGP-fractie grote moeite heeft met
de beleidsvoornemens die zij in de
Prioriteitennota hebben gepresen–
teerd. In het licht van de onzekere
veiligheidssituatie gaat de voorge–
stelde inkrimping van onze krijgs–
macht ons te ver. Het mes gaat er te
diep in. Het zogenaamde vredesdi–
vidend wordt te snel opgestreken.
Met name de landmacht wordt te
fors gekortwiekt: van twaalf brigades
in 1990 naar vier en mogelijk vijf
brigades in 1998. Dat komt dus neer
op een vermindering van de sterkte
met afgerond 67%. Dat is beduidend
meer dan een halvering.

Vraagtekens plaatsen wij ook bij
het tempo van de inkrimping. Hoe is
dit alles, gezien de vele onzeker
heden in de huidige veiligheidssi–
tuatie, te verantwoorden? Kunnen de
bewindslieden mij uitleggen hoe een
dergelijke vergaande reductie te

rijmen valt met de aan de Prioritei–
tennota ten grondslag liggende
veiligheidsanalyse? Daarin wordt
immers gesteld dat een grootschalig
conflict niet geheel is uit te sluiten.

De AW wijst er voorts op dat het
verstandig is om dusdanige
personele, materiële en infrastruc–
turele voorzieningen in stand te
houden, respectievelijk te treffen,
dat omvang en samenstelling van de
krijgsmacht tijdig aan een onver–
hoopt slechter wordende veiligheids–
situatie kunnen worden aangepast.
Het woord "tijdig" is multi-interpre–
tabel en als norm aan wijziging
onderhevig naarmate de
zogenaamde waarschuwingstijd
verandert, naarmate de paraplu van
de NAVO meer oud-Oostbloklanden
onder zich heeft. Kunnen de
bewindslieden mij duidelijk maken
op welke wijze hiermee in de
planning rekening wordt gehouden?
Ik denk met name aan het materieel
en de infrastructuur. Die voorzie–
ningen zijn heel snel afgebouwd,
maar de eventueel weer nodige
opbouw duurt vele jaren. Mijn fractie
hecht sterk aan de instandhouding
van een redelijke capaciteit aan
voorzieningen, vast te stellen in
NAVO-verband, om de krijgsmacht
bij een verslechtering van de veilig–
heidssituatie tijdig te kunnen
aanpassen. Om die reden bepleit
mijn fractie een vertraagde afstoting
van overtollig materieel.

In het licht van wat ik gisteren
namens mijn fractie naar voren heb
gebracht, zal het geen nader betoog
behoeven dat wij de instandhouding
van een vijfde brigade na 1998 van
wezenlijk belang achten. Ik denk ook
aan onze bondgenootschappelijke
verplichtingen, aan de verwachtingen
die in Washington leven ten aanzien
van de bijdrage die West-Europa zou
moeten leveren aan zijn eigen
veiligheid. Wij achten het van
wezenlijk belang dat Nederland een
volwaardige bijdrage blijft leveren
aan de instandhouding van de
NAVO. Een goede Transatlantische
relatie mag ons wel wat waard zijn.
Overigens mag die vijfde brigade
wat ons betreft best een mobilisabel
karakter hebben.

De SGP-fractie ziet zich gecon–
fronteerd met het politieke gegeven
dat een meerderheid in dit huis de
omschakeling naar een beroepsleger
lijkt te steunen. Vraag is alleen wat je
moet doen als je onverhoopt toch

Tweede Kamer Prioriteitennota defensie
18 mei 1993
TK69 69-4972



Van der Vlies

weer terug moet vallen op de inzet
van dienstplichtigen. Voor alle duide–
lijkheid: ik heb het nu niet over de
vraag hoe een en ander grondwet–
telijk geregeld moet worden. Die
belangrijke vraag is gisteren aan de
orde geweest en zal op een later
tijdstip nog uitvoerig aan de orde
komen. Het gaat mij er nu om hoe je
in geval van nood of bij onverhoopt
slechte wervingsresultaten soepel
kunt overschakelen naar hervatting
van de opkomstplicht. Ik bepleit dan
ook de instandhouding van de
daarvoor benodigde infrastructuur.
Daar leek de minister gisteren
bepaald nog niet toe geneigd

Naar onze smaak riekt de nota te
veel naar de VN, niet zelden in
machteloosheid ondergedompeld, en
te weinig naar de zich heroriënte–
rende NAVO. Hoofdprioriteit van ons
veiligheidsbeleid dient echter te zijn
de verdediging van ons grondgebied
in bondgenootschappelijk verband.
Ook de CVSE komt daarbij duidelijk
in beeld. Wat komt er overigens
terecht van het uitzendbeleid?
Maximaal vier operaties tegelijk. Dat
loopt toch vast als pas in 1996 het
eerste beroepspantserinfanterieba–
taljon inzetbaar is? Overigens wil
mijn fractie niet tornen aan het
uitgangspunt dat dienstplichtigen
slechts op basis van vrijwilligheid
kunnen worden uitgezonden. Maken
deze overwegingen ook niet zonne–
klaar dat er zo spoedig mogelijk
duidelijke en heldere criteria op tafel
moeten komen voor deelname aan
VN-operaties? Waar hebben wij een
directe of indirecte morele verant–
woordelijkheid en waarom? Expedi–
tieleger, brandweerfunctie
wereldwijd, enkele duidingen die de
ronde doen. Maar wij kunnen niet
alles op ons nemen. Er moeten
daarom onderscheiden toetsings–
punten zijn naar aanleiding waarvan
beslissingen worden genomen. Ik
verneem graag de opvatting van de
bewindslieden over dit punt. We
kunnen denken aan criteria zoals het
landsbelang, de handhaving van de
internationale rechtsorde, elemen–
taire mensenrechten - geloofsver–
volging bijvoorbeeld - en evident
economische belangen.

Voor mijn fractie is het duidelijk
dat van een automatische deelname
aan VN-operaties geen sprake kan
zijn. In ieder geval zullen wij daar
nog nader over van gedachten
moeten wisselen, zodat we in de

toekomst hopelijk gevrijwaard
kunnen worden van ad hoc beslis–
singen.

Taakspecialisatie en materieelsa–
menwerking komen in bondgenoot–
schappelijk verband nog steeds niet
van de grond. Ik wil de schuld
daarvan zeker niet leggen bij onze
ministers. Wél vind ik het op zijn
minst opmerkelijk dat een regering
die waarschuwt voor sluipende
renationalisatie, zelf ook een duit in
het zakje doet door met de aanschaf
van tankervliegtuigen, lucht–
transport– en amfibische transport–
capaciteit, aan het bestaande
militaire takenpakket nieuwe taken
toe te voegen. De aantallen aan te
schaffen systemen worden navenant
kleiner. Al eerder heeft mijn fractie
gewezen op het risico van miniaturi–
sering van krijgsmachtdelen.

Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst : De heer Van der Vlies
noemt het voorbeeld van de tanker–
vliegtuigen. Ik wijs hem erop dat dit
juist een voorbeeld is van taakspe–
cialisatie.

De heer Van der Vlies (SGP): Goed,
misschien staat er een voorbeeld te
veel in mijn opsomming. Ik zal dat
even nazien. Zaak blijft dat door het
aangaan van nieuwe taken vanuit
een zelfde budget, een zelfde
inspanning, de andere taken
navenant minder bedeeld kunnen
raken. Hoe je het ook wendt of keert,
het geeft toch een herschikking. Dat
heeft weer implicaties voor de
bondgenootschappelijke deelname.

De voorzitter: Morgen krijgt u een
uitgebreid antwoord van de bewinds–
lieden.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Het is evident dat wij er
nog steeds niet aan toe zijn om in
bondgenootschappelijk verband
werkelijk prioriteiten te stellen. Dat
was de strekking van mijn betoog
voordat ik werd geïnterrumpeerd.
Overigens vraag ik mij wel af welke
mogelijkheden er nog zijn om op
bilaterale basis met enkele gelijkge–
zinde landen tot afstemming en
taakspecialisatie te komen. Kan de
minister daar nog iets over zeggen?

Nieuwe investeringen in onder
andere de luchtmobiele brigade
leggen een zware claim op het
defensiebudget. Gezien de traditie

van het kabinet om ten minste
jaarlijks met een bezuinigingsronde
te komen, waarbij tot nu toe defensie
bepaald niet buiten schot bleef, laat
zich de vraag stellen of de grens
voor het defensiebudget al in zicht is
gekomen. Deelt de bewindsman
onze opvatting dat de rek er wat de
defensiebegroting betreft nu toch
echt uit is?

Door de inkrimping van de
landmacht zal de behoefte aan
oefenterreinen afnemen. Dat is winst
voor de natuur, althans wanneer die
oefenterreinen teruggegeven kunnen
worden aan de natuur, vooral als het
gaat om gebieden die gelegen zijn
binnen of aan de rand van de ecolo–
gische hoofdstructuur is dat van
belang en als het ware ook
wisselgeld in totale regionale
plaatjes. De inkrimping van de
iandmacht heeft op lokaal niveau
soms ingrijpende gevolgen voor de
werkgelegenheid en voor het
draagvlak van voorzienmgen Ik
noem als voorbeelden Woerden,
Harderwijk en Elburg. In die laatste
gemeente valt bij uitvoering van de
voornemens - daarover is nog een
afweging nodig - maar liefst een
kwart van de werkgelegenheid weg.
Is de minister - en misschien moet ik
mij wat dit betreft eerder richten tot
de staatssecretaris - bereid om het
aspect van de lokale werkgele–
genheid mee te laten wegen in zijn
besluitvorming over de nog af te
stoten kazernes en complexen. Ook
zou gekeken kunnen worden naar de
acceptatiegraad voor defensie-activi–
teiten onder de plaatselijke politiek
en de heersende "cultuur" en naar
de aansluiting op het openbaar
vervoer en op de oefenterreinen etc.
Een voorbeeid hiervan is de ligging
van de Tonnetkazerne in 't Harde
Elburg naast het artillerieschietkamp.

De vraag dringt zich op of
Defensie - of breder gezien: de rijks–
overheid - niet moreel verplicht is
om gemeenten die onevenredig
zwaar getroffen worden door het
wegvallen van defensie-activiteiten,
op de één of andere manier te
compenseren en niet alleen met
woorden. Te denken valt aan een
overdracht van af te stoten terreinen
tegen aantrekkelijke voorwaarden
aan gemeenten. Zijn de minister en
de staatssecretaris bereid om zich
daarvoor in te zetten? Hoe is de
procedure voor de afstoting van
terreinen? Is de minister gebonden
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aan verkoop via de Dienst der
domeinen? Zo ja, kan en wil hij dan
met zijn collega van Financiën eens
serieus nagaan welke mogelijkheden
er zijn? Wij vragen de bewindslieden
of zij bereid zijn in het verdere traject
voldoende ruimte in te bouwen - en
tijdig - voor samenspraak en overleg
met de betrokken lagere overheden
en dat daarbij zo nodig ook andere
departementen - ik denk aan VROM
en EZ - betrokken zullen worden. Het
gaat om goede alternatieve bestem–
mingen, uitruil waar mogelijk en
compensatie en dergelijke.

Voorzitter! Ik kom tot een
afronding. De Prioriteitennota heeft
verstrekkende gevolgen. Met name
op het personeel wordt een sterke
wissel getrokken en onzekerheden
moeten daarom niet langer dan strikt
nodig is blijven bestaan. Daar
hebben wij gisteren over gesproken.
De SGP-fractie wil constructief
blijven meedenken, ook al liggen er
onmiskenbaar verschillen van
mening. Gezien de onzekere omstan–
digheden achten wij een ijkpunt
broodnodig. Dat betekent dat wij nu
nog geen onomkeerbare beslissing
zouden moeten nemen. Ik hoop dat
de CDA-fractie dat ook helder en
eenduidig zal uitspreken Laten wij
niet nu beslissingen nemen die wij
misschien binnenkort weer terug
zullen moeten draaien.

D

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Mevrouw de
voorzitter! Voor de VVD-fractie is het
uitgangspunt voor de planning van
de krijgsmacht altijd in de eerste
plaats de analyse van de interna–
tionale veiligheidssituatie en daaruit
voortvloeiend het pakket voor juist
die krijgsmacht. Ik zal eerst - zo zeg
ik tegen de heer Van Traa, die net
binnenkomt - de standpunten van
mijn fractie verwoorden en
vervolgens de conclusies.

Wanneer prof. Van Staden,
voorzitter van de Adviesraad voor
vrede en veiligheid, zegt dat de
balans in de Prioriteitennota te veel
lijkt door te slaan in de richting van
vredesoperaties, dan ben ik het met
hem eens. De traditionele
NAVO-taken dreigen inderdaad veel
te veel uit het zicht te raken.

Onze blijvende aandacht voor de
traditionele NAVO-taken wordt mede
ingegeven door de vele onzeker–

heden die er nog steeds zijn in ons
werelddeel Europa. Vooral met de
onzekerheden in Rusland dient nog
steeds rekening te worden
gehouden. Velen gaan uit van de
internationaal-politieke opstelling die
door president Jeltsin wordt
ingenomen. Die opstelling is zeer
constructief. Maar kunnen wij ook de
komende jaren op die opstelling
blijven rekenen? Bij het recente
referendum in Rusland kwam slechts
een zeer beperkt deel van het
electoraat opdagen. De overwinning
van Jeltsin was beslist niet eclatant
te noemen. Het bleek dat Jeltsin de
grootste steun kreeg in enkele zeer
grote steden, maar in veel andere
gebieden is zijn populariteit evenwel
veel minder. Er is sprake van veel
inertie en vaak blijft er heimwee
bestaan naar de zekerheden van de
autoritaire staat.

Ook de toekomst van andere
deelrepublieken van de voormalige
Sovjet-Unie is onzeker. Weinig
bemoedigend was bijvoorbeeld de
uitslag van een peiling van Gallup
Poll over de populariteit van de vrije
markt in het GOS, waarvan enkele
weken geleden de uitslag bekend
werd. Op de vraag of de vrije markt–
economie goed of slecht zou zijn
voor hun toekomst, antwoordde 45%
van de ondervraagden met "slecht",
36% zei "goed", terwijl 19% geen
mening had. Het blijkt moeilijk om
een werkelijke mentaliteitsveran–
dering in liberale zin in deze
gebieden tot stand te brengen.
Gelukkig lagen de cijfers van
dezelfde peiling in de Middeneu–
ropese landen veel gunstiger.

Naar de mening van de
VVD-fractie moet rekening worden
gehouden met de terugkeer van een
meer autoritair bestuur in Moskou.
Zo'n autoritair bestuur zou zich, ook
in veiligheidspolitiek opzicht, weer
heel anders kunnen gaan gedragen.

Gelukkig liggen tussen het
NAVO-gebied en Moskou inmiddels
een aantal werkelijk onafhankelijke
landen. De Polen zijn traditioneel
zeer anti-Russisch en ook de
onafhankelijkheid van de Oekraïne is
van groot belang. Dit gegeven heeft
onder meer aanmerkelijke gevolgen
voor onze waarschuwingstijd. Maar
het is niet onmogelijk dat de NAVO
een groeiende betrokkenheid
ontwikkelt bij landen als Polen, en
dat zou de waarschuwingstijd weer
verkorten; een belangrijke

stellingname van de Adviesraad voor
vrede en veiligheid. Verder houdt de
grote instabiliteit in grote delen van
Oost– en Midden-Europa aanzienlijke
risico's in.

De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Kan mevrouw Van
Heemskerck mij zeggen waarom de
waarschuwingstijd verkort, indien
Polen nauwere banden met de NAVO
krijgt?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Voorzitter! Een
lidmaatschap van Polen van de
NAVO is op redelijk afzienbare
termijn nog geen realiteit. Maar het
kan wel zo zijn dat er een nauwere
relatie komt van de NAVO met de
Visegrad landen In dit geval zal de
NAVO dichter betrokken zijn bij de
veiligheidsrisico's die deze landen
aangaan. Een van de stellingen van
de adviesraad is dat in dat geval de
waarschuwingstijd toch weer korter
zou worden dan dat wij nu zo
ontspannen kunnen aannemen.

De heer Van Traa (PvdA): Ik begrijp
wel dat er dan eventueel spanningen
kunnen optreden. Die zouden naar
mijn mening ook moeten optreden,
want wij zijn wat aan die landen
verplicht, tussen Polen en bijvoor–
beeld Rusland. De waarschu–
wingstijd heeft daar toch weinig mee
te maken?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Het gaat daarbij
om onze reactie daarop.

De heer Van Traa (PvdA): Ik begrijp
het niet. Ik begrijp wel dat u zegt dat
er in Rusland iets kan misgaan. Wij
zouden geconfronteerd kunnen
worden met een opbouw van de
strijdkrachten aldaar, waar ook
agressieve bedoelingen uit kunnen
worden opgemaakt. Wat heeft dat te
maken met het feit dat Polen nu
meer of minder betrokken is bij het
Westen?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Neen, dat heeft
daar niets mee te maken. Ik heb het
over de relatie tussen Polen en de
NAVO-landen. Het heeft niets te
maken met hun geografische locatie,
maar met hun relatie met de NAVO
en de veiligheidsgaranties die de
NAVO afspreekt met bijvoorbeeld
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landen als Polen. Als dat het geval
zou zijn, wordt de waarschuwingstijd
weer korter.

De heer Van Traa (PvdA): De
waarschuwingstijd hangt toch af van
de militaire maatregelen die men in
Rusland zou nemen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Natuurlijk, maar het
hangt er toch van af of Polen als een
buffer of als een partner gezien
wordt.

De heer Van Traa (PvdA): Mevrouw
Van Heemskerck zou moeten
proberen, zuiver te denken. Wij
moeten Polen nu al als een partner
zien.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (WD): Ik vind dat een
insinuerende opmerking.

De heer Van Traa (PvdA): Dat was
absoluut niet zo bedoeld. Dan neem
ik haar terug. Maar ik begrijp
mevrouw Van Heemskerck gewoon
niet.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Dat is dan een
probleem voor de heer Van Traa.

De heer Van Traa (PvdA): Dat zou
kunnen.

Wat ik niet begrijp, is waarvan de
waarschuwingstijd afhankelijk is. Die
is toch afhankelijk van de opbouw
van eventuele vijandig gezinde strijd–
krachten in Rusland?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): De waarschu–
wingstijd is afhankelijk van de
inschatting van de risico's voor het
NAVO-gebied. Op het moment dat
het partnership van NAVO-landen
wordt uitgebreid met risico–
afspraken met bijvoorbeeld Polen, is
de waarschuwingstijd korter.
Misschien zou het aardig zijn als de
heer Van Traa ook eens dit soort
rapporten van de adviesraad las.

Vanwege de mogelijkheid dat het
in Oost– en Midden-Europa opnieuw
zal gaan spoken, dienen wij een
krijgsmacht in stand te houden
waarvan de structuur berekend blijft
op de mogelijkheid om daaraan het
hoofd te bieden. Het vlees mag dan
wat minder worden, maar de botten
moeten hetzelfde zijn. Als er

werkelijk weer gevaren dreigen,
moeten wij binnen redelijke tijd weer
extra vlees op die botten kunnen
brengen. Daarom blijft er naast de
parate eenheden ook een behoorlijk
mobilisabel bestand nodig.

Vooral de Koninklijke landmacht
houdt, ook in geval van grote
conflicten, te weinig capaciteit over.
Er is sprake van een teruggang in
oorlogssterkte van 200.000 in de
jaren tachtig naar 140.000 in 1991
en naar 60.000 personen nu. Niet
voor niets spreekt de secretaris–
generaal van de NAVO, Wörner,
daarover publiekelijk zijn zorg uit. Bij
de periodieke NAVO-beoordeling,
het zogenaamde multilaterale
examen, is bij de aanbevelingen
vooral gewezen op de noodzaak van
een vermogen tot reconstitutie. Ook
het grote segment burgers binnen de
Nederlandse strijdkrachten leidde tot
vragen. Men wilde "at the very least
a mobilizable fifth brigade". Die is
dan ook op het laatste moment in de
Prioriteitennota opgenomen, zei het
nog niet voor de jaren na 1998. De
bondgenoten hebben ook nog
gevraagd om andere maatregelen in
verband met het reconstitutiever–
mogen. Kan de minister hier nader
op ingaan? Wat zijn de resultaten?
Waarom komen de volledige
gegevens over de vijfde brigade pas
deze zomer op tafel, terwijl de Priori–
teitennota toch al vijf maanden
geleden is verschenen? Hoe
verhouden onze plannen zich met de
nieuwe NAVO-strategie?

Het gezamenlijk te vormen Neder–
lands-Duitse legerkorps kan op
instemming van de VVD-fractie
rekenen. Wel wil ik benadrukken dat
wij zeer hechten aan een evenredige
bijdrage van beide landen aan dit
korps. Ik ga er echter van uit dat wij
de toekomstige samenstelling,
etcetera, etcetera later in de Kamer
met de minister zullen bespreken.

Vervolgens kom ik te spreken over
die andere, wat ons betreft tweede
hoofdtaak: "peace keeping" en
"peace enforcing". De minister
spreekt liever over crisisbeheersing,
maar die term is mij wat vaag Ruim
twee jaar geleden was er een
Golfoorlog. De coalitie tegen Irak zag
zich toen genoopt, een enorme
hoeveelheid manschappen en
materieel samen te trekken in het
Golfgebied. De Amerikaanse militaire
top was niet genegen om het
gevecht aan te gaan voordat superio–

riteit verzekerd was en onder meer
een grote flankbeweging kon worden
uitgevoerd. Onlangs heeft ook de
minister toegegeven dat de
Golfoorlog een groot conflict was.
Het Midden-Oosten is helaas ook nu
nog een gebied met grote veilig–
heidsrisico's. De wapenopbouw van
landen als Iran is verontrustend. Ook
moet rekening worden gehouden
met de verspreiding van massaver–
nietigingswapens en rakettechno–
logie. Verder heeft de westerse, ook
Nederlandse, betrokkenheid bij
andere probleemgebieden als
Cambodja en het voormalige Joego–
slavië, zich ontwikkeld. Laten wij
hopen dat het verkiezingsproces in
Cambodja redelijk verloopt en dat
daarna een situatie ontstaat waarbij
onze mariniers niet meer nodig zijn.
In Bosnië daarentegen lijkt het
Westen wel steeds verdergaand
betrokken te worden. Bescherming
van bepaalde gebieden komt in zicht.
In het algemeen hoort men steeds
vaker de stelling dat in de toekomst
veel meer sprake zal zijn van peace
enforcing.

De VVD-fractie meent dat de tradi–
tionele Nederlandse pleidooien voor
een internationale rechtsorde ook
verplichtingen scheppen met
betrekking tot de militaire
VN-operaties. Vastgesteld kan
worden dat de last van de
VN-operaties steeds meer op de
NAVO-landen komt te drukken,
gezien de geleverde kwaliteit.
Nederland is een van die
NAVO-landen. De politiek dient zich
zeer zorgvuldig op te stellen ten
opzichte van de militairen die hun
werk moeten doen. Die militairen
moeten duidelijke en overzichtelijke
opdrachten meekrijgen en zij moeten
kunnen rekenen op steun vanuit Den
Haag. De VVD-fractie ondersteunt
het creëren van een behoorlijke
capaciteit bij de Nederlandse krijgs–
macht om ook bij peace keeping en
peace enforcing een rol te spelen,
waar mogelijk onder de vlag van de
VN, maar eventueel ook anderszins.

