
67ste vergadering Dinsdag 11 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,
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, Esselmk,
Feenstra, Franssen, Frissen, Van
Gelder, Gerritse, Van Gijzel, Ginjaar–
Maas, De Graaf, Groenman, Van
Heemskerck Pillis-Duvekot, Van
Heemst, Van der Heijden, Hermes,
Hillen, Van der Hoeven, Van Hoof,
De Hoop Scheffer, Van Houwe–
lingen, 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,
Van Mierlo, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis, Van
Ojik, Van Otterloo, Paulis, 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, Soutendijk-van Appel–
doorn, 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,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Vreugdenhil, Vriens–
Auerbach, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Witteveen-Hevinga,
Wolffensperger, Wolters, Wöltgens,
Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en mevrouw Dales, minister van
Binnenlandse Zaken, de heren Hirsch
Ballin, minister van Justitie, Ritzen,
minister van Onderwijs en Weten–
schappen, De Vries, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Heerma, staatssecretaris van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, mevrouw Ter Veld,
staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, de heer
Simons, staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, en de
heer Snijders, regeringscommissaris
voor het nieuw Burgerlijk Wetboek.

D

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

M.M. van der Burg, R.M. van
Middelkoop, Huibers en Ockels,
wegens ziekte;

Apostolou, A. de Jong, Kalsbeek–
Jasperse, Middel en Vos, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
avondvergadering;

Stoffelen en Verspaget, wegens
verblijf buitenslands;

Aarts, wegens verblijf buitenslands,
ook morgen;

Krajenbrink, wegens verblijf buitens–
lands, deze en volgende week.

Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.

De voorzitter: De mgekomen
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 vergadenng
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Regeling van werkzaamheden

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

a. de vaste Commissie voor justitie:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op de economische delicten,
(verhoging strafmaxima uitvoer
strategische goederen) (23124);
- het wetsvoorstel Aanvulling van
titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuw
Burgerlijk Wetboek met bepalingen
inzake de koop van onroerende
zaken alsmede vaststelling en
invoering van titel 7.12 (Aanneming
van werk) (23095).

Het woord is aan de heer Rosen–
möller.
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voorzitter

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Voorzitter! De jongerende–
monstratie van afgelopen zaterdag
is, zoals u allen weet, op het eind
fors uit de hand gelopen. U heeft
waarschijnlijk de beelden gezien en u
kent waarschijnlijk ook het standpunt
van de jongerenorganisaties. Zij zijn
woedend. U kent waarschijnlijk ook
het standpunt van de burgemeester
en de politie. Zij zeggen dat het
optreden onvermijdelijk is en was.

De fractie van Groen Links heeft
gisteren schriftelijke vragen gesteld.
Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de
antwoorden daarop. Gistermiddag
deed zich echter een nieuw feit voor:
een gesprek tussen de jongerenorga–
nisaties enerzijds en de burge–
meester van Den Haag, de politie en
de officier van justitie anderzijds
loste niets op. Het bleef bij volstrekt
tegenovergestelde meningen over
vooral de feitelijke gebeurtenissen
van die zaterdagmiddag. De Haagse
gemeenteraad heeft als eerstverant–
woordelijke over die zaak gesproken.
De conclusie van die vergadering
was, dat er geen onafhankelijk
onderzoek zal komen naar de feite–
lijke gebeurtenissen op die zaterdag–
middag, hooguit externe begeleiding
van het evaluatie-onderzoek dat de
politie zelf verricht.

De fractie van Groen Links hecht
veel belang aan een onafhankelijk
onderzoek, dat vrij is van elke smet.
Daarom zullen wij als fractie de
Nationale ombudsman vragen om
zo'n onderzoek uit te voeren. Uit een
eerste telefonische reactie heb ik
begrepen, dat hij dat onderzoek op
korte termijn wil uitvoeren en dat hij
daarin geïnteresseerd is. Op zichzelf
hoeft de Kamer niet in meerderheid
te besluiten tot zo'n onderzoek, maar
wij zouden natuurhjk graag zien dat
zoveel mogelijk fracties zich
aansluiten bij ons verzoek. Dan kan
het zo snel mogelijk weer gaan over
de wat ons betreft slechte kabinets–
plannen en dan kan de discussie
over het geweld zo snel mogelijk
worden beëindigd.