Ook dat leidt tot eisen waaraan de
Nederlandse krijgsmacht moet
voldoen. Het komt mij voor dat het
aantal van vier vredebewarende
operaties, waaraan de Nederlandse
krijgsmacht gelijktijdig zou moeten
kunnen deelnemen, nogal willekeurig
is. De bijdrage zou per operatie een
bataljon, twee fregatten en een
squadron vliegtuigen zijn. Dat
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betekent dat wij met onze bijdrage
aan de operaties in en rond Bosnië
en in Cambodja al aan onze limiet
zouden zitten.

Bovendien maken wij ons ernstige
zorgen over het voortzettingsver–
mogen bij dit type operaties. Die
problemen zijn al gebleken bij de
mariniers in Cambodja en in het
voormalig Joegoslavië. Wij zijn er
dan ook voor dat de luchtmobiele
brigade, het korps mariniers en
pantserinfanterie-eenheden elk
afzonderlijk de volledige cyclus van
een "peace keeping"-operatie
kunnen uitvoeren.

Overigens zijn de mogelijkheden
om aan peace keeping en aan peace
enforcing deel te nemen eindig, ook
al maken wij de capaciteit wat
groter. Deze operaties zijn vooral ook
duur. Wij zullen wellicht wat selec–
tiever moeten zijn bij onze besluit–
vorming over deelname. Daarom zou
het goed zijn, als er een aantal
criteria worden ontwikkeld voor
Nederlandse deelname aan derge–
lijke operaties.

De herstructurering ligt onder de
slagschaduw van de bezuinigingen,
die dit kabinet zo graag laat
neerkomen bij Defensie. Die bezuini–
gingen zijn omvangrijk en volgen
elkaar in een zeer snel tempo op. Het
is als het ware een hevige
onweersbui, waarbij men kan blijven
kijken tot de volgende inslag plaats–
vindt. Er is geen enkele financiële
flexibiliteit meer in de plannen De al
heel lage investeringsquote dreigt
nog extra omlaag te worden gedrukt.
Bij het personeel mag ook niets meer
misgaan, want die ruimte is er
gewoon niet meer.

De financiële onderbouwing van
de Prioriteitennota is op z'n minst
risicovol te noemen. De minister
heeft ook zelf erkend dat "wezenlijk
verdergaande bezuinigingen op het
defensiebudget onherroepelijk zullen
leiden tot bijstelling van de Prioritei–
tennota". Maar het bezuinigingsmes
snijdt vrolijk door. Bovendien drukt
een belangrijk deel van de steeds
talrijkere vredesoperaties op het
defensiebudget. Voor 1993 wordt
rekening gehouden met een bedrag
van ongeveer 250 mln. Ongeveer
190 mln. daarvan is een
overschrijding van het geraamde
bedrag. De helft van die
overschrijding wordt nu ten laste
gebracht van Defensie. Door dit alles
wordt het verantwoord plannen en

budgetteren bij Defensie in feite
onmogelijk.

Vervolgens zijn er zorgen over de
wijze waarop de herstructurering
bestuurlijk wordt aangepakt,
afgezien van het financiële
management. Vooral bij het krijgs–
machtdeel waar de meeste verande–
rlngen moeten worden doorgevoerd,
de Koninklijke landmacht, zijn de
risico's van bestuurlijke wanorde
aanmerkelijk.

De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Mevrouw Van Heems–
kerck spreekt een scherp oordeel uit,
namelijk dat verantwoord plannen in
feite onmogelijk is geworden. Met
hoeveel middelen wordt dat verant–
woord plannen volgens u dan weer
mogelijk?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik ben begonnen
met te zeggen dat ik eerst met mijn
stellingname kom en daarna met de
conclusies, maar toen liep u net de
zaal binnen. Ik kom straks met een
suggestie. Als deze voor u niet
voldoende is, ben ik bereid om deze
nog eens extra aan u uit te leggen.

De heer Van Traa (PvdA): Niet alles
wat ik mevrouw Van Heemskerck
vraag, is vliegen afvangen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik bedoel niet flauw
te zijn, maar vindt u het erg om even
te wachten tot ik mijn verhaal heb
afgemaakt?

Bij de Konmklijke landmacht is al
sprake van 600 reorganisatiepro–
cessen. Verdere financiële reducties
compliceren de problematiek
aanzienlijk. Bovendien is er het grote
risico dat er niet voldoende vrijwil–
ligers kunnen worden gevonden op
de arbeidsmarkt. Er bestaat ernstige
twijfel of zowel kwalitatief als
kwantitatief met vrijwilligers in de
behoefte kan worden voorzien. Ik
heb daar geen enkele deskundige
met optimisme over horen spreken.
Eigenlijk gelooft niemand het, met
uitzondering van de minister en de
ambtenaren, die er functioneel in
horen te geloven. Gisteren tijdens de
UCV heeft de minister dat nogmaals
bevestigd. De twijfel van de Kamer is
gisteren ook duidelijk naar voren
gekomen. In de voorstellen van de
minister is de omschakeling naar een
beroepsleger onomkeerbaar.

Ik heb daarom namens de fractie
van de VVD en een aantal collega's
een motie ingediend om in het hele
proces van herstructurering en
verkleining een ijkmoment in te
lassen. Zo'n ijkmoment zou bijvoor–
beeld voor medio 1995 kunnen
worden vastgesteld. De fractie van
de VVD heeft ernstig bezwaar tegen
de onomkeerbaarheid van besluiten
die nu genomen dreigen te worden
over de invoering van een vrijwilli–
gersleger. Bovendien kan medio
1995 nog eens worden gekeken naar
de grondwettelijke haalbaarheid van
het afschaffen van de opkomstplicht.

De personeelsproblematiek,
demotivatie en onzekerheden zijn
gisteren ruimschoots aan de orde
geweest. Het bestuurlijke hoofd–
thema was dan ook dat er voldoende
overgangstijd dient te zijn. In de nota
wordt een periode van vijf jaar
genoemd. De VVD-fractie gaat
daarmee akkoord. Zij wil dat de
Nederlandse krijgsmacht ook tijdens
de rest van de jaren negentig voor
zijn taken berekend blijft. De eerdere
voorkeur van de fractie van het CDA
die zij via de media ventileerde om
een nog kortere overgangstermijn te
kiezen dan de periode tot 1998 is
onverantwoord, niet alleen vanwege
de onzekerheden over de wervings–
mogelijkheden en 600 reorganisatie–
processen die al zijn vastgesteld,
maar ook vanwege de problematiek
van de gedwongen ontslagen. Ik heb
begrepen dat het CDA gisteren, zij
het niet helemaal duidelijk, maar dat
horen wij straks wel, op zijn
"dwalingen" is teruggekomen en
klaarblijkelijk die periode van vijf jaar
ook accepteert. Ik heb de bewijzen
dat collega Hillen over een periode
van twee tot drie jaar heeft
gesproken voor dit hele proces.

Enkele regio's worden onevenredig
getroffen door reducties die in de
Prioriteitennota zijn vastgesteld. Wij
vragen de regering, gemeenten te
steunen om juist in gebouwen die
vrijkomen door vertrek van defensie
bedrijfsmatige activiteiten te starten,
ook al zal daarbij enige souplesse
moeten worden getoond met de
regels van de Vinex. Voor deze
gebouwen zou door Domeinen ook
een vriendelijk bedrag moeten
worden gevraagd. In het algemeen
vragen wij van de regering een
inspanningsverplichting om bijvoor–
beeld gemeenten als Harderwijk,
't Harde, Middelburg en Den Helder
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bij te staan bij het redresseren van
tegenvallers. Defensie heeft ook een
verantwoordelijkheid jegens de
gemeenten waar zij jarenlang
gastvrijheid heeft genoten en waar
veel van de economische, maar ook
van de sociale infrastructuur juist op
die aanwezigheid is afgestemd.
Daarnaast dient de minister zich te
realiseren dat met het eventueel
afschaffen van de opkomstplicht het
maatschappelijk draagvlak extra
aandacht nodig heeft. De fractie van
de VVD is er dan ook op tegen dat
een hele regio zoals Zeeland volledig
buiten het defensiebeeld wordt
gehouden door bij een eventuele
verplaatsing van het OCMA geen
alternatief te bieden.

Mevrouw de voorzitter! Ik kom nu
toe aan de conclusies van de
VVD-fractie. Voor de omvang van de
krijgsmacht heeft de VVD de
volgende wensen. Voor het mobili–
sabele bestand wensen wij dat alle
onzekerheden over de vijfde mobili–
sabele brigade wordt weggenomen
en dat bovendien vooralsnog het
materieel voor een zesde niet-mobili–
sabele brigade voor de Koninklijke
landmacht wordt gehandhaafd. Dat
betekent onder meer dat geen
moderne Leopard-2 tanks worden
verkocht. Ik heb dan ook het
voornemen over beide in tweede
termijn een motie in te dienen.

Ten aanzien van het parate
bestand wensen wij dat zowel de
mariniers als de luchtmobiele
brigade als de pantserinfanterie in
staat zijn, afzonderlijk vredebewa–
rende operaties van bataljon–
somvang af te werken. Dat leidt tot
vergroting van het parate bestand
met twee bataljons. Wanneer deze
extra eenheden niet nodig zijn voor
dergelijke operaties kunnen zij de
sterk gereduceerde Nederlandse
bijdrage aan de NAVO-structuur
versterken.

Overigens zijn wij er voorstander
van dat bij alle infanterie-eenheden
de vaardigheden worden ontwikkeld
om pantserinfanterievoertuigen te
rijden, met name in de nieuwe
pantserwielvoertuigen waarvan de
staatssecretaris al heeft aangegeven
dat deze niet bij een bepaald
eenheid organiek worden ingedeeld.

Over het eerste van de extra
bataljons heb ik reeds een motie
ingediend bij de behandehng van de
begroting voor het ministerie van
Defensie voor 1993. Het gaat daarbij

om het paraat stellen van een derde,
nu nog mobilisabel mariniersba–
taljon. Deze motie is destijds aange–
houden, maar gisteren aan de
agenda toegevoegd. Ik heb het
dictum in verband met een ander
tijdsbeeld veranderd. Het dictum
komt thans als volgt te luiden.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er thans nog
onvoldoende eenheden binnen de
Nederlandse krijgsmacht
beschikbaar zijn die snel kunnen
worden ingezet voor VN-operaties;

overwegende, dat het Korps
mariniers in dit opzicht een uitste–
kende staat van dienst heeft en dat
omzetting van een mobilisabel
bataljon in een paraat bataljon
binnen dit korps geen onevenredig
hoge kosten met zich brengt;

verzoekt de regering het derde,
mobilisabele, bataljon van het Korps
mariniers in werkelijke dienst te
nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze gewijzigde
motie is voorgesteld door het lid Van
Heemskerck Pillis-Duvekot. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zij krijgt nr. 9 (22975).

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Het tweede extra
parate bataljon betreft een pantser–
infanteriebataljon. Ook bij de
pantserinfanterie zijn er voortzet–
tingsproblemen. In de planning van
de Prioriteitennota zijn maar twee
parate pantserinfanteriebataljons
voorzien. Uitgaande van de door de
minister zelf genoemde aflossings–
termijnen zou het veel verstandiger
zijn om over een derde pantserinfan–
teriebataljon te beschikken. Ook in
dit geval betreft onze wens de
omzetting van een mobilisabel
bataljon in een paraat bataljon: een
derde paraat infanteriebataljon dus.

Verder stellen wij voor dat criteria
worden ontwikkeld voor Nederlandse

deelname aan "peace
keeping"-operaties en "peace
enforcing"-operaties. In een rede op
7 november 1991 over peace
keeping en peace enforcing heeft
fractievoorzitter Bolkestein drie
criteria genoemd. Ten eerste, het
moet gaan om een uitzonderlijke en
hoogst ernstige humanitaire
noodtoestand. Ten tweede, het moet
duidelijk zijn dat een gewapende
interventie de enige remedie is en
dat zij ook kans van slagen heeft.
Ten derde, de interventie moet
plaatsvinden onder aegis van de
Verenigde Naties of althans in
samenwerking met een afdoend
aantal gelijkgestemde landen. Ikwil
daaraan nog toevoegen dat de mate
waarin de internationale rechtsorde
is geschonden, ook meegewogen
zou moeten worden.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Het is nu de derde of de
vierde keer dat ik mevrouw Van
Heemskerck hoor praten over "peace
keeping"-acties. Daar komt dan iets
na op grond waarvan ik denk: waar
heeft zij het over? Zij heeft
ontzettend veel materieel nodig voor
die peace keeping. Zij heeft nu
andere criteria voor die peace
keeping. Het is toch gewoon de
peace keeping die wij al jaren doen?
Daar is toch niets nieuws aan?
Moeten daarvoor nieuwe criteria
worden gesteld? Het zijn gewoon
traditionele "peace
keeping"-operaties zoals wij die al
jaren kennen van de Verenigde
Naties. Daarvoor hadden wij al jaren
genoeg materieel en daarbij kwamen
helemaal geen tanks of noem maar
op aan te pas, laat staan een lucht–
mobiele brigade.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik zeg aldoor:
peace keeping en peace enforcing.
Als men kijkt naar de Agenda for
peace van Boutros Ghali en naar het
hele verhaal van Clingendael, dan
ziet men dat peace keeping aan het
verschuiven is. Peace keeping en
peace enforcing zullen een veel
groter geweldsaspect laten zien dan
in het verleden het geval was. Kijk
maar naar Joegoslavië! Hoe zouden
wij in de Kamer gereageerd hebben
op de vraag voor een pantserinfante–
riebataljon als wij inderdaad zo'n
bataljon met vrijwilligers beschikbaar
hadden gehad?
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Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
wil even terugkomen op iets anders.
Als u dat consequent zo blijft
verbinden, dan is het voor mij
hetzelfde als gewoon het hoofd in de
schoot leggen en maar toegeven dat
wij in de toekomst, net zoals wij in
het voormalige Joegoslavië doen,
eigenlijk als internationale gemeen–
schap veel te laat optreden. Dan
neem je het hele plan van Boutros
Boutros Ghali ook niet serieus. Er is
immers een heel spectrum. Peace
enforcing is pas het laatste punt.
Laten wij nu niet gaan doen alsof
peace keeping automatisch peace
enforcing wordt, want dan is het wel
een failliet, van de internationale
rechtsorde.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik heb het over de
range van peace keeping tot peace
enforcing. Als ik heel duidelijk zeg
dat wij daar met elkaar een aantal
criteria voor moeten stellen, dan leg
ik het hoofd helemaal niet in de
schoot. Dan wil ik daar heel duidelijk
gericht op ingaan.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Maar uw hele bijdrage is toch wel
gericht op het feit dat u vindt dat wij
in ons defensiebeleid, dat ik toch zie
als onderdeel van een breder buiten–
lands beleid, veel meer rekening
zullen moeten houden met in de
toekomst bijna alleen peace
enforcing. Ik hoop niet dat wij
daartoe over moeten gaan.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Nee, dan heeft u
mijn inbreng een beetje eenzijdig
verstaan.

Ik heb gesproken over de criteria.
Ik noemde ten eerste de mate waarin
de internationale rechtsorde is
geschonden. Ten tweede noemde ik
de mate waarin Nederlandse
belangen worden aangetast, het
nabijheidsprincipe, de risico's voor
de Nederlandse militairen en de
overzichtelijkheid van de militaire
doelstelling. Ik nodig de regering uit
om in overleg met de Kamer een
aantal duidelijke criteria te ontwik
kelen.

De heer Van Traa (PvdA): Waarin
verschillen deze door u gedefini–
eerde crlteria van de criteria van de
motie-Van Traa van twee jaar
geleden en waarin verschillen zij van

de criteria die de regering in de
Prioriteitennota aangeeft? Heeft u
behoefte aan andere criteria? Er
staan namelijk volgens mij heel
duidelijke criteria in de Prioritei–
tennota op de bladzijden 14 en 15.
Gaat u daar niet mee akkoord?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik ga daarmee
akkoord, maar ik wil die criteria
alleen nog wat nauwer definiëren.
Enkele van die zaken zijn het Neder–
landse belang, het nabijheids–
principe, de risico's voor Neder–
landse militairen en de overzichte–
lijkheid van de militaire doelstelling.
Mijnheer Van Traa, die staan niet in
de Prioriteitennota. Ik denk dat het
een goede zaak zou zijn als de
regering in samenspraak met de
Kamer nadere criteria zou ontwik–
kelen.

De heer Van Traa (PvdA): Stemt u
in met de criteria van de motie-Van
Traa, die is ingediend bij de Defen–
sienota?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik moet heel eerlijk
zeggen dat ik er natuurlijk bij was,
rnaar ik kan niet alle moties
onthouden. Ik wil er echter met groot
genoegen morgen over praten
wanneer ik die motie heb opgezocht.

De heer Van Traa (PvdA): Ik wil
gewoon weten hoe belangrijk en hoe
verschillend uw criteria zijn ten
opzichte van de genoemde criteria.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Die criteria zijn
buitengewoon belangrijk, omdat wij
die criteria hier naar voren brengen
en omdat zij al eerder op tafel zijn
gelegd.

De heer Van Traa (PvdA): Dat
begnjp ik wel Ik wil alleen graag van
u weten in hoeverre zij verschillen
van wat wij hier als kamermeer–
derheid hebben uitgesproken en van
wat de regering uitspreekt. Zijn zij
erg verschillend?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Zij gaan verder en
zijn nauwkeuriger. Zij proberen het
beleid nauwkeuriger vast te leggen.
Wat voor gevolgen zou het volgens u
hebben als wij het nabijheidsprincipe
zouden hanteren? In ieder geval is

het goed om daar toch eens over te
praten.

De heer Van Traa (PvdA): Nee, daar
moeten wij nu over praten, want
daar zijn wij nu voor. Als u het dus
hebt over het nabijheidsprincipe, zou
ik, als ik u was, niet aan de regering
vragen om daar ook nog eens haar
oordeel over te geven. Ik vind dat u
dan ook een motie op tafel moet
leggen, waarin dat preciezer ligt. Dan
kunnen wij die motie bijvoorbeeld
vergelijken met de motie-Van Traa
en met wat in de Prioriteitennota
staat. Dan kunnen wij zaken doen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Mijnheer Van Traa,
misschien kunnen wij op termijn wel
zaken doen. Ik nodig de regering uit
om in een discussie met de Kamer
tot uitbreiding te komen van de
criteria, zoals gesteld in de Prioritei–
tennota. Als u vindt dat er op een
gegeven moment via een motie een
discussie over moet komen, kunt u
dat krijgen, maar dit is niet de plaats.
Ik vraag de regering: laten wij nadere
definities uitwerken en kom daarmee
terug naar de Kamer. Daar geef ik
ook een aantal voorbeelden van. Ik
nodig de regering uit om in samen–
spraak met de Kamer verder te gaan
dan in de nota staat. Als u te zijner
tijd aan dat debat meedoet, met heel
veel plezier.

De heer Van Traa (PvdA): Nee, dat
debat is nu en morgen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Mijnheer Van Traa,
dan had ik meer spreektijd moeten
hebben. Wij praten op dit moment
over de reorganisatie van de hele
krijgsmacht, het internationale veilig–
heidsbeleid en de financiële onder–
bouwing. Kom nou! Ik heb hier dertig
minuten.

De heer Van Traa (PvdA): Kom nou!
Ik geef mevrouw Van Heemskerck
toch geen spreektijd? Ze mag van mij
nog drie minuten hebben. Daar gaat
het toch helemaal niet om? Het gaat
toch veel verder? Het gaat er toch
helemaal niet om of u nu genoeg
spreektijd hebt? Als u het zo
belangrijk vindt...

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik vind het buiten–
gewoon belangrijk. Daarom leg ik het
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tafel en nodig ik de regering uit om
met de Kamer in discussie te gaan.

De heer Van Traa (PvdA): Goed, in
discussie gaan, maar dan zou ik
graag van u nog nader op papier zien
of u kunt preciseren waar het verder
gaat en waar het afwijkt, gewoon op
schrift. Wilt u dat dan voor morgen–
ochtend doen?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik vertel het hier. U
kunt de Handelingen en het
stenogram erop naslaan. Dan weet u
precies in welke richting ik denk. Ik
heb het hier immers al een keer
gezegd.

Voorzitter! Wat de financiën
betreft, is het voorstel van de
WD-fractie dat wordt vastgehouden
aan de meerjarencijfers die nu in de
Prioriteitennota staan. Dat houdt in:
geen verlaging van het budget.
Mijnheer Van Traa, hier komt het
antwoord op een eerdere interruptie:
om de onberekenbaarheid van
kosten van "peace
keeping"-operaties en "peace
enforcing"-operaties voor de
planners bij Defensie weg te nemen,
stellen wij verder voor om een apart
fonds in te stellen voor die kosten,
analoog aan de vroegere
Wellink-pot, dus voor hulp in noodsi–
tuaties. Het kabinet zal zich dan
moeten buigen over de wijze waarop
deze pot moet worden gevuld.
Daarbij wil ik wel gezegd hebben dat
de Nederlandse deelname aan
vredesoperaties niet een aangele–
genheid is dle alleen de minister van
Defensie aangaat.

Vervolgens zijn er natuurlijk kosten
verbonden aan onze wensen inzake
de omvang van de krijgsmacht. Wij
schatten de kosten van het paraat
stellen van een mobilisabel
mariniersbataljon en een mobilisabel
pantserinfanteriebataljon op 60 mln.
elk, samen dus 120 mln. Verder
moeten er op jaarbasis tientallen
miljoenen worden uitgetrokken voor
het handhaven c.q. niet verkopen van
het materieel van een zesde
diep mobilisabele brigade en het
tegen lagere prijzen van de hand
doen van enkele kazernes kost ook
nog iets. De dekking moet onder
meer worden gezocht in een "teeth
to tail"-ratio. Wij willen minder
weghalen bij de eenheden en meer
bij het Haagse apparaat, conform de
algemene VVD-wens om de minis–

teries af te slanken.
Een cruciaal element van de

planning voor de Koninklijke
iandmacht is de luchtmobiele
brigade. Om concreet te zijn, als
door gebrek aan financieel volume
de realisering van de VVD-wensen in
gevaar komen, dan moet de minister
de ruimte daarvoor zien te vinden
door het tot stand komen van de
luchtmobiele brigade enigszins uit te
stellen. Voor alle duidelijkheid, de
brigade moet naar onze mening wel
in de plannen gehandhaafd worden,
ze moet alleen wat later tot stand
komen. De VVD is beslist een tegen–
stander van een luchtmobiele
brigade die niet over de vereist
bewapende helikopters zou
beschikken. Ik vraag hierbij ook naar
het volume van de luchtmobiele
brigade in het huidige tijdsgewricht.
Kan de minister aangeven of er een
verschuiving is ontstaan in het
concept van de luchtmobiele
brigade? Zijn er opties van kleinere
aantallen bewapende helikopters in
studie? En is er verandering
gekomen in de beschermingsfactor?
De transporthelikopters die thans in
de plannen voorkomen en die dit jaar
moeten worden besteld, zijn naar
onze mening nu reeds hard nodig om
extra mobiliteit te geven aan de
landmachteenheden, onafhankelijk
van de realiseringstermijn van de
luchtmobiele brigade. Nederland is
het enige NAVO-land dat niet over
de zojuist bedoelde transportheli–
kopters beschikt.

Nog een punt. Zelfs als de
planning van de Prioriteitennota
onverkort wordt uitgevoerd, zal het
nog een aantal jaren duren voordat
de luchtmobiele brigade over de
benodigde middelen kan beschikken.
In het Algemeen Dagblad van 27
april jl. staat een interessant artikel,
waarin gesuggereerd wordt om de
omvorming van de elfde pantserin–
fanteriebrigade tot luchtmobiele
brigade in de pas te laten lopen met
het daadwerkelijk beschikbaar
komen van de bewapende
helikopters. Met andere woorden,
laat de luchtmobiele brigade gebruik
maken van de middelen die er nu al
zijn, opdat wij er optimaal gebruik
van kunnen maken. In feite
beschikken wij dan over eenheden,
gevuld met vrijwilligers, die voor
meer taken geschikt zijn. Dit houdt in
dat wij een gedeelte van het
materiaal van de elfde pantserinfan–

teriebrïgade moeten vasthouden.
Kan de minister hiervoor sympathie
opbrengen?

Mevrouw de voorzitter! De
CDA-partijraad heeft dit weekend
een buitengewoon interessante
resolutie aangenomen. Ik heb gecon–
stateerd dat er opmerkelijk veel
overeenkomsten zijn tussen deze
resolutie en de opstelling van de
VVD, zij het met één groot verschil:
de VVD heeft deze opstelling al vier
maanden, het CDA pas sinds dit
weekend. Een paar voorbeelden.

In de eerste plaats noem ik de
vaststelling dat de toekomstige
contouren van de internationale
veiligheidssituatie nog onzeker zijn
en dat wapensystemen en dergelijke
waaraan bij een ongunstige interna–
tionale ontwikkeling nog meer
behoefte zou kunnen ontstaan,
moeten worden vastgehouden. Dit is
een ondersteuning van de motie over
verlenging na 1998 van een mobili–
sabele vijfde brigade en over het
aanhouden van het materieel voor
een diep mobilisabele zesde brigade.
Ik overweeg, deze motie morgen in
te dienen.

In de tweede plaats denk ik aan de
uitspraak dat onder meer de interna–
tionaal-politieke veronderstellingen
waarop de Prioriteitennota berust,
vooralsnog eens in de twee jaar
getoetst moeten worden aan de in
de nota vervatte veronderstelling
inzake de arbeidsmarkt. Voor het
eerste ijkmoment komen wij uit bij
1995. Dit is een volledige weergave
van de ijkpuntenmotie van de WD.

In de derde plaats is er de
uitspraak gedaan dat Nederland
meer direct inzetbare grondstrijd–
krachten met adequate bewapening
in gereedheid zou moeten houden
voor vredesoperaties: ondersteuning
van de WD-motie door de
CDA-partijraad voor het derde parate
bataljon mariniers.

Ervan afgezien dat partijcon–
gressen inderdaad geen vliegtuigen
kopen, zoals de heer Vos dit
weekend nog eens heeft gezegd, is
het wel een zwaar appel aan de
verantwoordelijkheid van het CDA,
niet alleen voor de Nederlandse
krijgsmacht, maar vooral voor de
veiligheid van ons land.

De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter, mevrouw Van Heems–
kerck heeft gezegd dat verantwoord
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plannen eigenlijk onmogelijk is
geworden.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik heb niet gezegd
dat het onmogelijk is geworden.

De heer Van Traa (PvdA): Dat heeft
u wel gezegd, ik heb het
opgeschreven. U heeft gezegd: "In
feite is verantwoord plannen met
deze Prioriteitennota onmogelijk
geworden." Mijn vraag is dus, of u
de Prioriteitennota afwijst.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (WD): Laten wij zuiver
blijven. Ik heb gezegd: de onbere–
kenbaarheid van de kosten van
peace keeping. Waar gaat het mij
om? Als ik nu zie hoe de planning...

De heer Van Traa (PvdA): Neen,
mevrouw Van Heemskerck heeft in
algemene zin een oordeel gegeven
over de Prioriteitennota. Zij zei
daarbij: verantwoord plannen is in
feite onmogelijk geworden.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): In verband met de
stijgende kosten van "peace
keeping"-operaties.

De heer Van Traa (PvdA): Neen, in
algemene zin.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Dat heb ik niet
gezegd. Ik wil u wel een antwoord op
uw vraag geven. Wat de VVD van de
Prioriteitennota vindt, hebt u nu
gehoord. Hoe wij uiteindelijk onze
standpunten zullen bepalen, hangt af
van de antwoorden van de minister.

De heer Van Traa (PvdA): Dus
verantwoord plannen is nog niet
volstrekt onmogelijk geworden.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): U moet mijn
woorden niet verdraaien. Anders
moeten wij inderdaad op het
stenogram wachten.

De heer Van Traa (PvdA): Ik heb
gewoon opgeschreven wat u gezegd
heeft.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik heb hier mijn
tekst. Wij lezen hier plenair onze
teksten op. Dus 250 mln. zijn de

kosten van vredesoperaties. Mijnheer
Van Traa, het is dus verdraaid lastig
om dat bij Defensie in te plannen als
je dat niet van tevoren weet. En wat
is mijn suggestie? Maak een fonds.
Ik kom net terug uit de VS waar dat
ook gecreëerd is. Zet gewoon een
bedrag per jaar klaar, 250 mln. of
300 mln. Ik ben niet de eerste die
dat opmerkt. Vanavond is het al
eerder door verschillende woord–
voerders gezegd. Maak het voor
planners een beetje berekenbaar.
Dat is alles wat ik zeg.

De heer Van Traa (PvdA): U vindt
het nu onberekenbaar voor planners.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik vind het nu
onberekenbaar met zo'n krappe
begroting als je niet van tevoren
weet dat je voor 190 mln. of 250
mln. - hetgeen op dit moment de
werkelijkheid al is, kijk maar naar de
Kaderbrief die u verleden week kreeg
- moet plannen. Defensie is voor
vredesoperaties al over haar budget
heen. U hebt ook uit mijn bijdrage
kunnen horen dat de VVD een grote
voorstander is van vredesoperaties.
Wij vragen juist om extra inzetbare
eenheden, maar wij vinden wel dat
de financiële planning adequaat
moet gebeuren. Dat is de reden van
mijn verzoek.

De heer Van Traa (PvdA): Dus als er
250 mln. bijkomt, is voor u de Priori–
teitennota oké. Al uw andere plannen
kosten u dus niet meer dan 250 mln.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Mijnheer Van Traa,
luister toch niet zo selectief. Ik zeg
niet dat het erbij komt. Ik heb alleen
gezegd dat, als je financieel plant, je
het er niet altijd bij hoeft te krijgen.
Je moet het aileen duidelijk
alloceren. Aanslagen van dit soort
bedragen op je begroting als je al
krap zit, worden gemakkelijker
opgevangen als je ze van tevoren
piant. Ik heb gesproken over de
Wellink-pot. Die is nu opgeheven,
maar deze pot was van tevoren
geoormerkt voor dat soort operaties.

De heer Van Traa (PvdA): Mevrouw
Van Heemskerck noemt veel interes–
sante elementen, maar ik weet
helaas nog steeds niet wat haar
oordeel is over de Prioriteitennota.
Gaat de VVD ermee akkoord of niet?

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (WD): Mijnheer Van Traa,
dat hangt van het antwoord van de
minister af en het hangt ervan af of
wij deze Prioriteitennota kunnen
amenderen conform een aantal
wensen van de VVD. Ik heb heel
duidelijk gezegd wat wij ervan
vinden.

De heer Van Traa (PvdA): Als het
CDA u dan over de brug helpt, is het
oké.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Wacht maar af.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Evenals gisteren tijdens de uitge–
breide commissievergadering wil ik
eraan herinneren dat ik in december
mijn goedkeuring heb onthouden aan
de defensiebegroting voor 1993. Een
belangnjk motief vormden de
aanhoudende bezuinigingen die een
onaanvaardbare aanslag op de
defensiebegroting deden. De geloof–
waardigheid van de krijgsmacht
stond op het spel. Dat bezwaar geldt
nog steeds.

Het is te begrijpen dat de regering
in een veranderde internationale
context het defensiebeleid wijzigt,
maar de manier waarop en het
tempo waarin dit plaatsvindt baren
ons grote zorgen, te meer als wij ons
realiseren dat het voor alles de
noodzakelijk geachte bezumigmgen
zijn die de beleidsvoornemens in de
Prioriteitennota hebben bepaald. Het
vredesdividend is wel heel ver
uitgerekt. Volgens sommige
bestuurskundigen is de nota het
resultaat van een bureaucratisch
politiek compromis waarbij alle
actoren, zowel militaire als
regeringsfracties, tevreden zijn
gesteld, althans, zo leek het tot
zaterdag.

Het blijft intussen de vraag of met
deze nota operationeel te werken is.
In militaire kring wordt dit vanwege
het grote aantal herstructurerings–
operaties meer en meer betwijfeld.

Het uitgangspunt van de Prioritei–
tennota dat op afzienbare termijn
vanaf het grondgebied van de
voormalige Sovjet-Unie geen
omvangrijk offensief tegen
West-Europa mogelijk is, komt als
juist voor. Toch kan niet worden
gesproken over een stabiele situatie.
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Rusland blijft een grootmacht, vooral
omdat het land ondanks gesloten
START-verdragen over grote
aantallen nucleaire wapens blijft
beschikken. Ik wijs er ook op dat het
START-l-verdrag nog niet door de
Oekraïne is geratificeerd. Bovendien
is het onzeker dat het Russische
parlement met het START-ll-verdrag
zal instemmen. Welke waarde
hebben deze START-verdragen voor
de Nederlandse regering?

De Adviesraad voor vrede en
veiligheid meent dat met een
verharding in de buitenlandse
politieke opstelling rekening moet
worden gehouden. Nationalisten en
communisten in Rusland kunnen de
confrontatie met het Westen als een
belangrijk bindmiddel in de binnen–
landse politieke situatie gebruiken.
Ook wijst de raad op het feit dat de
Russische militaire top vindt dat de
potentiële militaire dreiging tegen
Rusland eerder is toe– dan
afgenomen. Wat is de mening van
de regering? Ook in Oost-Europa en
zeker in het GOS ligt veel
conflictstof. Kleinschalige brand–
haarden in deze regio's kunnen
escaleren tot een grootschalig
conflict, waarbij de betrokkenheid
van de NAVO-lidstaat Turkije niet
moet worden uitgesloten. De NAVO
zou dan bij zo'n groot conflict partij
zijn. Het aantal veiligheidsrisico's is
dus eerder vermeerderd dan
verminderd. Wil de regering dat
ontkennen?

Op basis hiervan concludeer ik dat
de reductie in de defensieplanning
niet in de eerste plaats is gebaseerd
op de gegeven veiligheidsanalyse.
Gelet op de huidige onzekere veilig–
heidssituatie lijkt het mij verstan–
diger, zodanige voorzieningen in
stand te houden (organisatorisch
kader, infrastructuur, materieel in
opslag) dat, als de situatie in Europa
verslechtert, de omvang en de
samenstelling van de krijgsmacht
tijdig kunnen worden aangepast.

Vervolgens rekent het kabinet op
een lange waarschuwingstijd, mocht
er een grootschalig conflict
uitbreken. De regering veronderstelt
dan dat zij niet verantwoordelijk is
voor de veiligheid van de onafhanke–
li jke staten in Midden– en
Oost-Europa. Is dat wel het geval,
dan is de strategische waarschu–
wingstijd aanzienlijk korter dan
enkele jaren, zoals de nota sugge–
reert. Ook sprekers voor mij wezen

erop. Hoe beoordelen de bewinds–
lieden in dit kader het verzoek van
Hongarije om steun van de NAVO als
Servië onverhoopt aanvalt?

De plaats die de NAVO inneemt in
het kader van de bezuinigingen van
de NAVO-lidstaten, baart mij zorgen.
Na de desintegratie van de
Sovjet-Unie ontstond er feitelijk een
vacuüm op het gebied van de
bondgenootschappelijke defensie–
planning. Dit mag er niet toe leiden
dat coördinatiefunctie van de NAVO
wordt prijsgegeven. Het lijkt voor de
cohesie van het bondgenootschap
van groot belang dat gemeenschap–
pelijke afspraken tussen de lidstaten
worden gemaakt over de percen–
tages waarmee en de wijze waarop
elke lidstaat gaat bezuinigen.
Veelzeggend is het in dit verband dat
de Nederlandse landmachtreducties
groter zijn dan die van de Westeu–
ropese bondgenoten. Hoe is dat te
verklaren? Is onze landmacht relatief
zo groot? Zelfs België reduceert het
aantal militairen in vredestijd minder
dan Nederland, Duitsland doet het
met circa 30%, terwijl Denemarken
en Noorwegen dit nauwelijks doen.
Ook is er geen andere NAVO-lidstaat
die net als ons land meent dat alle
parate eenheden in principe voor
crisisbeheersing inzetbaar moet zijn.
Kortom, Nederland lijkt voor de troep
uit te marcheren en de coördinatie–
functie van de NAVO lijkt zoek te
zijn. Graag krijg ik hierop een reactie.

De Prioriteitennota is in bepaalde
opzichten historisch te noemen. Zo
wordt er gebroken met de opkomst–
plicht. We spraken daar gisteren
over. Defensie wordt verder als het
ware geïnternationaliseerd. In Socia–
lisme en Democratie schreef de
minister onlangs: "Het is even
wennen dat de bereidheid tot inzet
van militaire middelen een
natuurlijk(!) onderdeel uitmaakt van
internationale betrokkenheid."

De krijgsmacht verdedigt dus niet
meer alleen de vesting Holland dan
wel het territorium van de NAVO,
maar moet zich ook wereldwijd
inzetten voor het handhaven van de
internationale rechtsorde, wat dat
ook mag zijn. Een onderscheid
tussen de verdediging van de
nationale veiligheid en de
bescherming van de internationale
rechtsorde noemt de minister in dit
artikel zelfs gekunsteld. Wat bedoelt
hij hiermee? Wat hebben deze
vredesoperaties te doen met onze

nationale verdediging dan wel onze
bondgenootschappelijke verplich–
tingen? De minister huldigt in de
schriftelijke beantwoording van de
vragen het standpunt dat de verde–
diging van het Nederlandse terri–
torium een belangrijke hoofdtaak van
onze krijgsmacht is. Hij kan toch niet
ontkennen dat de nieuwe structuur
van de krijgsmacht met name
gebaseerd is op het concept van de
crisisbeheersing? Ik wees er gisteren
reeds op en hoor graag een reactie

De minister geeft in de schriftelijke
beantwoording van de RPF-fractie
enkele nogal algemeen geformu–
leerde uitgangspunten en criteria
voor de inzet van Nederlandse
militairen in VN-verband. Dit wekt de
schijn dat een ad-hoc-beleid wordt
gevoerd. Ik vroeg er gisteren ook
naar. Hoe denkt de minister in dit
verband over de criteria die de
Adviesraad voor vrede en veiligheid
aanreikt?

Een speerpunt in de Prioritei–
tennota blijft de luchtmobiele
brigade. Ik ben mdertijd niet akkoord
gegaan met de oprichting van deze
brigade. Ik word in mijn scepsis van
lieverlee door een toenemend aantal
deskundigen gesteund. Wat mij
betreft, grijpen wij als klein land met
deze brigade te hoog en kost zij
teveel. Is deze brigade trouwens niet
geconcipieerd op een verouderd
NAVO-concept? Waar kan de lucht–
mobiele brigade nu voor worden
ingezet? Voor dezelfde taken als de
mariniers? De luchtmobiele brigade
mist de noodzakelijke pantser– en
vuurkracht om (langdurig) te kunnen
worden ingezet in vrede afdwin–
gende operaties. Erkent de minister
dat? Hoe denkt hij dit probleem op te
lossen? Op een vraag onzerzijds
heeft de minister aangegeven, dat hij
bereid is de mogelijkheden te onder–
zoeken om bij te dragen aan
zogenaamde "cease fire enfor–
cement units". Ziet hij nu reeds
mogelijkheden voor een Nederlandse
bijdrage? Zo ja, welke? Het lijkt
overigens niet denkbeeldig dat de
financiële middelen voor de luchtmo–
biele brigade worden beperkt. Ik
verwijs bijvoorbeeld naar hetgeen
generaal Van der Vlis in Trouw van
12 mei jl. heeft gezegd. Dergelijke
berichten circuleren al enkele
maanden in kringen van ingewijden,
zo is mij bekend. Wat is daarvan
waar? Wordt de aanschaf van de
bewapende helikopters voor de
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luchtmobiele brigade vanwege finan–
ciële bezuinigingen op de lange baan
geschoven of in ieder geval uitge–
steld? Kan alsnog worden afgezien
van de geldverslindende aankopen
voor de luchtmobiele brigade?

Voorzitter! Het zal niet zonder
reden zijn dat in Atlantic News van
27 januari 1993 de NAVO secretaris–
generaal Wörner waarschuwde, dat
het belangrijk is dat de NAVO niet
alleen over snelle, inzetbare
eenheden beschikt, maar dat het
eveneens van belang is dat de
lidstaten ook over zwaardere
eenheden en benodigde voortzet–
tingscapaciteit beschikken. Ik vind
het derhalve van groot belang dat de
krijgsmacht over voldoende reserve–
capaciteit moet kunnen beschikken
om in noodgevallen het NAVO-terri–
torium te kunnen verdedigen. Mede
daarom ben ik er voorstander van
om na 1998 een vierde brigade
paraat te maken en een vijfde op zijn
minst mobilisabel houden. De finan–
ciering hiervan zoek ik bij bezuini–
gingen op de luchtmobiele brigade
en als het niet anders kan bij het
schrappen van de subsidies voor de
kinderopvang. Het financieren van
een goed toegeruste en voor haar
taak berekende krijgsmacht is een
eigenlijke overheidstaak. Financieren
van kinderopvang niet.

De studie die de minister over de
onderhavige kwestie heeft
toegezegd, lijkt me ingegeven om de
NAVO-autoriteiten gerust te stellen.
Ik vind het ook vreemd dat voor de
luchtmobiele brigade nieuw
materieel moet worden gekocht,
terwijl nog uitstekend bruikbaar
materieel voor gemechaniseerde
eenheden als overtollig moet worden
afgestoten.

Mevrouw de voorzitter! Het zal
duidelijk zijn, dat ik bepaald geen
voorstander ben van het verder
afslanken en herstructureren van de
krijgsmacht, zeker niet als het gaat
om de Koninklijke landmacht. De
minister heeft gisteren gesteld dat
de krijgsmacht tijdens de herstructu–
rering adequaat moeten blijven
functioneren. Daarmee ben ik het
uiteraard van harte eens. Mij
bereiken echter van de zijde van
diverse commandanten, vooral het
onderdeel genie, berichten dat op
papier het een en ander misschien
wel klopt, maar dat voorshands in
geval van nood wegens onderbe–
zetting niet op sterkte kan worden

opgetreden. Daarover bestaan grote
zorgen en er valt groeiende frustratie
te bespeuren, omdat in het Haagse
de situatie rooskleuriger wordt
voorgesteld dan zij in werkelijkheid
is. Wil de minister daarop reageren?

In het algemeen valt op, mevrouw
de voorzitter, dat de aangekondigde
reducties bij de Koninklijke marine in
vergelijking met de landmacht
betrekkelijk gering zijn. Is de marine
ontzien, omdat in het nabije verleden
reeds is gesaneerd? Valt de reductie
overigens niet gering uit omdat de
bedreiging van de Transatlantische
zeeroutes drastisch is afgenomen?
Wel valt op dat materieel gezien zes
nog zeer goed bruikbare standaard–
fregatten worden afgestoten.
Onlangs las ik in de Helderse
Courant, dat de Admiraliteitsraad
een algehele stop op nieuwe
aankopen heeft afgekondigd. Het
gevolg is, zo is mij althans verteld,
dat de operationele inzetbaarheid
van de eenheden (schepen en vlieg–
tuigen) als gevolg van "herverdeling"
(het onderdelen voor het ene schip
weghalen bij het andere schip)
gevaar loopt. Hoe denkt de regering
dit probleem structureel op te
lossen?

Ik vraag me af of het verstandig is,
vanuit het doelmatig gebruik van
kapitaalgoederen 36 vliegtuigen in
de verkoop te doen. Ik spreek dan
over de F-16's. Met een mid-life
update blijven de F-16's tot het jaar
2015 in gebruik. Door deze lange tijd
lijkt het me nuttig een extra reserve
voor F-16's achter de hand te
houden, te meer omdat de aanschaf
van extra F-16's als de veiligheidssi–
tuatie minder gunstig wordt beoor–
deeld, een onzekere optie is
vanwege de onzekerheid omtrent de
financiële mogeiijkheden. Graag een
reactie.

Mevrouw de voorzitter! De bezuini–
gingen bij de landmacht leiden tot
nogal wat (voorgenomen) sluitingen
van kazernes en voorzieningen. Ik
sprak daar gisteren ook over en
wacht het antwoord van de staatsse–
cretaris af, al zou het probleem zich
niet voordoen als de dienstplicht zou
worden gehandhaafd, zoals ik heb
gisteren heb voorgesteld. Zet het
kabinet zijn plannen wél door, dan
pleit ik voor het handhaven van de
Tonnetkazerne in 't Harde. Als die
wordt gesloten, zou daar onnodig
kapitaalverlies moeten worden
geïncasseerd. Tevens voer ik het

pleit voor een royaal beleid van de
overheid bij het overdragen van af te
stoten militaire terreinen aan de
respectieve gemeenten. Welke
opvattingen leven er in dit opzicht bij
de regering?

Met klem wil ik er ook voor pleiten,
OCMA in Middelburg te handhaven
en niet over te plaatsen naar
Bussum. Welk redelijk doel is
daarmee gediend en herinnert de
minister zich niet de toezeggingen
die nog recent aan OCMA zijn
gedaan?

Ik heb begrepen dat het hoofdstuk
kazernes en oefenterreinen uit het
structuurschema Militaire terreinen
partieel wordt bijgesteld. In hoeverre
zal het advies van de Natuurbescher–
mingsraad van april 1993, alsmede
het vliegveldbeleggingsplan respec–
tievelijk de vliegbasis Twente, hierbij
worden betrokken?

Voorzitter! Samenvattend: het
defensiebeleid van dit kabinet, zoals
dat nu in de Prioriteitennota is
voorgelegd, kan niet op mijn
instemming rekenen. De krijgsmacht
wordt in te hoog tempo gereorgani–
seerd en de immateriële schade voor
honderden en wellicht duizenden die
nu bij de krijgsmacht werkzaam zijn,
is een te hoge prijs.

D

De heer Van Vlijmen (CDA):
Mevrouw de voorzitter! George C.
Marshall zei in 1945: "We are now
concerned with the peace of the
entire world. And the peace can only
be maintained by the strong".