Voorzitter, over dat punt zouden
wij graag zo snel mogelijk - wij
denken aan morgen - de betrokken
kamercommissies van ombudsman
en politie bij elkaar willen halen. Dan
kan die zaak, daar waar het de feite–
lijke uitwerking betreft, besproken
worden.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):

Voorzitter! De fractie van de PvdA is
ook zeer geschrokken van hetgeen
zich afgelopen zaterdag hier buiten
heeft afgespeeld. Het is daarom van
groot belang, dat wij zo spoedig
mogelijk een rapportage krijgen over
deze kwestie. Wij denken daarom
dat het verstandig is om in dit
stadium van de ministers van
Binnenlandse Zaken en van Justitie
binnen veertien dagen een verslag te
krijgen van de gebeurtenissen. Dan
kunnen wij vervolgens een debat
voeren over dat verslag en dan
kunnen wij altijd nog bezien wat ons
nader te doen staat. In dit stadium
dus een verzoek om dat verslag.

De heer Wolffensperger (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ook mijn
fractie heeft met grote zorg gadege–
slagen wat er de afgelopen zaterdag
in Den Haag is gebeurd. Hoewel wij
ons hebben gerealiseerd dat, formeel
althans, de eerste verantwoorde–
lijkheid voor wat daar plaatsvond,
berust bij de burgemeester van Den
Haag en het driehoeksoverleg,
komen wij toch tot de conclusie dat
de Kamer zich niet geheel afzijdig
kan houden, gezien de omvang van
hetgeen is gebeurd, gezien het
aantal gewonden dat is gevallen aan
de kant van politie en demonstranten
en gezien de tegenstrijdige
meningen over wat daar al dan niet
fout zou zijn gegaan. Onze conclusie
is dat in de allereerste plaats zou
moeten worden aangestuurd op een
onafhankelijk onderzoek, waarbij ik
de kanttekening maak dat het ons
het liefst zou zijn als dat in het kader
van het gemeentebestuur van Den
Haag plaatsvond. Zou dat niet zo
zijn, dan zouden wij ons kunnen
verenigen met het voorstel van de
heer Rosenmöller om een andere
onafhankelijke instantie, wellicht de
Nationale ombudsman, met een
dergelijk onderzoek te belasten. Het
komt mij voor dat dat niet onver–
enigbaar is met het standpunt van de
fractie van de Partij van de Arbeid,
dat er ook over een nader rapport
van de zijde van de bewindslieden
zou moeten worden gepraat.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
De CDA-fractie heeft er geen
probleem mee, vanmiddag
informeel, in commissies, bij elkaar
te komen om verder over dit
onderwerp te spreken. Mijn fractie is
evenwel van oordeel dat, aangezien

iedereen hier zegt dat de verant–
woordelijkheid in eerste instantie bij
de burgemeester en de gemeen–
teraad van Den Haag berust, wij die
gemeenteraad, die burgemeester en
het driehoeksoverleg die eerste
verantwoordelijkheid moeten iaten.
Komen daar zaken uit die alsnog
aanleiding geven tot een kamer–
debat, dan is ook de CDA-fractie
daarvoor in.

De heer Dijkstal (WD): Voorzitter!
Ook de WD-fractie zit met het
probleem dat zij niet goed kan
beoordelen wat er nu precies is
gebeurd. Aan de ene kant zien wij
welwillende studenten die door de
politie met geweld zijn bejegend,
maar wij weten ook dat er groepen
autonomen doorheen hebben
gelopen die de boel hebben gepro–
voceerd. Om het totale beeld te
krijgen, is niet gemakkelijk. Ik ben
wat verrast door het voorstel van de
heer Rosenmöller om nu al gelijk
vanuit het parlement een onafhan–
kelijk onderzoek te entameren, want
dat is, meen ik, de strekking van zijn
voorstel. Ik vraag mij af of toch niet
de suggestie van mevrouw
Netelenbos de meest logische is. Er
komt een rapportage vanuit de
gemeente Den Haag. Wij zouden aan
de bewindslieden om opheldering
kunnen vragen. Dan komt de
rapportage van Den Haag daar
vanzelf bij. Als wij daar niet tevreden
over zijn, kan ik mij voorstellen dat
de Kamer daarna een eigen verant–
woordelijkheid neemt. Mij dunkt
echter dat wij in eerste instantie, in
het ordentelijk verkeer tussen
regering en parlement, aan de
regering moeten vragen of zij ons
daarover, met behulp van de
rapportage van Den Haag, ophel–
dering kan verschaffen.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! De
CD-fractie kan niet geheel ontkomen
aan de indruk dat er bij Groen Links
en de Partij van de Arbeid een beetje
sprake is van selectieve verontwaar–
diging. Het is niet de eerste keer dat
Amsterdamse autonomen in
Nederland de boel op stelten zetten.
Als die mensen al die vrijheid wordt
gelaten die ze nu genieten, dan zal
dat ook niet de laatste keer zijn. De
CD-fractie vindt dat voorlopig de
zaak moet blijven liggen bij de
gemeente Den Haag. Als er punten
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voorzitter