De Prioriteitennota is een verbij–
zondering van de Defensienota. Het
proces van aanpassing van het
defensiebeleid, waarmee gestalte
wordt gegeven aan de politieke
keuze voor het vredes– en veilig–
heidsbeleid wordt hiermee vervolgd.
Centraal staat daarin voor ons de rol
van de NAVO, die nog steeds onver–
vangbaar is en dat ook blijkt te zijn
bij het implementeren van vredes–
operaties.

De Prioriteitennota bevat een
aantal onomkeerbare beslissingen,
waarvan sommige weinig beargu–
menteerd worden. Zo is bijvoorbeeld
niet duidelijk waarom vredesope–
raties als eerste hoofdtaak worden
aangegeven en niet meer de verde–
diging van het bondgenootschap–
pelijk gebied. Ook uit de analyse van
de veiligheidssituatie vloeit die keuze
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onzes inziens niet voort.
Het risico van een grootschalige

Oost-Westconflict is niet meer
overwegend. Het Russische gevaar
in de vorm van de Sovjet-Unie is
geweken. Ook de sociaal-econo–
mische capaciteit is ontkracht.
Volgens president Jeltsin is ook de
belangstelling om een "imperial will"
te herstellen verdwenen. Hopelijk
volgt Rusland nu de weg van
welvaartsverwerving door binnen–
landse evolutie in plaats van door
kolonialisme. Maar Rusland is nog
steeds een nucleaire wereldmacht. In
de toekomst, met een sterkere
economie, zal het ook weer conven–
tioneel-militair een grootmacht
kunnen zijn.

Zeker is ook, zoals de regering
stelt, dat het welslagen van
democratie, rechtsstaat en markt–
economie in Oost– maar vooral in
Midden-Europa cruciaal is voor een
stabiele veiligheid in heel Europa.
Onze hulp bij de wederopbouw van
Midden-Éuropa, die tot nu toe onder
de maat is gebleven, zal dan ook de
eerste investering in een meuw
Europees veiligheidsbeleid moeten
zijn, zoals het Marshall-plan dat was
voor West-Europa.

De verminderde dominantie van de
wereldwijde spanning tussen Oost
en West laat als het ware ruimte
over voor regionale spanningen om
zich te ontladen. Daarbij lijkt het
recht van de sterkste weer de
doorslag te geven. Oog om oog,
tand om tand, zijn daarbij weer de
"rules of engagement". De beper–
kingen die voortvloeiden uit de
Oost-Westconfrontatie en de als
gevolg daarvan gevolgde nucleaire
"deterrent strategy" werken
regionaal niet meer door. Dat vraagt
onzes inziens om een vervangende
geopolitieke strategie voor vrede–
handhaving. Het doel daarvan moet
zijn om conflicterende bestaansmo–
gelijkheden van mensen en hun
maatschappelijke verbanden door
militaire capaciteiten zo te stabili–
seren, dat er voortdurend ruimte
blijft voor de politiek als de kunst van
het harmoniseren.

Het afwegen van tegengestelde
belangen, het in evenwicht brengen
van verschillende normen en
waarden, en de morele implicaties
daarvan vragen om een platform
voor inclusief denken dat nooit in
oorlogvoering, maar alleen in het
voorkomen van oorlog gevonden kan

worden. De doctrine is en blijft dus:
actieve oorlogvoorkoming. Dat was
ook de kern van de Harmel-doctrine
en het gelijk van de NAVO sinds
1949. Het moet de sterken die hun
kracht en macht misbruiken ten
koste van de zwakkeren duidelijk
maken, dat militair geweld als
overheersingsmiddel ontoelaatbaar
is. Vrede is aldus een militaire
operatie en niet de vrucht van
nietsdoen.

Het handhaven van zulke vredes–
condities is echter niet zonder
levensgevaar. De politiek moet zich
dat realiseren. Zij moet die verant–
woordelijkheid aanvaarden, ook bij
de formulering en voorbereiding van
het vredes– en veiligheidsbeleid. Dat
is een beklemmende opdracht, die
wij alleen kunnen aanvaarden omdat
onze strijdkrachten niet zullen
worden uitgerust en uitgestuurd om
de oorlog te winnen, maar om hem
te beëindigen. Wanneer zij zullen
vechten, dan zal het zijn voor de
vrede.

Aan de analyse van de interna–
tionale veiligheidssituatie ontlenen
wij een dreigingsbeeld dat leidt tot
drie niveaus van mogelijke betrok–
kenheid. Ten eerste is er de
mogelijkheid van een wereldconflict.
Ook dat is nooit uit te sluiten. Een
strategisch evenwicht moet
wereldwijd gehandhaafd worden.
Nederland dient ons inziens daar
naar vermogen aan bij te dragen in
het kader van de NAVO.

Ten tweede. Er kunnen regionale
conflicten in Europa en binnen het
CVSE-gebied ontstaan. Het creëren
van een gezamenlijk veiligheids–
beleid met de bondgenoten en de
voormalige tegenstanders moet
daarop een antwoord geven. De
NAVO is en blijft daarin de doorslag–
gevende stabiliserende factor.

Ten derde. Er zal sprake blijven
van regionale conflicten buiten
Europa. De VN zullen zich hopelijk
ontwikkelen tot een effectief
beheersmechanisme. Dat verdient
naar vermogen onze steun en inzet.

De bedreiging van landsbelang, de
bedreiging van eigen belangen wijst
op de directe existentiële
voorwaarde voor het bestaan van
land en volk. Maar deze zijn veelal
nauw verweven met onder andere
economische belangen buiten de
eigen landsgrenzen en met het
handhaven van een internationaal
systeem van regels en condities in

bredere zin, zoals de democratische
besluitvorming en de wereldwijde
ecologische randvoorwaarden. Maar
het argument dreiging wordt door de
regering terecht niet langer als enige
factor gezien die motiveert tot taken
en acties van de strijdkrachten. Het
motivatiespectrum is als het ware
verdiept van dienen van eigen belang
tot inzet voor belang van anderen en
het is verbreed van handhaving van
vrede en veiligheid door oorlogvoor–
koming tot humanitaire acties en
hulp in nood bij natuurrampen.

Vredehandhaving en humanitaire
acties liggen het CDA nauw aan het
hart en hebben als motieven zeker
prioriteit in rangorde, omdat ze
edeler zijn. Maar dat betekent niet
dat de veiligheidsstructuur daarmee
is aangegeven. Integendeel. Bij de
vertaling van de motieven in effectief
beleid gaat het om de feitelijke
draagkracht en houdbaarheid van de
structuur. Daarin is de vitaliteit van
de thuisbasis een fundamenteel
uitgangspunt. Wij zouden ook
daarom een sterker accent willen
blijven leggen bij het uitgangspunt
van de landsverdediging en de
collectieve veiligheid, geconstrueerd
in, met en rond de NAVO, dan de
Prioriteitennota doet. Niet alleen
waarborgt dat dus de grondslag van
ons vermogen om anderen elders in
de wereld te helpen, maar daarin ligt
ook de garantie dat de kern van de
doctrine, namelijk oorlogvoorkoming,
uitgangspunt blijft. De bemoeienis
met en de inzet voor belang van
anderen vragen wel om grote
zuiverheid van motivatie en
doelstelling. In een wereld waarin de
mensenrechten volledig tot hun
recht moeten komen, blijken de
grenzen van de internationale
rechtsorde niet de ultieme structuren
van internationale gerechtigheid te
zijn. Aangezien de mens zelf niet
gereduceerd mag worden tot een
binnenlandse aangelegenheid, gaat
vredehandhaving verder dan een min
of meer permanente wapenstilstand
over constitutionele grenzen. Wij
moeten het handhaven van de
mensenrechten zien als een
voorwaarde voor een internationale
rechtsorde. Het handhaven van die
rechtsorde heeft dan pas een
betrouwbare basis, ook voor het
stabiliseren van economische en
ecologische belangen.

Binnen de turbulente geopolitieke
ontwikkelingen zoals die na 1989 zijn
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ontstaan in een wereld die nog
tastend zoekt naar nieuwe
ordeningen en evenwichten in inter–
nationale verhoudingen, is een
herbezinning op taken en capaci–
teiten voor de strijdkrachten daarom
geen gemakkelijke opgave en is het
moeilijk een consolidatiepunt vast te
stellen. Toch moeten wij de ontwik–
kelingen volgen, moeten wij zoals
afgesproken om de twee jaar
evalueren en bijsturen, en moeten
wij ondanks aanpassingen en
correcties ervoor zorgen dat wij op
koers blijven

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): De heer Van
Vlijmen zegt: zoals afgesproken om
de twee jaar evalueren en bijsturen.
Hebben wij dat afgesproken? Heb ik
iets gemist gisteren?

De heer Van Vlijmen (CDAj: Sinds
de Defensienota, die nog is
besproken onder minister De Ruiter,
hebben wij de gewoonte om om de
twee jaar de Defensienota te
herijken. Ik zie de Prioriteitennota als
een voortzetting, een verbijzondering
van de Defensienota. Ik denk dat wij
die over twee jaar weer gaan
herijken.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Van die gezonde
gedachte gaat de VVD ook uit, maar
een herijking van het beleid over
twee jaar houdt mijns inziens in dat
er geen sprake kan zijn van
onomkeerbare beslissingen. Houden
uw woorden in dat het CDA over
twee jaar wil bekijken hoe het een en
ander gaat, bijvoorbeeld met de
veiligheidssituatie en rnet de
wervingscapaciteit? Mij lijkt dat u
dan niet bereid bent om bij de
behandeling van deze Prioritei–
tennota onomkeerbare beslissingen
te nemen.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ik
denk niet dat dat kan, mevrouw Van
Heemskerck. Het lijkt mij vreemd om
twee jaar stil te staan en af te
wachten wat er met de internationale
randvoorwaarden gaat gebeuren. Die
situatie zal zich steeds weer
herhalen. Je moet af en toe een
koers uitzetten en daar moet je zo
stabiel mogelijk op varen, maar ik
kan echt van tevoren niet voorspellen
of er storm komt of dat het mooi
weer blijft. Ik heb er trouwens

Nostradamus ook niet op nagelezen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik begrijp dat en ik
steun uw opmerking dat je alles niet
van tevoren kunt voorspellen en dat
je maar beter de uitgangspunten éèn
keer in de zoveel tijd kunt bezien. Als
u dat nu vindt, moet ik dan conclu–
deren dat u op dit moment niet
bereid bent om onomkeerbare
beslissingen te nemen als in 1998
pas blijkt of het allemaal zo goed is
verlopen? Zegt u eigenlijk niet dat u
over twee jaar het beleid wilt
herijken? Dat is een heel ander
uitgangspunt dan indertijd bij de
behandeling van de Defensienota
was afgesproken.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ik
denk niet dat daar een andere
afspraak over gemaakt was. Het is
natuurlijk altijd moeilijk bij dit soort
termen om te weten wat men
daaronder verstaat.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik bedoel: het
beleid herijken.

De heer Van Vlijmen (CDA): Goed,
het beleid. Ik zal nog ingaan op de
gedachten van het CDA over
herstructurering en taken etc. Ik heb
mijn betoog nog niet afgerond en u
weet hoe hinderlijk het is als je
geïnterrumpeerd wordt over onder–
werpen die nog aan de orde komen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Het is niet
hinderlijk. Ik bewaar mijn vraag
gewoon.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ik
kom, denk ik, wel een beetje aan uw
zorg tegemoet.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Ik had geen zorg; ik
had alleen dan een medestander.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ja, ja,
ik begrijp het.

De heer Van Traa (PvdA): Ziet de
heer Van Vlijmen het herijken in het
kader van de begrotingsbehandeling
of apart?

De heer Van Vlijmen (CDA): Wij
zouden graag zien dat de regering in
de memorie van toelichting bij de

begroting verslag doet van de stand
van zaken met betrekking tot de
uitvoering van het beleid dat zij wil
voeren. Ik zal op dit punt morgen een
motie indienen. Wij menen dat om
de twee jaar de meer principiële
koersbijstellingen bezien moeten
worden bij de herevaluatie van de
Defensienota wanneer de interna–
tionale omstandigheden dermate
anders blijken te zijn dan wij nu
veronderstellen. Wij gaan ervan uit
dat er sinds 1989 heel wat
veranderd is. Verschillende kamer–
leden hebben in januari 1989 vanaf
het oude gestoelte nog gezegd dat
de Berlijnse muur eeuwig zou zijn en
dat er altijd twee Duitslanden zouden
blijven. Dat kon men niet voorzien.
Frankrijk wilde per se niet één
Duitsland. Dus het zou nooit
gebeuren. Dat was een maatschap–
pelijk aanvaard feit en maatschap–
pelijk aanvaarde feiten blijken in
deze orde vaak heel wisselvallig te
zijn. Wij denken dat het verstandig is
om die wisselvalligheid in het
systeem in te bouwen en die
herijking telkens te doen.

De heer Van Traa (PvdA): Voor
zover ik mij kan herinneren hebben
wij de oude Defensienota in de
periode voordat de nieuwe uitkwam
niet meer herijkt. Wel vond er altijd
een begrotingsbehandeling plaats. Ik
kom nog wel terug op de vraag hoe
de regering denkt met de evaluatie
van de Prioriteitennota om te gaan
en of dat nu heel veel verschil maakt,
zodat wij dan weten waar wij precies
aan toe zijn.

De heer Van Vlijmen (CDA) Het
lijkt mij heel nuttig als in het debat
van morgen naar voren komt wat
iedereen onder de verschillende
begrippen verstaat en hoe zoiets het
beste in het vat gegoten kan worden.

Mevrouw de voorzitter! Bij het
hoofdstuk over herstructurering en
taken is nu onzes inziens aan de orde
de besluitvorming over inrichting,
taken en capaciteiten van de strijd–
krachten. In de Prioriteitennota wordt
de verkleining van de krijgsmacht
ook benaderd vanuit financiële
randvoorwaarden, die wij op zichzelf
aanvaarden. Dit betekent echter
impliciet dat de orde van grootte van
de defensiebegroting voor
toekomstig beleid uitgangspunt blijft.
Dat betekent voor ons niet dat de
daadwerkelijke invulling zoals die nu
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wordt voorzien in alle opzichten
onwrikbaar zal zijn. Diverse gevolgen
voor vulling en omvang van
eenheden zijn ook nog niet bekend.
In de nota wordt nog op zeer veel
plaatsen verdere studie en besluit–
vorming aangekondigd. Dat hoeft in
een ontwikkelingsproces van deze
omvang geen bezwaar te zijn, maar
de consequentie daarvan is wel dat
wij dat ontwikkelingsproces in
dialoog doormaken. Hoekstenen
daarbij zijn de prioriteiten die wij nu
wel vaststellen.

Ten aanzien van de taken zijn wij
van mening dat wij strategisch
moeten blijven participeren waar dat
mogelijk is. Dat is nu met de F-16 in
de nucleaire taak en dat zou ook
moeten gelden voor deelname aan
onderzoek en ontwikkeling in
"emerging technologies". Onder
andere om die reden vinden wij dat
de 1%-regeling voor research en
development ten minste gehand–
haafd moet worden.

Bij de landsverdediging en de
alliantieverplichtingen mag de
integriteit van ons luchtruim en van
de territoriale wateren niet worden
veronachtzaamd. De samenwerking
in WEU-kader en ontwikkelingen in
het kader van het Verdrag van
Maastricht - een en ander lijkt
vandaag toch weer een stapje
dichterbij - blijven voor ons
hoekstenen voor het veiligheids–
beleid binnen de overkoepeling van
de alliantie.

Voor ons is de vraag aan de orde
hoe de bestaande moderne
gemechaniseerde capaciteit van de
landmacht zoveel mogelijk kan
worden gehandhaafd zonder
onnodige en ondoordachte kapitaal–
vernietiging. Tevens is de vraag aan
de orde op welke wijze daarnaast
een herstructurering kan plaats–
vinden naar een moderne flexibele
en dynamische krijgsmacht, voorzien
van de nieuwste wapensystemen, die
in een groot conflict nodig zullen zijn
om kwalitatief overwicht te houden,
in overeenstemming met de nieuwe
NAVO-strategie.

Wij zijn blij met de aanzet om een
vijfde brigade te handhaven. Wij
achten een realisatie op
aanvaardbare wijze binnen de force
goals van de NAVO noodzakelijk. Een
mobilisatievermogen moet geloof–
waardig vorm krijgen. Wij willen dat
verdere studie wordt verricht naar
aanvullende mogelijkheden ter

vergroting van de weerbaarheid. De
nationale reserve of een soort
"national guard"-eenheden zouden
hierbij onzes inziens een rol kunnen
spelen.

Daarnaast pleiten wij ervoor dat
niet teveel materiaal te snel wordt
weggedaan. Behoud in POMCUS van
materiaal, voldoende om een zesde
brigade uit te rusten, vinden wij
minimaal noodzakelijk. Ook achten
wij meer prioriteit voor andere
ondersteunende eenheden noodza–
kelijk, zowel voor uitzending van
gevechtseenheden, maar ook voor
inzet bij vredesoperaties. Daarbij
moet veel meer samenwerking
tussen de diverse krijgsmachtdelen
en onderdelen mogelijk zijn. De
nadruk op interoperabiliteit moet ook
daadwerkelijk in beleid worden
omgezet. Het uitgangspunt moet zijn
dat alle KL–, KM– en KLu-eenheden
zelfstandig en in combinatie ingezet
kunnen worden in diverse opera–
tionele kaders van crisisbeheersing.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Voorzitter! Ik heb
niet begrepen wat de heer Van
Vlijmen nu precies met die vijfde
brigade wil.

De heer Van Vlijmen (CDA): Wij
willen de vijfde brigade als mobili–
sabele brigade in de plannen
houden, zoals in de NATO-afspraken
is voorzien.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): In de Prioritei–
tennota wordt gesteld dat de vijfde
brigade mobilisabel moet zijn tot
1998. De heer Van Vlijmen vindt dat
deze ook na 1998 gehandhaafd
moet worden in de plannen?

De heer Van Vlijmen (CDA): Wij
kijken naar 1998 uitgaande van
waarover ik zojuist heb gesproken.
Wij kunnen niet voorspellen hoe de
wereld er in 1998 uitziet. Wij gaan
ervan uit dat dit de force goals van
de NAVO zijn en wij moeten niet
uitspreken dat wij die na 1998 zullen
veranderen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Uitstekend.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
CDA-fractie doet deze uitspraak
zonder dat daaraan een studie vooraf
is gegaan. Ik ben gewend dat de

CDA-fractie eerst om onderzoek en
om studierapporten vraagt. Is
daarvan in dit geval geen sprake?

De heer Van Vlijmen (CDA): In dit
geval niet, want ik ga ervan uit dat
studie wordt verricht op het terrein
van de financiële mogelijkheden. Ik
kan mij niet voorstellen dat het
verder om veel zaken kan gaan. Over
de hoogte van het bedrag kan
wellicht nog worden gesproken.

De heer Ter Veer (D66): Voorzitter!
Is de vijfde brigade tot 1998 paraat
of mobilisabel?

De heer Van Vlijmen (CDA): Het
"schema van uitstroming" is bekend
en dat is een heel proces. De heer
Ter Veer heeft zelf gesproken over
de 600 projecten en de 100 die er
per jaar maar van verwerkt kunnen
worden. Het is dus een aflopende
zaak en in dat schema zullen wij ons
gaarne scharen.

De heer Ter Veer (D66): Nu spreekt
de heer Van Vlijmen dus "mobili–
sabel" uit. De wens tot paraat stellen
heeft hij hiermee laten vallen,
hoewel hij door zijn partijraad
afgelopen zaterdag is gesommeerd
om deze ook nu gestand te doen en
tijdens dit debat vast te stellen dat
de vijfde brigade een parate brigade
zal zijn.

De heer Van Vlijmen (CDA): Het
partijcongres heeft inderdaad een
resolutie aangenomen, maar ik kan
mij niet herinneren dat daarin stond
"sommeert de Kamer". Wij hebben
namelijk een eigen politieke verant–
woordelijkheid, in elk geval volgens
de zienswijze van onze partij. Het
gaat om een politieke wens en de
expressie daarvan was onder andere
een eventuele paraatstelling. Als de
heer Ter Veer de resolutie gelezen
zou hebben, zou hij geweten hebben
dat het eigenlijk over heel veel
andere zaken ging. Een element van
uitdrukking van die politieke wens
was alleen maar het paraat stellen.
Wij denken dat het geld dat daarvoor
beschikbaar gesteld zou moeten
worden, beter op een andere wijze
benut kan worden, ook voor de
effectiviteit van onze NAVO-capaci–
teiten en bijvoorbeeld vredesactivi–
teiten. De vijfde parate brigade,
bestaand uit dienstplichtigen, zou
immers zeker niet uitzendbaar zijn.
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Wij denken dan ook dat het nuttiger
is om dat bedrag op een andere
wijze te besteden.

Ik zeg hier wel het volgende bij. Ik
heb het ook gehad over de zesde
brigade. Het is natuurlijk wat anders
als een brigade mobilisabel wordt
gehouden. Voor ons betekent dit dat,
als bijvoorbeeld nieuwe handwapens
worden gekocht die ook voor de
vijfde brigade zijn bestemd, het
materïeel van de zesde brigade in de
motteballen gaat. Als wij nieuwe
wapens kopen, komen die dus niet in
die brigade terecht. Dit is naar mijn
mening een duidelijk verschil: de
paraatheid van de mobilisabele
divisie op zichzelf is ook een
materiële paraatheid.

De heer Ter Veer (D66): De heer
Van Vlijmen suggereert dat ik de
resolutie die is aangenomen tijdens
zijn partijraad, niet gelezen heb. Ik
moet hem echter teleurstellen, of
misschien juist niet. Hij verkijkt zich
op de nieuwsgierigheid waarvan ook
bij mijn fractie sprake is: wij hebben
deze resolutie wel degelijk gelezen
en terdege bestudeerd. Na de
discussie die wij gisteren in de UCV
hebben gevoerd, waren wij er
eigenlijk op voorbereid dat de heer
Van Vlijmen er vandaag voor zou
pleiten om de vijfde brigade paraat
te stellen. Is er een financiële
overweging aan te geven op grond
waarvan hij besluit dat dit niet zal
gebeuren?

De heer Van Vlijmen (CDA): Neen.
Het is niet in eerste instantie een
financiële overweging, maar een
overweging die gebaseerd is op de
beschikbaarheid van een vijfde
parate brigade, zodat deze betekenis
heeft voor de beide doelstellingen
die wij als hoofddoelstellingen zien:
het vervullen van onze
NAVO-verplichtingen en het
uitvoeren van vredesacties. De
NAVO vraagt er ook niet om. Op het
moment dat het anders zou zijn,
wordt dit een van de gegevens die
wij over twee jaar zullen hereva–
lueren.

De heer Van Traa (PvdA): De
conclusie die ik hieruit trek, zou een
prettige kunnen zijn. Naar mijn
mening zijn de overwegingen die de
CDA-fractie geleid hebben, andere
dan die welke de resolutie-opstellers
geleid hebben. Dat zijn vrij slimme

mensen, die tot een bepaalde
conclusie komen, en daar hoort ook
het paraat stellen bij. Dan zouden zij
overigens hebben moeten aangeven
dat eerst de vierde brigade paraat
had moeten worden gesteld. Die zou
dan mobilisabel zijn en de vijfde
weer paraat, maar dat is een andere
zaak.

De heer Van Vlijmen (CDA): Met
uw grote kennis van zaken weet u
dat, maar onze mensen in het
congres...

De heer Van Traa (PvdA): Nee,
maar de overwegingen van de
CDA-fractie zijn toch een beetje
anders, dat hoor ik graag.

De heer Van Vlijmen (CDA): Nee,
de overwegingen zijn hetzelfde,
alleen onze conclusie komt niet uit
op precies dezelfde structuur als de
partijraad in de resolutie had voorge–
steld. De overwegingen zijn in wezen
hetzelfde.

De heer Van Traa (PvdA) Ik zal u
straks nog even dezelfde vraag
stellen als ik aan mevrouw Van
Heemskerck stelde. Wat vindt u
uiteindelijk van de Prioriteitennota?
!n die overwegingen wordt voor een
deel sterk in twijfel getrokken of dat
allemaal wel kan.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ik
begrijp dat u die vraag stelt en daar
heb ik mij op geprepareerd. Eigenlijk
heb ik dat ook in de tekst verwerkt,
maar als dat niet duidelijk is, ben ik
morgen de hele dag beschikbaar om
daar verdere uitleg aan te geven.

Mevrouw de voorzitter! Naar ons
idee moet er veel meer samen–
werking tussen de diverse krijgs–
machtdelen en onderdelen mogelijk
zijn. De nadruk op de interoperabi–
liteit moet daadwerkelijk in beleid
worden omgezet. Het uitgangspunt
is dat alle eenheden, KL, KM en KLu,
zelfstandig en in combinatie ingezet
kunnen worden in de diverse opera–
tionele kaders van crisisbeheersing.
Onder dit woord vat ik op het
ogenblik het hele spectrum, tot en
met de humanitaire acties, samen.
Alleen hoge kwaliteit van materieel
en bewapening maakt dat onzes
inziens mogelijk en verantwoord.

Internationaie samenwerking in
NAVO-verband, zoals in de
UK/NL-forces en het Duits-Neder–

landse legerkorps, is een goede zaak,
maar wat doet Nederland verder,
bijvoorbeeld bij het Frans-Duitse
legerkorps? De samenwerking met
België valt nog te veel in de tweede
rang. Veel meer aspecten van
opleiding, training, onderhoud en
operatie komen voor samenwerking
in aanmerking, bijvoorbeeld in het
geval van de C-130. Dat levert
besparingen op en het versterkt de
positie van de Beneluxlanden in het
Europese krachtenveld. Ook in het
kader van de NACC moeten wij
verdergaan met coöperatie in de
bestaande programma's, die
misschien nog meer uitgediept
kunnen worden. Daar wordt
overigens aan gewerkt. Onzes
inziens moet daarbij prioriteit worden
gegeven aan de Visegrad-landen.

Dan kom ik op de problemen bij
het materieel en bij de diverse strijd–
krachtonderdelen. Voor de marine is
gekozen voor dezelfde structuur met
25% korting. Middelen en structuur
zouden passen in het nieuwe
dreigingsbeeld. Wij vragen ons
serieus af of dit standpunt op de
langere termijn wel te handhaven is.
De strategische rationale van de
marine-activiteiten verdient nadere
onderbouwing. Is voor de KM verder
werken met de groepenstructuur niet
te beperkend, bijvoorbeeld ten
opzichte van allerlei andere nieuwe
opgaven?

Wij verzoeken de regering om een
nader onderzoek naar de functie van
de Orions. Wat zal op den duur,
rekening houdend met de inmiddels
ontwikkelde surveillance– en opspo–
ringsmiddelen, het meest kostenef–
fectieve systeem zijn? De onderzee–
dienst achten wij ook in de nieuwe
omstandigheden een doelmatige
capaciteit. De exploitatie hiervan is
met de handhaving van vier onder–
zeeboten redelijk kosteneffectief. De
taak van de marine in de kustwateren
en als tactische basis voor landope–
raties, met de nodige kustbeschie–
tingen en air-cover, is nog onderbe–
licht. De prioriteit voor het amfibisch
transportschip onderschrijven wij,
doch wij betreuren het dat de
capaciteit van het ATS voor
transport en operaties van
helikopters niet groter is. Wij consta–
teren met spijt dat de Chinooks
bijvoorbeeld niet van dit schip
gebruik kunnen maken. Juist dit
schip voorziet in mogelijkheden voor
geïntegreerde operaties, waarmee
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ook commando's, de luchtmobiele
brigade of andere KL-onderdelen
moeten kunnen opereren.

Over het luchttransport zijn enkele
besluiten genomen, maar daarbij
blijkt de afweging over de integratie
van taken moeilijk te zijn. Voor ons
wordt dat vooral geïllustreerd door
de keuze van de KC-10 voor de
refueling van de F-16 en de trans–
portcapaciteit. Deze keuze sluit de
mogelijkheid van refueling van
helikopters in de lucht uit, wat met
de C-130 met tankercapaciteit wel
mogelijk was geweest. Ik weet dat
deze keuze is gemaakt, maar ik haal
haar naar voren, omdat wij met deze
beslissing een bepaald deel van de
mogelijkheden buiten beschouwing
hebben gelaten. Achteraf gezien
dient dit als voorbeeld dat onze
beoordeling breder dient plaats te
vinden.

Ten aanzien van de aanschaf van
helikopters plaatsen wij grote vraag–
tekens bij het gekozen concept. Als
deze nota wordt aangenomen, zijn
door ons de lopende voorstellen niet
geaccepteerd. Bij de invulling van
het concept voor de luchtmobiele
brigade is onzes inziens te veel
uitgegaan van het aspect lucht–
transport en te weinig van de lucht–
mobiele gevechtskracht. Dat is
echter wel de kern van de capaciteit.
Die wordt nu pas in 1998 gereali–
seerd. Wij vinden dat te laat om de
luchtmobiele brigade slagkracht te
geven. Wij vinden het ook niet nodig.

Naar onze mening dient uitgegaan
te worden van een multi-purpose
bewapende en bepantserde
helikopter. Een dergelijke helikopter
kan in alle te bedenken scenario's in
de behoefte voorzien. Ik overweeg
op dat punt morgen een motie in te
dienen.

Twee squadrons multi–
role-helikopters leveren daarnaast
gevechtskracht, maar tevens trans–
portcapaciteit.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Mevrouw de
voorzitter! De heer Van Vlijmen legt
een boeiende suggestie op tafel. In
plaats van de combinatie transport–
bewapenhelikopter stelt de
CDA-fractie een multi-role-helikopter
voor. Wat is de achterliggende
rationale? Vindt hij dat handiger?
Vindt hij het goedkoper? Houdt hij
dezelfde aantallen aan? Kan hij daar
nader op ingaan?

De heer Van Vlijmen (CDA):
Mevrouw de voorzitter! Wij denken
dat de dedicated helikopter zo
gespecialiseerd is en dus een
vliegende tank is in een tankslag, dat
een dergelijke helikopter bepaalde
beperkingen heeft. Bovendien vragen
operaties met dergelijke toestellen
veel grondsteun. Wij vermoeden dat
als wij een multi-purpose-helikopter
kopen niet op de gevechtskracht
behoeft te worden ingeboet. Ik noem
de Hellfire. Wij weten dan waar het
over gaat. Over de bruikbaarheid van
deze helikopters kan ik nog zeggen
dat zij twaalf man kunnen vervoeren.
Je kunt er bovendien allerlei andere
dingen mee doen die je met een
Apache of met een A-129 niet kunt
doen. Daarbij komt, dat voor
humanitaire acties kleinere
helikopters met een dergelijke
capaciteit buitengewoon bruikbaar
zijn.

Als ik kijk naar het spectrum van
taken waarvoor wij de luchtmobiele
brigade zouden kunnen gebruiken,
dan gaat het om een taak in de
NATO ace forces. De luchtmobiele
brigade dient dus gevechtskracht te
hebben. Tegelijkertijd kan hetzelfde
toestel als het voor andere operaties
wordt ingezet in behoeften voorzien,
waaraan wij anders niet kunnen
voldoen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): De heer Van
Vlijmen kiest dus eigenlijk niet voor
een goedkopere oplossing, maar
voor een meer inzetbare oplossing.
Dat is in feite de achterliggende
reden?

De heer Van Vlijmen (CDA): Dat is
de achterliggende reden. Ik voeg
daaraan toe dat wij naar mijn mening
ook kiezen voor een goedkoper life
cycle kostenplaatje Als wij met vier
of vijf typen helikopters blijven
werken, dan zal ons een hoge
rekening gepresenteerd worden. Wij
willen in de verdere transportbe–
hoefte in de toekomst voorzien met
slechts een type transportheli met
laadklep. Aldus kan gestandaardi–
seerd worden op twee typen. Dat zal
de kosteneffectiviteit aanzienlijk ten
goede komen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): De heer Van
Vlijmen spreekt nu over een trans–
portheli met laadklep. Wij gaan dus

niet door met de plannen die tot op
heden zijn gemaakt en waarvoor wij
over een paar weken tekenen?

De heer Van Vlijmen (CDA): Wij
zullen een motie indienen om daar
een alternatief naast te plaatsen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Het wordt aldoor
aardiger.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ja, het
wordt heel leuk.

De heer Ter Veer (D66): Mevrouw
de voorzitter! Het klinkt overtuigend.
De heer Van Vlijmen brengt zijn
ideeën ook in een wervende presen–
tatie. Mij bekruipt toch enige twijfel.
Mijn vraag is of dit impliciet een
diskwalificatie is van alle planners
die op Defensie werkzaam zijn
geweest. Zij hebben in de Defen–
sienota gezegd: wij willen een lucht–
mobiele brigade en die heeft
behoefte aan transporthelikopters en
gespecialiseerde gevechtsheli–
kopters. Nu blijkt plotseling dat die
gedachtenlijn een hele foute is
geweest en zeggen wij: gelukkig,
beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald; wij gaan nu over naar de
multi-purpose-helikopters.

De heer Van Vlijmen (CDA): "Beter
ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald" is natuurlijk een heel
goed principe. De heer Ter Veer
brengt dat op, ik zie niet in wat daar
slecht aan zou zijn. Wij hebben al
enige tijd bij MO's laten blijken dat
wij onze twijfels hadden over het
doorzetten van het concept, zoals
het nog was in de tijd van de vorige
staatssecretaris. Hij is hier vanavond
toevallig ook aanwezig. Bij de vorige
discussie die wij hier in de Kamer
hebben gevoerd over de aanschaf
van de A-129 en dat soort dingen,
ging men nog uit van de concepten
van de Oost-Westconfrontatie. Die
luchtmobiele brigade had toen de
volgens generaal Huyser omschreven
brandweerfunctie. Die had de vulling
die op het ogenblik nog steeds
voorligt. Wij denken, evaluerend om
de twee jaar op de internationale
uitgangspunten, op het dreigings–
beeld en op het pakket van taken dat
wij voor ons zien, dat er op dit
moment in de Prioriteitennota
eigenlijk sprake is van andere
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randvoorwaarden die wij ook zouden
willen meewegen.

De heer Ter Veer (D66): U geeft
geen antwoord op mijn vraag. Wij
krijgen elk halfjaar een periodieke
rapportage over de luchtmobiele
brigade. Tot op heden is daarin nooit
van enige twijfel blijk gegeven, dat
binnen de KL gedacht wordt dat men
misschien naar een ander concept
zou moeten. Dus het is zo dat in
ieder geval de CDA-fractie nu zegt:
de KL zou wel eens op een foute
koers kunnen zitten. Als je tegen de
mensen van de KL bij de luchtmo–
biele brigade zegt dat wij overwegen
om die gevechtshelikopters toch
maar niet te laten aanschaffen, dan
heeft dat tot op heden toch een
enorm schrikeffect bij die KL en bij
die luchtmobiele brigade teweegge–
bracht. Dat neemt u nu voor lief?

De heer Van Vlijmen (CDA): U
praat ook over een ander concept,
maar ik praat er niet in die zin over
alsof de luchtmobiele brigade een
ander concept zou krijgen. Wij zijn
echter bezig om de meest geschikte
uitrusting voor de luchtmobiele
brigade te zoeken. Wij zijn begonnen
bij de luchttransportcapaciteit en
niet bij de luchtgevechtskracht. Ik
probeer dus een weg te zoeken,
waarbij wij eerder beide doelstel–
lingen kunnen verwezenlijken. Ik
denk dus dat dat langs deze weg op
een verantwoorde wijze mogelijk is
binnen het budget en binnen de
planning. Waarom zouden wij daar
niet eens over nadenken?

De heer Ter Veer (D66): Nadenken
kan altijd, maar het lijkt mij evident
dat een gespecialiseerde gevechts–
helikopter geen vergelijking is met
een multi-purpose-helikopter als het
gaat om de gevechtskracht die
ermee teweeg kan worden gebracht.

De heer Van Vlijmen (CDA):
Daarover wil ik graag eens met u
debatteren. Wij gaan daarmee
misschien toch te veel in detail. Ik
ben dat niet met u eens, zeker niet
voor alle scenario's en ook niet als
het gaat om de gewone gevechts–
taken van de luchtmobiele brigade.
Daarover kunnen wij discussiëren.
Daarom vraag ik de regering in een
motie om het eens uit te werken. Wij
willen ons richten op de raison d'être
van de luchtmobiele brigade zoals
die was, is en blijft. Wij moeten er

gewoon voor zorgen, op een zo
verantwoord mogelijke wijze en zo
snel mogelijk aan een invulling te
komen. Wij denken dus ook dat het
veel langer gaat duren als wij naar
de "dedicated anti-tank"-helikopters
gaan. Je hebt al die tijd een lucht–
mobiele brigade, die eigenlijk infan–
terie is en die je in plaats van met
een vrachtwagen met een helikopter
verplaatst.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Mevrouw de
voorzitter! In feite zegt de heer Van
Vlijmen dus ten opzichte van de
Prioriteitennota: ik zet vraagtekens
bij de invulling van één van de
cruciale steunpunten van de reorga–
nisatie van de landmacht, ik zet
vraagtekens bij de luchtmobiele
brigade; werk eens wat nieuwe
opties uit! Dat zegt de heer Van
Vlijmen in feite. Hij wil althans een
andere invulling.

De heer Van Vlijmen (CDA):
Mevrouw de voorzitter! Ik zeg niets
anders dan: het vermogen om te
mobiliseren of om de originele taak
van onze strijdkrachten sneller weer
inhoud te kunnen geven als dat
nodig zou zijn. Dat doet de regering
ook. Bovendien zijn wij gewoon
bezig om de luchtmobiele brigade
haar taak te geven. Ik denk dat wij
het langs een andere weg sneller en
beter kunnen dan langs het pad
waarop wij ons nu bevinden. Ik acht
het toch ook een van de voordelen
van deze discussies dat wij daar met
elkaar over kunnen praten.

De heer Van Traa (PvdA): De heer
Ter Veer weet toch dat alternatieven
voor die helikopteroplossingen al
langer In discussie zijn, ook in
vaktijdschriften, en hij weet toch ook
dat het concept van de luchtmobiele
brigade mede gebaseerd was op de
oude situatie in het vak in Duitsland,
waar de Nederlandse eenheden de
enige waren die op dat moment
geen gevechtshelikopters hadden?
Dat is hem toch bekend? Verder
vraag ik de heer Ter Veer wat wij als
Kamer nog doen als wij op alles
zeggen dat de Koninklijke landmacht
of de minister het wel beter zullen
weten. Dan hoeven wij ook deze
Prioriteitennota niet te bespreken en
dat kan toch niet zijn bedoeling zijn.
Ik dacht dus dat dat plan van de heer
Van Vlijmen al eerder in discussie is

geweest en dat wij van de kant van
de PvdA-fractie bij monde van
collega Vos verschillende keren
hebben gezegd dat wij ook naar
andere oplossingen zochten bij de
invulling van de helikoptercom–
ponent bij de luchtmobiele brigade,
gekoppeld ook aan het lucht–
transport.

De heer Ter Veer (D66): Dat
herinner ik mij zeer goed, mijnheer
Van Traa. Er is vooral veel nadruk
gelegd op de samenhang tussen de
vastvleugelige toestellen en de
helikopters als het ging om trans–
portcapaciteit en de invulling
daarvan. Het is voor mij nieuw dat
gezegd wordt dat wij die gevechts–
helikopters ter discussie gaan
stellen. De suggestie van de heer
Van Traa dat dat plan van de lucht–
mobiele brigade is gebaseerd op het
verdedigen van het vak in de Noord–
duitse laagvlakte is natuurlijk per se
niet waar. Een– en andermaal hebben
wij het bij briefings over hoe de
luchtmobiele brigade zou kunnen
opereren juist gehad over het
concept dat eerst de luchtmobiele
brigade over een grote afstand
verplaatst zou worden en dat van
een afwachtingsopstelling uitein–
delijk gegaan zou worden naar de
feitelijke opstelling in actie. Daarbij
was überhaupt nooit meer sprake
van de Noordduitse laagvlakte en
daar waren die gevechtshelikopters
juist om hun specifieke capaciteiten
onmisbaar.

De heer Van Traa (PvdA): Dat
betwist ik niet. Ik zeg alleen dat het
idee van gewapende helikopters
geboren is uit de positie zoals die
vroeger bestond in de Noordduitse
laagvlakte. Dat is later natuurlijk
inderdaad aangepast.

De heer Ter Veer (D66): Dat was de
oude discussie, nog van veel eerder,
maar daarna is dit aspect als zodanig
in het concept van de luchtmobiele
brigade nooit in de rol van dubbelrol
helikopters ter discussie geweest.

Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst: Ik heb een vraag ter verhel–
dering aan de heer Van Vlijmen. Ik
hoorde hem zeggen: geen
"dedicated anti-tank"-helikopter.
Begrijp ik hem goed dat hij voor
zover het de gevechtstaken van deze
helikopter betreft, denkt aan een
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veelheid van taken, waar die
anti-tankrol toch ook bij hoort? Dat is
dus niet "al te dedicated anti-tank",
maar die rol is in zijn visie wel een
onderdeel van de taken van een
dergelijke helikopter.

De heer Van Vlijmen (CDA): U
bedoelt de multi-purpose?

Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst : Ja.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ja, wel
degelijk. Ik noemde al de Hellfire. Hij
heeft zelfs een grotere capaciteit om
Hellfires mee te nemen en af te
schieten dan de Apache. Vandaar
dat de Amerikanen bij hun
squadrons altijd bijvoorbeeld een
paar Black Hawks hebben

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Dat is hartstikke
duur.

De heer Van Vlijmen (CDA): Sinds
wanneer debatteren wij hier alleen
maar met het oog op de kosten?

De heer Ter Veer (D66): Mag ik dan
de heer Van Vlijmen vragen of het
bijvoorbeeld bij die dubbeldoelheli–
kopter die hij zich voorstelt, zo is dat
die helikopter infraroodcapaciteit zal
hebben en een televisiesysteem
waardoor hij ook even uit de dekking
kan komen, het doel fixeren en
daarna weer te voorschijn komen?
Dat zijn allemaal dingen die een
speciale gevechtshelikopter zo
verbluffend kan. Is dat en passant
ingebouwd bij die helikopter die ook
nog eens transporthelikopter is?

De heer Van Vlijmen (CDA): Dat
bestaat al, hoor. Dat vind ik niet uit.
Het is al langer gebruikt.

De heer Ter Veer (D66): Kan dat
dan nog steeds goedkoper dan in de
huidige plannen?

De heer Van Vlijmen (CDA): Ik
denk van wel, maar ik laat mij graag
corrigeren door de feiten, niet door
studies.

Minister Ter Beek Tenzij die studies
feiten opleveren.

De heer Van Vlijmen (CDA): Dat is
soms het geval, maar soms ook niet.

Voorlopig is onze conclusie dat

Nederland op basis van deze Priori–
teitennota naar behoren presteert en
internationaal een geloofwaardig
figuur slaat. De omvang van de
totale inspanning en de gereali–
seerde capaciteiten dienen in het
kader van de burden sharing ook
internationaal en financieel de verge–
lijking te kunnen doorstaan, en ook
dat is onzes inziens het geval.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter, hoor ik nu - tot mijn
verbazing - dat de CDA-fractie in
grote lijnen instemt met de Prioritei–
tennota?

De heer Van Vlijmen (CDA): Ja
zeker.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): U
heeft een razendsnelle riedel ten
beste gegeven, complimenten
daarvoor, maar er bleek nogal een
verschil in veiligheidsanalyse uit.
Eerst noemde u de NAVO en
vervolgens vroeg u zich verbaasd en
eigenlijk met afkeuring af waarom er
zo'n grote nadruk op VN-taken wordt
gelegd. Daarna zei u dat wij toch
voorbereid moeten zijn op een groot
conflict en u gaf een heel lijstje met
wensen ten beste. Er is dus nogal
een verschil met de analyse van de
twee bewindslieden: geen groot
conflict meer en het
niet-NAVO-verdragsgebied vormt de
eerste zorg. Dat staat toch haaks op
alles wat u gezegd heeft?

De heer Van Vlijmen (CDAj: Nee,
als u de pagina's 4 en 15 erop
naslaat, zult u zien dat ook de
regering schrijft dat de NAVO-taken
volledig vervuld zullen worden. Het is
ook niet de bedoeling van de
regering om anders te handelen,
vandaar dat ik denk dat prioriteiten
kiezen een kwestie van accentver–
legging is. Dat kan op wel eens
gevolgen hebben, maar ik zie in de
huidlge voorstellen van de regering
niet veel zaken waarvoor dat zou
gelden.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Vanwaar dan uw verbazing over het
toedelen van de hoogste prioriteit
aan VN-taken? Daar begon u
namelijk mee.

De heer Van Vlijmen (CDA): Nee, ik
heb gezegd dat wij dit niet goed
beargumenteerd vinden. Ik heb er

een andere argumentatie voor in de
plaats gegeven, namelijk onze
opvatting dat je vanuit een
ongezonde thuisbasis geen vredes–
operaties kunt ondernemen. Onze
thuisbasis is een democratisch
Westen dat betekenis kan hebben
voor de rest van de wereld.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Maar in de Prioriteitennota heb ik
helemaal geen verontrusting kunnen
vinden over ons democratische
gehalte, vrees dat daar de klad in
zou komen. Maar het is wezenlijk
anders, want u gaat ook uit van een
serie taken bij een groot conflict, wat
in de nota min of meer uitgesloten
wordt. Wij hebben er net een hele
discussie over gehad: een langere
waarschuwingstijd, kustverdediging
etc. Alsof de Russen voor de deur
zouden staan.

De heer Van Vlijmen (CDA): Dat zal
zo gauw niet gebeuren, maar er
zouden wel eens grotere conflicten
op komst kunnen zijn dan wij nu
vermoeden. Wij hebben niet de gave
om te voorzien dat die zich niet meer
zullen voordoen, maar ik kan mij
voorstellen dat er situaties in
Oost-Europa zouden ontstaan -
Hongarije is al genoemd - waarbij de
kracht van de NAVO een schild moet
zijn voor de zwakkere landen in dat
gebied.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Maar dat staat toch haaks op de
analyse in de Prioriteitennota, dat het
niet in de eerste plaats zal gaan om
een eerste aanval op het
NAVO-verdragsgebied. Er is enige
vrees op de achtergrond, maar men
houdt rekening met een waarschu–
wingstijd van vijf jaar.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (WD): Voorzitter, ik zou
de conclusies van collega Sipkes
toch even willen doortrekken. De
heer Van Vlijmen geeft een andere
volgorde aan dan die op pagina 14
van de Prioriteitennota. Daar komt
de crisisbeheersing eerst en dan
volgen de NAVO-taken. In onze
optiek draait de heer Van Vlijmen die
volgorde terecht om. In ieder geval
ziet hij deze taken op z'n minst als
gelijkwaardig. Verder noemt de
CDA-fractie een herijking van het
beleid, waarbij niets onomkeerbaar
zou moeten zijn, de vijfde mobili–
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sabele brigade, de diep-mobilisabele
zesde brigade en een studie inzake
de luchtmobiele brigade. Ik weet niet
op welke belangrijke punten de heer
Van Vlijmen de nota nog steeds
omarmt. Ik zeg niet dat ik het niet
met hem eens zou zijn, maar hij
moet niet zeggen dat hij de Prioritei–
tennota accepteert, want dat is met
al deze zware amendementen niet
waar.

De voorzitter: Het lijkt mij goed als
de heer Van Vlijmen nu zijn betoog
voortzet.

De heer Van Vlijmen (CDA):
Mevrouw de voorzitter! Ik wilde nog
zeggen dat het leidsel van de kosten–
bewaking en de beheersing van het
budget wel strak in de hand zal
moeten worden gehouden en dat er
onzes inziens zorgvuldig, spaarzaam
en inventief met de portemonnee zal
moeten worden omgegaan. Ik noem
de kwestie van het oude materieel
en, nogmaals, de YP-408. Wij menen
nog steeds dat met andere ogen
naar dit soort zaken gekeken moet
worden, omdat nog te veel doorklinkt
dat de bomen in Nederland tot de
hoogste van de wereld behoren.

Na deze nota zal er ook een nieuw
beeld ontstaan van de oefenbe–
hoefte. Vele collega's spraken hier al
over. Het gaat dat om het beleid ter
zake van de ruimtelijke ordening en
om een spanning tussen de korte en
de lange termijn. Op de langere
termijn zijn er veel verdergaande
consequenties te zien. Bij herlocaties
kunnen wij bezien wat daar tijdelijk
kan worden gedaan, maar je kunt
ook bekijken waar de concentraties
van legering en oefening moeten
worden ondergebracht in dit land dat
misschien in de volgende eeuw 18
miljoen inwoners heeft met zware
geconcentreerde verstedelijkingsge–
bieden, zoals in de Vinex is aange–
geven. Wij denken dat die conse–
quenties in de bijstelling van het
SMT nauwelijks kunnen worden
voorzien. Wij voeren graag een
nadere bespreking van de feiten - ik
herhaal ze nu niet - ten aanzien van
allerlei kazernes, waarover ook de
collega's spraken.

Een laatste opmerking, omdat
onzes inziens een bijkomend punt
van aandacht moet zijn het behoud
van het militair-cultureel erfgoed.
Vele facetten en onderwerpen
moeten daarbij aan de orde komen.

Zij mogen niet aan de verantwoorde–
lijkheid van de regering ontsnappen.
Ik noem met name de traditie van de
brigade Prinses Irene die een Neder–
landse bijdrage leverde aan de
invasie in 1944 en aan de bevrijding
van ons land en deze residentie in
mei 1945.

D

Minister Kooijmans : Voorzitter!
Staat u mij toe, hoewel het enigszins
buiten de orde is, een mededeling te
doen die ik van belang acht. Op
basis van de gegevens die ik juist
ontving heeft, na telling van 90% van
de stemmen in Denemarken, ruim
56% zich uitgesproken voor het
Verdrag van Maastricht.

De voorzitter: Ik dank u voor deze
mededeling.

D

De heer Van Traa (PvdA): Dat is op
je verjaardag een mooie mededeling!

De Sovjet-Unie bestaat niet meer.
De Berlijnse muur is weg, het
Warschaupact heeft zelfs geen
museum overgehouden. De Koude
Oorlog is voorbij, maar de echte
oorlog woedt in Joegoslavië. Sinds
1945 is het de grootste verandering
in Europa Het is dus logisch dat
binnen het defensie-apparaat de
grootste verandering sinds 1945
wordt doorgevoerd. Nu het
NAVO-verdragsgebied niet langer
wordt bedreigd, kan Nederland veel
meer aandacht besteden aan het
bevorderen van de internationale
rechtsorde door eenheden ter
beschikklng van de VN te stellen.

De PvdA juicht dit toe. Minister
Ter Beek heeft een paar belangrijke
knopen doorgehakt, meer dan in de
defensienota staan, en wij steunen
hem daarin. Zouden wij nu onze
krijgsmacht niet omvormen, dan zou
die een deel van haar bestaansmacht
verliezen. Van ons zal de regering op
dit moment niet te horen krijgen dat
het te ingrijpend is wat op stapel
staat. In zekere zin zou je kunnen
zeggen dat wij nog op twee
gedachten hinken: een totale
mini-krijgsmacht of - zoals de
minister van Defensie zei in zijn rede
van 31 maart 1992 - "het werkelijk
loslaten van de gedachte van een
volledige krijgsmacht". Dat is
eigenlijk nog niet opgelost en dit is
misschien heel begrijpelijk in de

Nederlandse traditie en in de traditie
van de Nederlandse krijgsmacht.
Waarschijnlijk is dit het beste punt
op dit moment waar wij ongeveer op
kunnen uitkomen.

Op afzienbare termijn, zo stelt de
Prioriteitennota, is geen strategisch
offensief mogelijk tegen het
NAVO-verdragsgebied. Niet alleen
het Warschaupact heeft opgehouden
te bestaan, ook de Sovjet-Unie is
opgedeeld. De Russische federatie is
een potentiële partner en op dit
moment geen mogelijke tegen–
stander meer. Ik kan hier herhalen
wat velen van mijn voorgangers,
vooral de heer Van Vlijmen, gezegd
hebben: stel alles in het werk om
ervoor te zorgen dat Rusland een
partner wordt. Dit geldt ook voor de
Oekraïne, Wit-Rusland en de
Baltische staten.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
heer Van Vlijmen heeft niet alleen
over Rusland als mogelijke partner
gesproken, maar juist gewaarschuwd
voor het gevaar; het is nog steeds
een kernwapenmogendheid. Wat
vindt u van al die opmerkingen? U
begint nu wel heel anders dan de
gehele toon van de bijdrage van de
heer Van Vlijmen.

De heer Van Traa (PvdA): In het
begin heeft de heer Van Vlijmen die
opmerking gemaakt en die heb ik
goed genoteerd. De analyse van een
dreiging van Rusland wil ik later
behandelen, als u het goed vindt. Ik
wil er ook nu wel antwoord op
geven, maar het is nogal laat.

Polen, Hongarije, Tsjechië en
Slowakije staan klaar om onze
bondgenoot te worden. Zij zijn de
medestanders van nu. Wij moeten
hun een betere veiligheidsgarantie
willen geven. In feite schrikken wij
hiervoor terug. Het volgt ook
enigszins uit datgene wat mevrouw
Van Heemskerck over de waarschu–
wingstijd zei. De NAVO zou haar
geluk niet op moeten kunnen, want
mission impossible is wat dit betreft
uitgevoerd.

Men zal zeggen: maar de
Russische beer kan weer opstaan.
Stel dat hij opstaat. Dat is voor ons
allereerst een politiek probleem en
voor de volkeren van de voormalige
Sovjet-Unie een zaak van overleven,
van democratie of niet. Mocht men,
nadat de democratie om zeep is
geholpen en indien het niet mogelijk
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is om verdere afspraken te maken,
een aanvallende strategie tegen het
Westen ontwikkelen, dan neemt het
een tijd van jaren. Dit is nu niet ons
grootste probleem.

Wij hebben nu overigens meer
politieke middelen dan ooit om
Rusland van die weg af te houden.
Daarom zeg ik tussen twee haken
dat wapenbeheersing als concept
niet naar de rommelzolder mag
worden verplaatst. Dit geldt ook voor
de uitwerking van akkoorden over
beperking en vermindering van de rol
van kernwapens. Het moet bij de
herziening van het NPV mogelijk zijn,
tot een algemeen verbod op kernwa–
pentests te komen. Het is jammer
dat in de Prioriteitennota niets meer
over wapenbeheersing als concept
staat, ook tussen potentiële tegen–
standers. Het kan een middel zijn om
oorlog te voorkomen.

Mochten wij - ik sluit het niet uit;
mijn ogen zijn niet in het blauwe
gericht - in een nieuwe koude oorlog
terechtkomen met alle conse–
quenties van dien, dan biedt naar
ons oordeel de voorgestelde krijgs–
macht een solide basis om het hoofd
hieraan te bieden, rekening houdend
met een lange militaire voorberei–
dingstijd. Oorlogvoorkoming,
inderdaad zoals de heer Van Vlijmen
zei, de belangrijkste opdracht voor
de krijgsmacht, zal dan kunnen
werken.

Ons probleem nu betreft alle
gevallen waarin oorlogvoorkoming
niet werkt. Dit is overigens geen zaak
sinds 1989. Sinds 1945 heeft de
secretaris-generaal van de VN 100
gewapende conflicten geteld, met 20
miljoen doden. Het heeft ons
misschien niet erg beroerd, omdat
wij in zekere zin binnen het kader
van de Oost-Westtegenstelling
leefden en de VN verlamd waren en
er niets aan konden doen. Nu
hebben wij de mogelijkheid om ook
daaraan wat te doen. De vraag is of
wij via de VN oorlogvoorkoming
kunnen uitbreiden met militaire
middelen.

Het tweede grote probleem, dat
ons in Europa direct raakt, is het
opkomen van instabiliteit, nationa–
lisme en chaos na de ineenstorting
van het communisme. Tussen twee
haken zeg ik dat niemand hier om
die reden kan terugverlangen naar de
periode voor 1989. De conflicten,
die buiten het NAVO-gebied
optreden, bedreigen de NAVO niet,

maar vormen wel een aanslag op
Europese waarden en belangen.
Daarom raken zij ook onze veilig–
heidssituatie. Wij zijn er niet immuun
voor, zoals terecht in de Prioritei–
tennota staat.

Het punt is dat de huidige macht
van de NAVO hieraan bijzonder
weinig verandert, zolang men
vertrouwt op de afschrikkende
werking van het mihtaire apparaat.
Dat zie je vandaag de dag, zeker als
er geen eenduidige buitenlandse
politiek ontwikkeld wordt door de
Europese Gemeenschap. Zonder
andere politiek helpt een vijfde
brigade daar op zichzelf ook niets
aan. Dat is de les die nu getrokken
kan worden uit Joegoslavië.

Mevrouw de voorzitter! Ik wil niet
in een theologische discussie
verzeild raken over de vraag, wat
precies belangrijker is: de verde–
diging van eigen grondgebied, de
grondwettelijke taak, of de VN-taken,
het bevorderen van de rechtsorde. In
zekere zin zijn die zaken aan elkaar
gekoppeld en ze zullen aan elkaar
gekoppeld dienen te blijven. Ik zou
geen debat willen aangaan met al
diegenen die zeggen: is het een niet
belangrijker dan het ander? Ik begrijp
zeer goed dat sommigen in de
Kamer vanuit hun politieke achter–
grond allereerst naar de grondwette–
lijke taak willen kijken, dus naar de
belangen van de Staat, de verde–
diging van het grondgebied, lees het
verdragsgebied. Aan de andere kant
kan niemand ontkennen dat de
veiligheidssituatie zoals wij die nu
kennen en zien, in feite onverbre–
kelijk verbonden is met hetgeen er
buiten het verdragsgebied gebeurt.
Wij weten, dat inderdaad de grootste
problemen die conflicten buiten het
verdragsgebied zijn. Deze zijn niet
direct tegen het NAVO-gebied
gericht doch raken onze belangen;
sociaal, politiek en moreel. Veel
ervan zijn trouwens ook niet militair
op te lossen. Wij richten ons dus op
zowel de verdediging van eigen
grondgebied als op het bevorderen
van de internationale rechtsorde.

Binnen het verdragsgebied dient
een goed getrainde krijgsmacht
flexibel te kunnen opereren, als
onderdeel van een gemeenschap–
pelijk Europees buitenlandbeleid.
Daarom is het hoopvol dat
Denemarken "ja" gezegd heeft. Het
brengt hopelijk dat gemeenschap–
pelijk Europees beleid iets naderbij,

als Denemarken ons daartoe
inderdaad de kans geeft. Dat is nu in
ieder geval afgesproken.

Zonder gemeenschappelijke
defensie kan er minder sprake zijn
van een effectieve buitenlandse
politiek. Ook dient de krijgsmacht als
basis om een nu niet voorzienbare
maar mogelijke dreiging tegen het
grondgebied en het verdragsgebied
het hoofd te kunnen bieden. Buiten
het verdragsgebied kan de Neder–
landse krijgsmacht deelnemen aan
internationale operaties om
conflicten te voorkomen of te
beslechten en bestanden te doen
naleven.

De regering gebruikt de term
crisisbeheersing als instrument van
veiligheidsbeleid. Ik denk dat die
term niet precies genoeg is. Je zou
bij alle eufemismen vergeten, dat het
ook kan gaan om de vraag, of je niet
alleen oorlog moet voorkomen maar
ook oorlog moet voeren. Je zou ook
vergeten dat vrede op zichzelf als
einddoel niet per se in overeen–
stemming hoeft te zijn met het
VN-handvest in de rechtsorde. Het
hangt ervan af, hoe je vrede
definieert.

Voorzitter! Het wezenlijk onder–
scheid lijkt, gezien de ervaring die
wij nu hebben met Joegoslavië, te
liggen tussen gevallen waarbij het
gebruik van geweld wordt uitge–
sloten en vertoon van wapens
voldoende wordt geacht om een
bepaalde situatie te handhaven, en
gevallen waarin militair geweld
gebruikt wordt om de internationale
rechtsorde te herstellen of
enigermate te herstellen.

Alle fijnzinnige onderscheidingen -
met alle respect dat ik heb voor de
Agenda for peace van de secretaris–
generaal van de Verenigde Naties -
lijken te vervagen als men voor de
simpele vraag komt te staan: hoeveel
risico wil ik, wil Nederland, voor het
bereiken van een specifiek politiek
doel onder de vlag van de Verenigde
Naties lopen? Rozemond van
Clingendael heeft gelijk als hij stelt,
dat ethische motieven op zichzelf
een inzet van de krijgsmacht niet
rechtvaardigen. Het dient te gaan om
een inbreuk op het Handvest van de
Verenigde Naties. De internationale
rechtsorde, voorzitter, moet in het
geding zijn. Met alle definiëring ook
in de Prioriteitennota zijn wij, door
de praktijk wijs geworden, gekomen
tot de volgende vragen.
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Gaat het om operaties waarbij het
risico bijna uit te sluiten is en is
vertoon van macht met de
mogelijkheid van zelfverdediging m
feite voldoende?

Is men bereid militair geweld aan
te wenden om de internationale
rechtsorde te herstellen? Alle parate
onderdelen moeten mzetbaar zijn
voor de VN-taken.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
vragen die de heer Van Traa oproept
vind ik heel interessant, maar is dit
vast te leggen? Is nu vast te leggen
welke operaties wel en welke
operaties niet zullen worden
verricht? Ik meen dat per geval moet
worden bekeken welk pohtiek doel
wordt gediend, welke hoeveelheid
geweld kan worden verwacht, welke
risico's worden gelopen, enz.

De heer Van Traa (PvdA): Daar
heeft u gelijk in. Ik maakte deze
opmerking omdat Rozemond in zijn
artikel terecht constateert dat een te
verhuld gebruik van allerlei nieuwe
begrippen ons te gemakkelijk kan
leiden naar een politiek van appea–
sement of naar een politiek waarin
alles wel mogelijk is. Wat Rozemond
goed onder woorden brengt en wat
wij hier ook goed onder woorden
moeten brengen, is dat het om
oorlogvoeren kan gaan. Dat is iets
wat wij niet meer gewend zijn,
denkend in termen van oorlogvoor–
koming. Ook daarom is de Prioritei–
tennota belangrijk. Dit kabinet en wij
met zijn allen hebben al een heel
andere verantwoordelijkheid op ons
genomen, terwijl wij ons dat in feite
nog niet gerealiseerd hebben. Wij
hebben vroeger gedacht in termen
van oorlogvoorkoming. Nu zitten wij
soms voor de beslissing welke
risico's wij bereid zijn te nemen. Dat
wilde ik slechts onderstrepen.

Wij gaan akkoord met de opvatting
van de regering dat het maximaal om
vier gelijktijdige operaties kan gaan.
De vraag is wel of de krijgsmacht
daarvoor maximaal toegesneden is
met het nieuwe beleid. Wij willen
enige veranderingen voorstellen in
de opzet van de luchtmobiele
brigade en het korps mariniers. Ik
kom daar nog op terug.

In leder geval is duidelijk dat wij,
indien wij de VN-taken als ernstig
willen aanvaarden, met grote
snelheid naar een vrijwilligersleger
dienen toe te werken. Volgens ons

dient dat een onomkeerbare
beslissmg te zijn. Tot het onmoge–
lijke is niemand gehouden. Het is
natuurlijk mogelijk dat de situatie
volstrekt verandert. Ik kan hier ook
geen afweging maken over wat er in
het jaar 1998 zal gebeuren. Ik vind
wel dat in dit debat duidelijk moet
worden dat wij zo snel mogelijk naar
het vrijwilligersleger toe moeten,
willen wij ernst kunnen maken met
onze VN-taken. Wij willen
vasthouden aan het uitgangspunt dat
dienstplichtigen niet tegen hun wil
kunnen worden uitgezonden. De heer
Valk heeft dat gisteren in de UCV
reeds betoogd. Waarom hebben wij
deze mening? Voor de VN-taken
moet in de Nederlandse samenleving
een duidelijke basis aanwezig zijn.
Dat moet van tevoren goed
afgesproken zijn.

In de Prioriteitennota kondigt de
regering aan dat men in het kader
van de Agenda for peace een
eenheid ter beschikking wil stellen
aan de Verenigde Naties. Kan dat
sneller gebeuren, zodat men zelf
mee;- de keuze heeft welke eenheid
ter beschikking wordt gesteld?

!n een mondeling overleg hebben
wij het gehad over de procedure
rond artikel 43 van het Handvest van
de Verenigde Naties. Wij doen het
voorstel dat de regering een bataljon
mariniers of een bataljon van de
luchtmobiele brigade aanwijst als het
eerste VN-bataljon ten behoeve van
de secretaris-generaal. Ik begrijp ook
dat het dan om een multifunctie
moet gaan. Ik ben benieuwd wat de
regering daar morgen over te zeggen
heeft.

Alle discussie in de Kamer over
Joegoslavië ten spijt, zo zeg ik ook
aan de generaals, moeten wij zeer
terughoudend blijven met een
mogelijke instemming met de inzet
van Nederlandse troepen buiten het
verdragsgebied. Wij hebben de
indruk dat Kamer en kabinet blijven
vasthouden aan de motie-Van Traa
(21991, nr. 26). Er kan alleen inzet
plaatsvinden indien aan een van de
genoemde voorwaarden wordt
voldaan. Ik noem het VN-handvest,
liefst met een resolutie van de Veilig–
heidsraad, dan wel peace keeping
met instemming van alle betrokken
partijen, dan wel het lenigen van
acute humanitaire nood. Ik zeg in de
richting van mevrouw Van Heems–
kerck dat daarbij de risico's moeten
worden afgewogen, conform de

Prioriteitennota. Wij hebben op
zichzelf niet zo'n behoefte aan extra
criteria.

De heer Van Vlijmen (CDA): Ik heb
de motie er even bijgehaald en ik
heb moeten constateren dat het
inderdaad een heel goede motie
was. In het dictum staat als laatste
zinsnede: "of ter afwending van
grootscheepse en massale
schending van de elementaire
mensenrechten in het kader van
humanitaire noodoperaties". Het is
misschien voor de duidelijkheid
prettig als de heer Van Traa dat nog
even in verband kan brengen met
zijn aanhaling van het citaat van de
heer Rozemond. De internationale
rechtsorde is natuurlijk vaak niet in
overeenstemming met de gerech–
tigheid. Ik bedoel daarmee dat het
wel eens voor zou kunnen komen dat
de VN op basis van de mternationale
rechtsorde beslissen een actie te
ondernemen die in zichzelf een
beschermende actie is voor een
systeem dat in feite de mensen–
rechten schendt. Als ik het goed
begrijp, wordt met de laatste
zinsnede van het dictum ook die
uitzondering gemaakt. Of vertaal ik
dat verkeerd?

De heer Van Traa (PvdA): Ik dacht
eerder dat wij daar het zicht hadden
op situaties zoals die zich bijvoor–
beeld voorgedaan hebben in het
noorden van Irak, waarbij het in ieder
geval twijfelachtig was of een
resolutie van de Veiligheidsraad zo
ver strekte om daartoe over te gaan.
Verder zou men nog kunnen denken
aan een situatie waarbij er bij ons
geen enkele twijfel over kan bestaan
dat het niet alleen in ons belang is
om zoiets te doen maar dat ook de
rechtsorde en het Handvest worden
geschonden, doch dat er geen
VN-resolutie voorligt. Aan de andere
kant: het blijft een zeer moeizame
zaak, omdat de scheidslijn tussen
het inroepen van een dergelijk
algemeen principe, ook op basis van
noodvolkenrecht enerzijds en de
ouderwetse kanonneerbootdiplo–
matie anderzijds moeilijk te trekken
zal zijn. Ik weet nog goed dat wij er
destijds op deze manier uit zijn
gekomen. Dit punt vraagt wellicht
ook van de kant van de minister van
Buitenlandse Zaken nog nadere
precisering.
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De heer Van Vlijmen (CDA): Ik had
eigenlijk hetzelfde voorbeeld in mijn
hoofd. Zoals bekend, trekt de VN
zich daar nu terug. Het zou kunnen
zijn dat wij op een gegeven moment
aan de kant staan van degenen die
menen dat de grenzen van een dicta–
tonale staat onschendbaar zijn en
dat wij niet vanuit het principe dat u
zelf in de motie heeft staan, toch
achter een actie kunnen staan zoals
die tot nu toe is verlopen. Ik vond dat
een klein beetje in strijd met wat u
zei over het citaat van de heer
Rozemond.

De heer Van Traa (PvdA): Dat is niet
de bedoeling.

Voorzitter! Wij moeten dus
voorzichtig blijven en wij zijn als
PvdA niet zodanig van ons geloof
gevallen dat wij liever "dood dan
rood" tot ons devies zouden willen
maken. Maar dat is het probleem op
dit moment ook absoluut niet. Het
probleem is dat Europa geen
adequaat veiligheidsbeleid ontwikkelt
om conflicten te beheersen voordat
de oorlog uitbreekt of dreigt uit te
breken. De effectiviteit van alles wat
wij hier bespreken en beslissen - het
kan niet vaak genoeg gezegd worden
- staat of valt met een geloofwaardig
Europees buitenlands beleid De
laatste weken hebben laten zien dat
er ook binnen de NAVO scheuren
dreigen te ontstaan als men tracht
daar tot een gemeenschappelijk
Amerikaans-Europees standpunt ten
aanzien van Joegoslavië te komen.
Er wordt niet meer intern geconsul–
teerd, maar men consulteert elkaar
ook via de Herald Tribune. Dat kan
zorgen baren.

Binnen de NAVO, die van levens–
belang blijft, wordt voorkomen dat
immers bondgenoten ook hun eigen
strategie gaan bedrijven en renatio–
nalisatie van hun krijgsmacht vorm
gaan geven. Uiteindelijk heeft ook de
NAVO het geïntegreerde apparaat
dat ook in de toekomst de Westeu–
ropese Unie ten dienste moet
kunnen staan. Binnen Europa moet
Duitsland bereid zijn zijn aandeei aan
de buitenlandse politiek te leveren,
ook door complete medewerking aan
mogelijke VN-operaties. Wij zijn
immers niet bevreesd voor een te
grote Duitse rol, maar eerder voor
een te krampachtige Duitse houding
die soms onthechtingsverschijnselen
gaat vertonen. Een Duits beman–
ningslid in een AWACS-vliegtuig in

de buurt van Joegoslavië mag
blijkbaar wel "fire" roepen, maar
geen "Feuer". Dat soort dingen
begrijpen wij niet meer; wel dat
Duitse grondtroepen niet in Joego–
slavië kunnen optreden vanwege de
geschiedenis. Daarom is de Duits–
Nederlandse samenwerking ook
belangnjk Alleen, vinden de Duitsers
dat ook? Behalve de verslagen in het
Engels van de gesprekken tussen de
bewindslieden in Bonn heb ik daar
van de zijde van de Duitsers niet
zoveel over gehoord. Wij hebben de
minister er ook nauwelijks over
gehoord. Moge hij dat verder ontwik–
kelen. Ook om die reden ons pleidooi
om positief te staan tegenover het
Eurokorps en er eventueel deel aan
te nemen binnen de mogelijkheden
van in Duitsland gelegerde Neder–
landse eenheden.

Maar wat gebeurt er als Nederland
A wil en Duitsland B, bijvoorbeeld
omdat wij wel deelnemen aan
VN-operaties en Duitsland niet. Dat
is dan wel afgesproken, maar zal dat
in de praktijk ook werken? Gaat dan
het belang van het opererende leger–
korps weer niet, bureaucratisch
bijna, een andere kant op? Daar
horen wij de minister graag nog
over.

De Verenigde Staten zullen in de
toekomst een andere rol in Europa
spelen. Ook zullen zij een groter
aandeel aan VN-operaties gaan
leveren, mogen wij hopen. Daarnaast
zullen zij bereid moeten zijn,
NAVO-faciliteiten ook aan de WEU
ter beschikking te stellen indien zij
zelf niet aan de operaties zouden
deelnemen.

Het staat buiten kijf dat wij uitgaan
van de noodzaak van een voortge–
zette aanwezigheid van Amerikaanse
troepen in Europa. Dat is een stabili–
serende factor, zowel buiten het
verdragsgebied als daarbinnen. Denk
bijvoorbeeld aan Polen.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
hoorde de heer Van Traa twee keer
zeggen dat hij van oordeel is dat de
geïntegreerde militaire structuur van
de NAVO ook in dienst moet kunnen
worden gesteld van de WEU. Dat is
een vrij ingrijpende uitspraak. Zijn
daarbij bijvoorbeeld ook Ameri–
kaanse eenheden inbegrepen die nu
tot de NAVO behoren?

De heer Van Traa (PvdA): Nee, ik
doel op de praktische situatie waarin,

indien binnen het NAVO-bondge–
nootschap zou blijken dat de
Verenigde Staten voor VN-operaties
om welke reden dan ook niet
beschikbaar zijn maar de leden van
de WEU wel, die op dit moment
vanwege het ontbreken van een
geïntegreerde structuur in feite heel
moeizaam met elkaar kunnen
optreden. Ik doel er natuurlijk niet op
dat de WEU ook met Amerikaanse
eenheden zal gaan werken. Dan is
het NAVO-model aangewezen. Dit
alles natuurlijk onder het beslag van
de Verenigde Naties etc. Kijk, ik zie
de secretaris-generaal van de WEU
soms wanhopig zoeken naar een
bevestigmg van die rol en dan denk
ik wel eens: zij hebben allebei in de
Adriatische Zee een functie en zij
doen in feite precies hetzelfde. Dat
moet toch op een andere manier
opgelost kunnen worden, ook om,
juist zonder in de oude tegenstelling
Europeanen/Atlantici terecht te
komen, tot een oplossing te komen
van het zeer wezenlijke probleem
van:
a. de positie van Frankrijk;
b. het feit dat de Verenigde Staten in
de toekomst misschien vaker zullen
zeggen "Europa lost u het zelf maar
op";
c. het feit dat de WEU geen beheers–
apparaat heeft om een militaire
operatie succesvol te kunnen
uitvoeren.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Ja, misschien kan ik mij iets te
moeilijk de militaire geïntegreerde
structuur van de NAVO zonder de
Amerikanen voorstellen, maar wat is
het verschil met wat u voorstelt en
de stelling dat je in zo'n geval
Europese tot de WEU-landen
behorende troepen onttrekt aan het
NAVO-apparaat en dan in dienst
stelt van de SG van de WEU?

De heer Van Traa (PvdA): Als de
praktische organisatie daardoor
dezelfde zou zijn, dan maakte mij dat
niets uit. Er moet alleen wel gebruik
gemaakt kunnen worden van
praktische communicatiestructuren
etc.

Voorzitter! Dan kom ik bij de
verdere invulling van de Prioritei–
tennota. De opstelling van de
CDA-partijraad heeft daar toch
minder aan veranderd dan wij
konden denken. In de CDA-partijraad
rook ik iets te veel de geur van het
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oude denken en de ontevreden
generaals BD. Maar de heer Van
Vlijmen heeft dat beeld voor een
groot deel hersteld. Ik moet ook
zeggen dat ik uit zijn betoog niet alle
pregnante punten van de heer
Neuman en anderen heb terugge–
vonden Dat kan mij alleen maar als
coalitiepartner tevreden stemmen.
Laten wij over die vijfde brigade
morgen dan maar verder praten. Ik
verneem dan ook nog wel wat de
minister daarover zegt. Ik stel in
ieder geval vast dat de CDA-fractie
positief heeft gereageerd op de
Prioriteitennota. Daarmee heeft die
fractie - en dat siert haar - de indruk
weggenomen, die ontstaan zou
kunnen zijn bij letterlijke lezing van
de tekst van de resolutie van de
partijraad, dat het CDA in feite
afstand wil nemen van de Prioritei–
tennota.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): Voorzitter! Wat
bedoelt de heer Van Traa met de
positieve uitleg van het CDA en de
steun van die fractie voor de Priori–
teitennota? Ik heb ook de resolutie
van de CDA-partijraad gelezen.
Afgezien van de parate vijfde
brigade, is het overige ingevuld met:
de zesde brigade niet mobilisabel,
een ijkmoment voor de vijfde brigade
en het ter discussie stellen van de
gehele luchtmobiele brigade.
Misschien kan de heer Van Traa
uitleggen wat hij zo positief vindt.

De heer Van Traa (PvdA): Ik vind
dat de heer Van Vlijmen een positief
oordeel heeft gegeven over de Priori–
teitennota, terwijl de overwegingen
van de resolutie van dien aard zijn,
dat men het in feite op dit moment
volstrekt niet mogelijk acht, de mate
van plausibiliteit van de veronderstel–
lingen van de Prioriteitennota te
bepalen. De heer Van Vlijmen doet
dat wel. Hij zegt: wij gaan nu aan het
werk en wij gaan morgen wel
uitspreken waar wij ongeveer dat
ijkpunt leggen. Dat ijkpunt - ik hoop
dat wij daar uit zullen komen - is niet
het ijkpunt van mevrouw Van
Heemskerck. Haar fractie wil dat
alles na twee jaar omkeerbaar is en
de gehele zaak weer kunnen
opblazen. Wij komen daar morgen
wel uit. Die zaak is nu wel geblust.
Misschien is de heer Vos ziek
geworden van zijn uitval naar het
CDA - ik weet ook niet of dat

geholpen heeft - maar het komt
allemaal wel op zijn poten terecht.

Voorzitter! Allereerst de Konink–
lijke marine. De Prioriteitennota
brengt voor dit krijgsmachtdeel geen
mgnjpende wijzigingen mee. Dit
geldt met name de onderzeedienst.
Wij hebben kunnen vaststellen dat
de onderzeeboten ook een belang–
rijke bijdrage kunnen leveren aan
crisisbeheersingsoperaties. Wij
hebben dat gezien in de Adriatische
Zee. Wordt er ook gezocht naar een
taakspecialisatie voor die functie van
de onderzeedienst? Wij zijn daarvan
wel overtuigd. Wij waren zeer
sceptisch over de wijze waarop een
en ander verder moest. Wij horen
daarover graag meer. Het is met de
Duitsers blijkbaar niet gelukt, maar
kan het eventueel met andere landen
wel lukken?

Ten aanzien van de luchtmacht
stelt mijn fractie vraagtekens bij het
aantal operationele F-16's dat aan de
NAVO ter beschikking wordt gesteld.
De keuze voor 108 operationele
vliegtuigen komt arbitrair over.
Waarop is dit aantal gebaseerd?
Naar de mening van mijn fractie
zouden additionele reducties
mogelijk moeten zijn. Daarmee zou
het bovendien mogelijk worden om
een lager aantal F-16's in
aanmerking te laten komen voor een
"mid-life update"-programma,
waarvoor in totaal uitgaven van 2,2
mld. zijn geraamd.

De belangrijkste beleidsvoor–
nemens van de Prioriteitennota
betreffen de herstructurering en de
verkleining van de landmacht. De
landmacht nieuwe stijl zal wat de
operationele gevechtskracht betreft,
bestaan uit de volledig parate lucht–
mobiele brigade en een gedeeltelijk
parate divisie. Daarnaast wordt
gedurende de overgangsperiode tot
1998 een vijfde, mobilisabele
brigade aangehouden.

De luchtmobiele brigade, zoals
voorzien in de Prioriteitennota, is de
laatste tijd meerdere malen in
discussie geweest. De voorstanders
benadrukken de grote mobiliteit en
flexibiliteit van deze brigade.
Anderen vragen zich af wat de lucht–
mobiele brigade precies kan doen
buiten het NAVO-verdragsgebied in
het kader van vredesoperaties. Ook
de omvang van de investeringen die
deze brigade vergt, moet worden
afgezet tegen de kapitaalvernietiging
die optreedt als gevolg van de

opheffing van een aantal pantserin–
fanterie– en gemechaniseerde
brigades. Bekeken moet worden of -
zoals sommigen van het CDA dat
plastisch zeggen –alle moderne
spullen gelijk aan de kant gezet
moeten worden, natuurlijk wel onder
het plafond van het CSE-verdrag.

De luchtmobiele brigade kan naar
onze mening, naast de NAVO-taak in
het kader van de Rapid reaction
force, een belangrijke rol spelen in
VN-kader. Voor de geplande
aanschaffingen van transport– en
bewapende helikopters is in de
komende jaren 2,7 mld. nodig. Dat is
werkelijk een groot beslag

In het debatje met de heer Ter
Veer heb ik al gezegd dat wij geen
voorstander zijn van aparte
transport– en gevechtshelikopters.
Zijn de bewindslieden bereid om
naar alternatieven te kijken die zowel
aan de transport– als aan de
gevechtskrachteisen voldoen en
tegelijkertijd minder financiële
middelen vergen? Ik hoop dat het
antwoord bevredigend zal zijn.
Mocht dat niet zo zijn, dan zullen wij
bezien of wij met collega Van
Vlijmen een motie indienen.

De heer Ter Veer (D66): Vloeien de
middelen die volgens de heer Van
Traa op deze manier minder gevergd
zouden worden, terug naar de
algemene kas, waardoor toch sprake
zal zijn van een reductie van het
totaalbeslag op de financiën die voor
Defensie beschikbaar zijn?

De heer Van Traa (PvdA): Het is niet
de bedoeling dat er dan op het totaal
bezuinigd moet worden. Wij hebben
ook andere plannen en daar zal ik
direct op ingaan. Daarbij hoort een
plan dat mevrouw Van Heemskerck
misschien prettig zal vinden,
namelijk om een derde bataljon
mariniers paraat te stellen. Wij
denken ook dat het langer in gebruik
houden van materieel extra geld
kost. Wij brengen in elk geval meer
ruimte aan in het schema voor de
volgende periode. Ik zal er nog op
ingaan hoe wij dit ongeveer willen
invullen, met alle onzekerheden die
daar natuurlijk bij horen.

Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (VVD): De heer Van Traa
zei dat hij misschien wel met de heer
Van Vlijmen een motie zou indienen,
daarmee implicerend dat zij
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hetzelfde denken over de multi–
purpose-helikopters. De heerVan
Vlijmen heeft duidelijk gezegd dat hij
een combinatie ziet van typen
helikopters, maar dat het voor het
CDA vooralsnog geen bezuiniging is.
Ik heb het gevoel dat de heer Van
Traa van andere premisses uitgaat:
hij wil geld overhouden.

De heer Van Traa (PvdA): Voor ons
is het een andere beslissing.

Ik ga nu verder met mijn betoog
en hoop dat ik mevrouw Van Heems–
kerck in alle vriendschap ook
tevreden kan stellen. In onze
opvatting zouden wij ons, wat de
helikopters betreft, moeten beperken
tot de zeven Chinooks die nu van
Canada worden overgenomen. Deze
zeven helikopters zouden aan het
eind van de eeuw vervangen worden
door achttien helikopters van het
type EH-101. Deze optie kost
ongeveer 550 mln. Evenals de heer
Van Vlijmen stellen wij voor, in
plaats van de aparte transport– en
gevechtshelikopters twee multi–
purpose-helikopters aan te schaffen,
dus 36 met bepantsering en
bewapening, geschikt voor het
vervoer van twaalf personen elk. In
totaal gaat het om een investering
van 1,8 mld. en dat is een verschil
van ongeveer 900 mln., met de 2,7
mld. die voorzien zijn in de Prioritei–
tennota.

Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst Gaat de heer Van Traa
ervan uit dat de luchtmobiele
brigade ook als brigade ingezet moet
kunnen worden, hetgeen betekent
dat tegelijkertijd zowel de transport–
functie vervuld moet kunnen worden
in de hoeveelheden die in de oude
stukken worden voorzien, als
bepaalde taken voor de bewapende
helikopters?

De heer Van Traa (PvdA): Ik ga
ervan uit dat de brigade als geheel
ingezet moet kunnen worden, maar
dan altijd als onderdeel van een
multinationale divisie. De brigade zal
immers altijd in internationaal
verband optreden en niet nationaal.
Bovendien moet binnen de multina–
tionale divisie bezien worden hoe die
taken vervuld kunnen worden.
Volgens ons inzicht kunnen zij
vervuld worden. De staatssecretaris
kan in het debat morgen misschien
met argumenten komen en die zijn

niet van vandaag. Ook het standpunt
van mijn fractie is al langer bekend.
Collega Vos heeft dat met verve
uitgedragen en zou dat met een
grotere kennis van het materieel zelf
op dit moment weer kunnen doen,
ware het niet dat hij thuis aan de
boordmicrofoon zit. Het is ons
inzicht dat het mogelijk is. Wij
hebben ons door de staatssecretaris
en door de collega's van het CDA
laten overtuigen. Gevechtsheli–
kopters hebben wij niet nodig, omdat
wij toch zochten naar ruimte, maar
ook gezien de andere taken van de
luchtmobiele brigade en gezien de
wens om in het kader van die
brigade ook eventueel zwaarder,
bepantserd materieel te kunnen gaan
gebruiken, want dat kost ook extra
geld. Ik dacht en ik hoop dat wij hier
wel uit kunnen komen, zij het
misschien niet morgen.

Minister Ter Beek: Voorzitter! Ik
hoorde de heer Van Traa zeggen dat
de luchtmobiele brigade als geheel
alleen zal optreden in het kader van
de multinationale luchtmobiele
divisie. Is dat een veronderstelling of
een door hem uitgesproken noodza–
kelijke beperking van het optreden
van de luchtmobiele brigade als
geheel? Er zijn natuurlijk scenario's
denkbaar, waarbij de luchtmobiele
brigade als zelfstandige eenheid in
crisisbeheersingsoperaties optreedt.

De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Met mijn opmerking heb
ik gedoeld op de rol binnen de rapid
reaction force binnen het
NAVO-gebied. Dan zal zij altijd deel
uitmaken van die divisie. Buiten het
verdragsgebied zijn er twee
mogelijkheden. De ene is de lichtere
optie voor de langere duur, waarbij
wij te maken hebben met één
bataljon. De andere is een zwaardere
optie, waarbij wij te maken hebben
met de gehele luchtmobiele brigade.
Die zwaardere optie is er natuurlijk
alleen maar in internationaal
verband.

Minister Ter Beek: Maar dat kan
een ander verband zijn.

De heer Van Traa (PvdA): Daar
heeft de minister volstrekt gelijk in.
Hij moet daar geen beperking achter
zoeken.

Voorzitter! De lichte bewapening
van de luchtmobiele bataljons maakt

het niet mogelijk om deze brigade in
te zetten in operaties waarin sprake
kan zijn van oorlogshandelingen.
Hiervoor heeft men zwaardere
eenheden nodig. Van veel kanten is
herhaald dat wij deze les hebben
geleerd in Joegoslavië. In Joego–
slavië is aangetoond dat peace
keeping en peace enforcing geen
gescheiden operaties behoeven te
zijn. Naar de mening van onze fractie
moet hieruit worden geconcludeerd
dat eenheden die voor crisisbe–
heersing beschikbaar worden
gehouden, op een flexibele wijze
ingezet moeten kunnen worden over
het gehele geweldspectrum. Ik begin
nu ook het jargon te herhalen, maar
iedereen begrijpt wat ik bedoel. Dit
geldt zowel voor de luchtmobiele
brigade als voor het korps mariniers
en de pantserinfanteriebataljons. Om
onderlinge uitwisselbaarheid te
kunnen garanderen zouden deze
eenheden zo nodig gezamenhjk
moeten kunnen oefenen om een
gezamenlijke inzet voor meer soorten
operaties mogelijk te maken.

Dat is het beroemde interservice–
argument, dat wij nog maar eens op
tafel leggen. Vroeger hebben wij hier
al vaak voor gepleit, toen wij spraken
over de rol van de mariniers en de
rol van de luchtmobiele brigade. Ik
denk dat de ontwikkeling van de
VN-inzet in de toekomst deze zaak
alleen maar zal benadrukken. Verder
moet je natuurlijk bekijken of het niet
verstandiger en goedkoper is om een
groter aantal pantservoertuigen te
handhaven.

Het korps maiïniers moet voor een
VN-inzet van langer dan twaalf
maanden over tenminste drie parate
bataljons kunnen beschikken. Dat
derde bataljon is voor Cambodja met
veel moeite samengesteld. Wij
stellen voor om een derde bataljon
mariniers paraat te stellen. Wat
uitrusting en wapens betreft hoeft
dat geen probleem op te leveren,
omdat de Prioriteitennota voorziet in
een mobilisabel bataljon Daarnaast
wordt door de landmacht voldoende
materieel afgestoten.

Minister Ter Beek : Mevrouw de
voorzitter! Mag ik de heer Van Traa
vragen wat hij bedoelt, als hij er aan
de ene kant op aandringt om vooral
tot onderlmge uitwisselbaarheid te
komen van landmachteenheden en
eenheden van de mariniers en aan
de andere kant pleit voor een eigen
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voortzettingsvermogen van het korps
mariniers door te pleiten voor een
derde bataljon? Is hier niet een
zekere tegenstrijdigheid?

De heer Van Traa (PvdA): De vraag
van de minister is volstrekt logisch.
De taaiheid kennend van de eigen rol
van de verschillende onderdelen van
de krijgsmacht leek dit een
overgangsmaatregel die absoluut
overwogen moet worden. In principe
heeft hij gelijk en ik zal daar niet over
strijden. Op dit moment, nu wij nog
bezig zijn met de opbouw van de
luchtmobiele brigade en het relatief
gemakkelijker zal zijn, een derde
bataljon mariniers paraat te krijgen,
doe ik dit voorstel. Het heeft dus
niets te maken met een idee als: een
korps mariniers doet alleen maar dit
of moet alles kunnen. Ik hoop dat de
minister mij goed begrijpt!

Voorzitter! De luchtmobiele
brigade is de eerste eenheid bij de
landmacht die compleet uit vrijwil–
ligers zal bestaan. Het is derhalve de
eerste gevechtseenheid die compleet
kan worden ingezet als wij afzien van
de lichte taken waarmee de
mariniers zich op dit moment bezig–
houden. Gezien de noodzaak om een
eventuele bijdrage te leveren aan
een VN-vredesmacht in Bosnië
dringen wij erop aan, het eerste
operationele luchtmobiele bataljon
zo snel mogelijk ook een adequate
training en opleiding met pantser–
voertuigen te geven om zo snel
mogelijk de capaciteit te hebben van
een bataljon vrijwilligers plus vervan–
gerscapaciteit. Wij overwegen op dat
punt een motie in te dienen.

Ik weet dat velen bij de landmacht
eventueel de wenkbrauwen zullen
fronsen aangezien dit het normale
schema van de opbouw van de
luchtmobiele brigade zou kunnen
beïnvloeden. Ik denk echter aan de
andere kant dat na alle discussies die
wij gehad hebben over de vraag wat
wij wel kunnen en wat niet, dit de
meest effectieve bijdrage is om in
ieder geval snel tot een inzetbaar
bataljon te komen. Ik denk niet dat
wij snellere mogelijkheden hebben.
Daarom stel ik dit de regering voor.

De kosten van de VN-operaties
zullen waarschijnlijk toenemen. Over
de financiering van de kosten wordt
in de Prioriteitennota weinig of niets
gezegd. Daarom vragen wij de
minister om in de begroting een
speciaal artikel op te nemen waarin

op structurele wijze geld wordt
gereserveerd voor de financiering
van Nederlandse deelname aan
vredesoperaties om te voorkomen
dat wij in de toekomst te maken
krijgen met overschrijdingen die dan
weer door anderen moeten worden
gefinancierd.

Grotere samenwerking tussen de
krijgsmachtdelen spreekt vanzelf. Ik
zal daar verder niet bij stilstaan. Er
dient een coördinerend commando
te zijn voor troepen die in een actie
worden ingezet. Zij dienen bij
voorkeur te worden ondergebracht
bij een krijgsmachtdeel. Verder–
gaande integratie dient ook plaats te
vinden tussen de defensiebedrijven.
Elk krijgsmachtdeel beschikt op dit
moment over eigen logistieke onder–
steuning. Die zaakjes worden
allemaal te klein. Van mensen in mijn
fractie die daar echt veel van weten,
heb ik begrepen dat op dat gebied
meer dient te gebeuren. Fusies
tussen verschillende defensiebe–
drijven zullen moeten ontstaan.

Voorzitter! Veel meer dan in het
verleden zal de Nederlandse defensie
getoetst worden aan hetgeen zij kan
en vermag. Nu al is persoonlijke
inzet van veel militairen zeer groot in
veel delen van de wereld. Dat moet
zeer gewaardeerd worden, zeker als
men in situaties is terechtgekomen
waar men nooit op gerekend had. De
vraag is ook hoe effectief die inzet
zal kunnen zijn, gezien de vele
honderden miljoenen die het
allemaal kost. De afweging
tegenover andere begrotingsposten
zal niet altijd gemakkelijk zijn De
ruimte is niet groot. De fractie van
de Partij van de Arbeid is er zeker
niet op uit per definitie naar nieuwe
bezuinigingen te zoeken. Want ook
wij zien het kapitale belang van
nieuwe taken heel goed in. Wij zien
dus ook dat daarvoor moet worden
betaald en dat er offers voor moeten
worden gebracht. Evenzeer moet
elke defensiegulden zoveel mogelijk
produkt opleveren. Vandaar dat wij
voorstellen hebben gedaan met
betrekking tot de luchtmobiele
brigade.

Het spreekt ook vanzelf dat het
budgettaire beslag voor een
volgende kabinetsperiode opnieuw
beoordeeld zal moeten worden. Dan
zal getoetst moeten worden of de
internationale norm die nu gehan–
teerd wordt bij de vaststelling van de
investeringsquote inderdaad corre–

spondeert met het nieuwe taken–
pakket van de krijgsmacht. In dat
verband zal een heroverwegingson–
derzoek van de materiaalbehoefte
van de krijgsmachtdelen ingesteld
kunnen worden. De Commissie voor
de rijksuitgaven wijst daar ook op.

Ik heb het nog niet over het
ijkpunt. Ik hoop dat wij daar morgen
een bevredigende oplossing voor
vinden. Deze zaken kunnen daar dan
eventueel bij betrokken worden.

Voorzitter! De Prioriteitennota is
een belangrijk stuk werk van dit
kabinet. Wij staan achter het plan
van het kabinet. Wij hebben al
gezegd dat wij de minister prijzen
voor de knopen die hij heeft willen
doorhakken Dat is een goede zaak.
Hoe effectief zullen wij zijn? Dat
hangt in beperkte mate van ons af,
van Joegoslavië tot Cambodja. Het is
nu onze dure plicht, dat wij een
zodanige krijgsmacht ontwikkelen
dat wij optimaal een nieuw veiiig–
heidsbeleid kunnen ondersteunen.
Daarin willen ook wij investeren,
zonder het denken op nul te zetten.
Maar deze weg is hopelijk een
middel om te voorkomen dat na de
periode van nucleaire dreiging
chaos, nationalisme en oorlog ons
wereldbeeld ook steeds meer gaan
bepalen.

D

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mevrouw de voorzitter! Wie
het regeringsbeleid min of meer
nauwkeurig volgt, zal zich niet
verbazen over de opzet van de Priori–
teitennota inzake de defensie. De
regering komt keer op keer met
voorstellen die de Nederlandse
samenleving en haar belangen
minder of helemaal niet behartigen.
Ik mag wijzen op het openstellen van
de grenzen, op de exportkwaliteit
van ons paspoort, op de interna–
tionale verwikkelingen van onze
economie die daaruit zeker niet sterk
naar voren komt, en op het onder–
graven van de Nederlandse samen–
leving. Daar hoort zo langzamerhand
bij: het nu in beginsel verkleinen en,
volgens sommigen, afschaffen van
het Nederlandse leger. De grenzen
worden toch afgeschaft, dus waar
heb je dan uiteindelijk nog een leger
voor nodig!

Het is een teken aan de wand dat
de regering meent dat voor deze
nota mogelijkerwijze een wijziging
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van de Grondwet nodig is. Dat houdt
immers min of meer in dat
omgekeerd dit regeringsbeleid in
strijd is met de Grondwet. Anders
hoef je die niet te wijzigen. Deze
voorstellen zijn in strijd met wat in
de Grondwet staat inzake de taak, de
functie en de organisatie van het
Nederlandse leger, de Nederlandse
defensie. Voor de opstelling van die
taak gaat de regering natuurlijk uit
van de internationale situatie. Dat is
natuurlijk niet nieuw, dat is altijd zo
geweest. Een leger is een eerste
middel ter stabilisering van de inter–
nationale situatie, ter verdediging
van de nationale belangen In dat
internationale politieke speelveld.

Nu meent de regering dat die
internationale situatie een stuk vrien–
delijk is geworden. Die is veel minder
vijandig, vooral ten aanzien van de
westerse democratieën, alleen
omdat de verdeling van de wereld–
machten de laatste jaren in het
voordeel van de Verenigde Staten -
lees: de NAVO - is uitgevallen. Dat is
waar. Direct worden de
NAVO-partners niet meer zo
bedreigd als in het verleden, maar
dan rijst toch onmiddellijk de vraag
of in de hele wereld, en dus ook in
het gebied van de NAVO, de
spanningen en mogelijk militaire
conflicten in totaliteit zo zijn
afgenomen. Rusland is nog steeds
een nucleaire mogendheid van
wereldniveau. Daarln is dus weinig
verandering gekomen.

De regering geeft in de nota toe
dat grote omvangrijke conflicten niet
uitgesloten zijn. Dat lijkt mij een zeer
verstandige opmerking, mede gezien
het feit dat onze nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken nog zeer jong is
in die functie, daar dus ook nog zeer
veel moet leren en voorlopig
natuurlijk nauwelljks zicht heeft op
de wijze waarop die internationale
ontwikkelingen zich uiteindelijk zullen
voltrekken. Ook dat geeft de regering
in de nota toe. Dat kan de regering
niet overzien.

Mevrouw de voorzitter! De CD zet
grote vraagtekens bij de bredere
definiëring van veiligheid. Veiligheid
schijnt dus niet meer te zijn: een
door de regering waarborgen van de
nationale waarden, de gedeeltelijk
nationale onafhankelijkheid. Nee,
onze bredere definiëring van
veiligheid in defensief opzicht, inzake
het militair ingrijpen, wordt ook
mternationaal bepaald door politieke,

economische, sociale, ecologische
en humanitaire aspecten. De CD mist
hier eigenlijk nog zo'n beetje artikel
1 van de Grondwet. Misschien had
dat er nog bij gekund en misschien
wil de regering dat nog doen. Het
komt op de CD echter toch een
beetje anders over. Het lijkt erop dat
wij internationaal moeten zeggen:
"loop in de pas; lach of ik schiet".
Wat somberder: "wees multicultureel
of ik schiet; pas je aan aan wat de
democratie internationaal oplegt of
je krijgt een conflict".

Er zijn voldoende filosofen die
grote vraagtekens zetten bij het
internationale gewicht van de
Verenigde Naties, die landen zeer
beslist in bepaalde nchtmgen willen
dwingen. Wij zijn er nu niet
ongelukkig mee, maar de huidige
internationale machtssituatie kan de
komende twintig jaar wel degelijk
gewijzigd worden. Niets staat vast,
ook niet de dominerende rol van de
Verenigde Staten. Als die rol gaat
afnemen, moet nog blijken of wij zo
blij moeten zijn met een belangrijke
Verenigde Naties.

Het leger moet in staat zijn tot
crisisbeheersing. Ja, maar natuurlijk
niet alleen in internationaal opzicht.
In internationaal opzicht is Nederland
gekoppeld aan zijn partners. Wat dat
betreft, staat de CD achter
handhaving van de NAVO, want het
is een militaire organisatie die nu
uiteindelijk voor 50 jaar vrede in
West-Europa heeft gezorgd. Dat is
voor ons een ongekend goed en dat
willen wij graag zo handhaven.
Desalniettemin staat de CD toch
gereserveerd tegenover deelname
aan acties van de Verenigde Naties,
ook al trachten zij nog zo goed om
crises te beheersen. Als Nederland
daaraan deelneemt, vindt de CD dat
daarbij directe Nederlandse
belangen moeten zijn gemoeid dan
wel moeten worden gewaarborgd of
verdedigd en dat bovendien bij
deelname politieke oplossingen
aanwezig moeten zijn.

Wij zien aan het huidige Joego–
slavië niet alleen hoe moeilijk het is
om daar de vechtende partijen te
scheiden, maar ook dat de interna–
tionale mogendheden verdeeld zijn,
ook de Europese. Ook wat dat
betreft, is dus van eendrachtig inter–
nationaal optreden geen sprake. Wat
dat betreft, ziet de CD toch meer in
en wil meer belang hechten aan de
nationale taak van onze defensie. Wij

wijzen derhalve de bezuinigingen af
en wij zien in deze bezuinigingsope–
raties toch weer keer op keer de
politiek van het gebroken geweertje
van de Partij van de Arbeid terug–
komen. In dat opzicht heeft de PvdA
in 50 jaar nauwelijks of niets geleerd
en gedraagt zij zich eigenlijk in strijd
met heel oude gezegden, zoals "civis
pacem, pare bellum": wie vrede wil,
bereide zich voor op oorlog. Dat
hebben de socialisten nooit geloofd,
maar zij zijn dan ook continu in
oorlogen verwikkeld. Dat de PvdA
dat niet deert, ach, wij hebben dit
weekend kunnen zien dat de heer
Van Traa in 1993 in Parijs hetzelfde
overkomt als in 1968. Ook de heer
Van Traa heeft in 25 jaar geen
komma geleerd inzake de interna–
tionale verhoudingen met Frankrijk.

De CD vindt dat de taken van de
defensie zeker niet afgenomen zijn.
Het is zelfs helemaal niet uitgesloten
dat het leger in het kader van de
nationale ontwikkelingen frequenter
in ons eigen land zal moeten worden
ingezet, omdat ook de onrust, de
instabiliteit van onze samenleving
toeneemt, soms in onrustbarende
mate. Maar de regering weet het nog
steeds beter en zij sluit in dit opzicht
soms de ogen voor de feiten.

In ieder geval vindt de CD dat de
dienstplicht moet worden gehand–
haafd. Wij wijzen het volstrekt af dat
ook voor regeringsbeleid achteraf de
Grondwet zou moeten worden
gewijzigd, maar bovendien kan het
ook in Nederland aan het eind van de
twintigste eeuw geen kwaad als
jonge mannen een tijdje worden
getraind in discipline. Dat is geen
slechte eigenschap in het
maatschappelijk leven. Bovendien
willen wij wijzen op de gevolgen voor
de arbeidsmarkt. De spanning zal
natuurlijk toenemen als het aanbod
groter wordt tengevolge van het
wegvallen van de dienstplicht. In dit
opzicht wijst de CD de Prioritei–
tennota af.

Er is al medegedeeld dat de
marine nauwelijks zal behoeven te
bezuinigen. Dat is in ieder geval iets.
De CD vindt dat voor de luchtmacht
de beoogde helikopters moeten
worden aangekocht, niet alleen in
verband met het functioneren in
internationaal verband, maar ook om
deze eenheden te kunnen inzetten in
ons eigen land. De regering moet
zelf kunnen besluiten wat zij in een
bepaalde situatie doet, zij mag
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daarbij niet afhankelijk zijn van inter–
nationale organen om delen van ons
eigen defensie-apparaat te kunnen
inzetten. Wij worden namelijk inter–
nationaal steeds meer afhankelijk,
ook als het gaat om het beheersen
van de maatschappelijke situatie in
ons eigen land. Dit vindt de CD
zorgwekkend, want ik zei het al, het
is nog maar de vraag of de interna–
tionale situatie zal blijven zoals ze nu
is en zoals de democratische landen
het zo graag zien.

Ik heb al gezegd dat wij verdere
inkrimping van de landmacht
afwijzen en dat het budget voor dit
krijgsmachtsdeel niet in negatieve
zin zou mogen worden bijgesteld
Een goed leger is zeker een betere
waarborg voor internationale stabi–
liteit, het maakt Nederland ook inter–
nationaal, ook binnen de NAVO
minder afhankelijk van de partners.
Als wij een gedegen defensiebij–
drage leveren, dan hebben wij meer
te vertellen dan wanneer wij altijd
achteraan lopen, altijd trachten te
beknibbelen en niet spontaan willen
meewerken aan het bewaren van de
militaire politieke stabiliteit, een taak
die nu eenmaal op het militaire
apparaat rust. Wij zijn dus niet voor
het verkleinen van de landmacht.

Samenwerking met het Duitse
leger is voor velen toch even slikken.
Dit staat in zekere zin ook haaks op
de viering van 4 mei, maar als wij
toch naar een verenigd Europa toe
moeten - goed, Denemarken zegt nu
wel "ja", maar het heeft vele uitzon–
deringen voor elkaar gekregen - dan
zal de wrijving tussen de diverse
landen toch moeten afnemen en
daar zal Nederland positiever aan
moeten bijdragen dan bijvoorbeeld
blijkt uit onderzoek naar de opvat–
tingen van de Nederlandse jeugd
over de Duitse samenleving.

Mevrouw de voorzitter! U zult al
uit de rest van mijn bijdrage
begrepen hebben dat de CD de
verkoop van modern materieel
natuurlijk afwijst. Wij hebben het
niet aangeschaft om het te vroeg te
kunnen verkopen. Bovendien zou dit
een verschuiving van de militaire
machtsverhoudingen teweeg–
brengen. Men moet goed bekijken
hoe die verschuiving plaatsvindt, of
dit niet gebeurt ter vergroting van de
politieke macht van de overheden
waaraan materieel wordt afgestaan
en of dit zich nlet kan keren tegen de
landen die nu in NAVO-verband

samenwerken. De CD is sowieso niet
voor het afstaan en afstoten van
modern materieel. Daar is het uitein–
delijk nooit voor gekocht en daar zijn
de belastingcenten door onze Neder–
landse bevolking soms te zuur voor
verdiend.

Kortom, voorzitter, de CD ziet in
de nota een doorwerkende negatieve
tendens inzake de verdere
ontkrachting van het Nederlandse
defensie-apparaat. Dat is jammer.
Het is een eerste pijler van onze
democratie en de CD ziet graag dat
én de democratie èn defensie zo
stabiel zijn dat wij daarmee nog
tientallen jaren door kunnen gaan.

De beraadslaging wordt geschorst.

De voorzitter: De regering zal
morgen antwoorden.

Sluiting 23.27 uur.

Lijst van ingekomen stukken ,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen :

1. zes koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende voorstellen
van (rijks)wet:

Wijziging van de Loodsenwet en
de Scheepvaartverkeerswet in
verband met de herziening van de
financiële relatie tussen het Rijk en
de loodsen, de invoering van een
verkeersbegeleidingstarief en een
aantal technische wijzigingen
(23099);

Wijziging van de Pensioen– en
spaarfondsenwet en enige andere
wetten (Wettelijk recht op waarde–
overdracht en enige andere maatre–
gelen op het aanvullende pensioen–
terrein) (23123);

Wijziging van de Ambtenarenwet
1929 en de Wet op de bezoldiging
van de rechterlijke ambtenaren
(formalisering van een overleg over
rechtspositionele aangelegenheden
betreffende rechterlijke ambtenaren
en rechterlijke ambtenaren in
opleiding en over aangelegenheden
met betrekking tot de rechtspleging)
(23130);

Wijziging van enkele onderwijs–
wetten in verband met aanpassing
van de regeling voor vervoerskosten–
vergoeding ten behoeve van
leerlingen in het basisonderwijs, het
speciaal onderwijs en het voorgezet
speciaal onderwijs (23135);

Nadere wijziging van de Algemene

Kinderbijslagwet (bevriezing AKW
per 1 juli 1993) (23136);

Wijziging van de Wet opneming
buitenlandse pleegkinderen en van
de Pleegkinderenwet (23137).

Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende voorstellen van wet:
Wijziging van de begroting van de

uitgaven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling
A, voor het jaar 1993 (wijziging
samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(23120);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIV (Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
voor het jaar 1993 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (23132).

Deze voorstellen van wet zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van de Directeur van het
Kabinet der Koningin, met de
mededeling, dat Hare Majesteit de
haar door de Staten-Generaal toege–
zonden voorstellen van (rijks)wet,
gedrukt onder de nummers 22586,
22627, 22630, 16447, 22607,
22635, 22178, 21073, 21995,
22566,22641, 21872, 22520,
21264, 22522, 22622, 22619,
21432, 22637 en 22172, heeft
goedgekeurd.

De voorzitter stelt voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen;

4. de volgende brieven:
een, van het lid Jurgens, ten

geleide van het voorstel van wet van
het lid Jurgens tot wijziging van het
Wetboek van Strafvordering en het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor–
dering in verband met bescherming
van journalistieke bronnen, en van bij
journalisten met het oog op
openbaarmaking aanwezige infor–
matie (journalistiek privilege)
(23133);

een, van de leden De Korte en Van
Rey, ten geleide van het voorstel van
wet van de leden De Korte en Van
Rey tot wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 en de Wet
op de loonbelasting 1964 met het
oog op een verhoging van het
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arbeidskostenforfait in het kader van
het werkgelegenheids– en inkom–
stenbeleid (23138).

Deze stukken zijn al gedrukt en
rondgedeeld en voor advies naar de
Raad van State gezonden;

5. de volgende brieven:
een, van de minister van Buiten–

landse Zaken, ten geleide van een
overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek
Paraguay inzake de bevordering en
de wederzijdse bescherming van
investeringen (23146, R1470);

een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
de agenda van de Algemene Raad
d.d. 10/11 mei 1993 (21501 -02, nr.
87);

een, van de minister van Financiën,
inzake de Vreemdelingenwet (22735,
nr. 7);

twee, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken, te
weten:
een, inzake een extra sterkte–
uitbreiding van de politie (22800-VII,
22801, nr. 41);
een, inzake de vergadering van de
TREVI-ministers in juni 1993
(23143);

een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, inzake de
gemeenteraadsverkiezingen (23144,
nr. 2);

vijf, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, te weten:
een, inzake de studievoortgang in
het hoger onderwijs (22966, nr. 18);
een, ten geleide van de gegevens
inzake de studievoortgang in het
hoger onderwijs (22966, nr. 19);
drie, inzake de OV-studentenkaart
(23145, nrs. 1, 2 en 3);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen en de
minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, inzake de
notitie "Kunst en cultuur in het
voorgezet onderwijs" (21164, nr. 7);

een, van de ministers van
Financiën en van Justitie, ten geleide
van een rapportage over het geïnte–
greerd subsidiebeleid (22150, nr.
11);

een, van de minister van Defensie,
ten geleide van een standpunt naar
aanleiding van het onderzoek naar de
positie van homoseksuelen in de
krijgsmacht (22800-X, nr. 51);

een, van de ministers van Defensie
en van Buitenlandse Zaken, inzake de

VN-vredesoperatie in Angola
(22800-X, nr. 54);

drie, van de staatssecretaris van
Defensie, te weten:
een, inzake de behoefte aan trans–
portvliegtuigen (22800-X, nr. 52);
een, inzake de Nederlandse
deelname aan de ontwikkelingsfase
van het Midlife Update
(MLU)-programma van de F-16
(22800-X, nr. 53);
een, inzake het amfibisch transport–
schip (22800-X, nr. 55);

een, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, inzake de nota Stank–
beleid (22715, nr. 7);

twee, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, inzake de realisatie van het
woningbouwprogramma in 1992 op
grond van de CBS-cijfers (22800-XI,
nr. 60);
een, inzake de overheveling
VROM-deel Wet voorzieningen
gehandicapten (22815, nr. 27);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van de
agenda van de EG-Raad voor
Telecommunicatie en Post op 10 mei
1993 (21501-10, nr. 14);

een, van de minister van Econo–
mische Zaken, inzake de vergunning–
verlening voor de aanpassing van de
kernenergiecentrale te Borssele
(22598, nr. 6);

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
inzake de landbouwprijzen
(21501-16, nr. 84);

een, van de staatssecretarïs van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
inzake gebieden die zijn aangewezen
als speciale beschermingszone
(22201, nr. 20);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, inzake
de hoofdlijnen van het Landelijk
Meerjaren Beleidskader 1994-1998
van de Arbeidsvoorzieningsorgani–
satie (21477, nr. 27);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van het financieel
overzicht inzake de decentralisatie
van AAW-voorzieningen naar de
gemeente, alsmede het
"VROM-deel" (22815, nr. 26);

een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
inzake groeibevorderende stoffen in
de rundvleesproduktie (23098, nr.
3);

een, van de bijzondere Commissie
vraagpunten, inzake de
benoeming/verkiezingsprocedure
burgemeester (21427, nr. 38);

een, van het lid De Korte, inzake
de CPB-uitwerking van het
VVD-beleidspakket 1993 (22800, nr.
41).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

6. de volgende brieven:
een, van de minister van Defensie,

ten geleide van het jaarverslag 1992
van de Maatschappelijke Raad voor
de Krijgsmacht;

twee, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, te weten:
een, ten geleide van de evaluatie van
het ROM-gebiedenbeleid door de
Universiteit van Utrecht;
een, inzake de Wet geluidhinder;
toepassing artikel 59;

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van het
advies over het Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen;

twee, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
te weten:
een, ten geleide van de Nieuwsbrief
Sociale Zekerheid 1993;
een, ten geleide van de uitkomsten
rechtmatigheidsonderzoek SVr;

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, inzake
de decentralisatie van de weten–
schappelijke steunfunctie;

een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
ten geleide van de evaluatie die de
Ziekenfondsraad heeft uitgevoerd
naar de gevolgen van de per 1
januari 1992 getroffen maatregelen
in het kader van de stelselherziening
ziektekostenverzekering.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

7. de volgende adressen:
een, van J.M.A.S. Verpalen te

Eauze (Frankrijk), met betrekking tot
een klacht tegen de Pensioen– en
Uitkeringsraad;

een, van H.H. Meiners te
Apeldoorn, met betrekking tot
opgelegde inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen en omzet–
belasting;
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een, van mevrouw H.M. Huisman
te Zandvoort, met betrekking tot een
verzoek om toepassing van de
hardheidsclausule;

een, van mevrouw J.M. Spier te
Santpoort, met betrekking tot kwijt–
scheiding van een belastingschuld;

een, van A.J. Hakkert te Odijk, met
betrekking tot aftrek van beroeps–
kosten;

een, van mevrouw G. van Duinen–
Thiel te Amsterdam, met betrekking
tot een aanslag inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen 1991;

een, van K. Tjoelker te Zeven–
huizen, met betrekking tot beslag–
legging van grond;

een, van F.C. Maathuis te
Heereveen, met betrekking tot
schadevergoeding naar aanleiding
van handelwijze van de belasting–
dienst.

Deze adressen zijn in handen gesteld
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;

8. een brief van de secretaris–
generaal van het Europees
Parlement, ten geleide van een
aantal aangenomen resoluties

Deze brief ligt op de griffie ter
inzage;

9. de volgende brieven:
een, van D. Tabor, inzake de

demonstrerende studenten en de
mobiele eenheid;

een, van de Stichting Grond–
rechten, inzake de Voorjaarsnota en
de Grondwet;

een verslag van de Stichting
Centraal Administratie Kantoor
Algemene Wet Bijzondere Ziekte–
kosten over het jaar 1992;

een, van M.G.M. Grubben, inzake
zijn persoonlijke problemen;

een, van de Stichting
"CAK-AWBZ" ten geleide van het
jaarverslag 1992;

een, van mr. J.H. Marselis, inzake
zijn verblijf in Duitsland in 1943;

een, van de Diabetes Vereniging
Nederland, ten geleide van het
jaarverslag en de jaarrekening over
1992.

Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage.
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