onopgelost blijven, kan alsnog de
Kamer in het geding komen.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Voorzitter! Mevrouw
Netelenbos verzocht, als
aanscherping van de vraag die wij
hebben gesteld, om een verslag - ik
denk dat dat elkaar overlapt; dat lijkt
mij geen probleem - en om het in de
tijd af te perken en de bewindslieden
te vragen om daar binnen veertien
dagen op te reageren. Dat voorstel
zou ik willen overnemen, want het
stellen van schriftelijke vragen is niet
gebonden aan een antwoord binnen
veertien dagen.

Wij hebben ons ook gerealiseerd
dat er een verschil is in de bevoegd–
heden. In eerste instantie is de
Haagse gemeenteraad verantwoor–
delijk. Men zal in de vragen die
collega Brouwer en ik hebben
gesteld dan ook geen vraag om een
nader onderzoek opgenomen zien.
Dat is nu juist iets wat onze fractie in
de Haagse gemeenteraad heeft
geprobeerd binnen te halen. Zij werd
daarin slechts gesteund door de
Partij van de Arbeid en de kleine
christelijke fracties. Dat was geen
meerderheid in die Haagse gemeen–
teraad. Die conclusie hebben wij
gisteravond node moeten trekken.
Vandaar dat op dat moment de eigen
verantwoordelijkheid van de Kamer
in beeld komt. Ik maak een onder–
scheid tussen de verantwoorde–
lijkheid van de Kamer enerzijds en de
rol van de regering anderzijds. Wij
krijgen graag van de regering
antwoord op de vragen die wij
gesteld hebben. Het verzoek dat wij
willen doen, betreft echter een
andere kwestie. Ik hoop dat dit
verzoek zo breed mogelijk wordt
gesteund door de Kamer. Ik zou
willen zeggen: maak de zorg die wij
allen hebben, ook materieel. Wij
hebben er allemaal belang bij dat de
feiten op tafel komen. Op dat punt
heeft de regering geen specifieke
verantwoordelijkheid. Dit kan een
verzoek zijn van de Kamer aan de
Nationale ombudsman. Wij willen de
leden graag morgen in commissie–
verband vermoeien met de details.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik denk dat het goed is
om de volgtijdelijkheid van een
aantal stappen goed te bewaken. Ik
vind dat de Kamer in het verkeer met
de eerstverantwoordelijke bewinds–

lieden nu moet vragen om een
rapportage van de gehele gang van
zaken op zeer korte termijn. Dit moet
binnen veertien dagen aan de Kamer
gezonden worden. Op dat moment
kunnen de betrokken commissies
een en ander heel goed bestuderen
en dan Is de vraag aan de orde, of er
nog nadere stappen moeten worden
gezet. Dat lijkt mij de normale
procedure. Daar is helemaal niets
geheimzlnnigs aan. De vraag of er
behoefte is aan een extra onafhan–
kelijk oordeel, is op dat moment aan
de orde Ik houd vast aan mijn
voorstel.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Ik ben het eens met hetgeen
mevrouw Netelenbos gezegd heeft.
Ik zeg tegen de heer Rosenmöller
dat de gemeente Den Haag natuurlijk
volgens de reguliere lijnen een
rapportage krijgt van de gebeurte–
nissen. Of dat toereikend is, zullen
wij naderhand kunnen beoordelen.

De voorzitter: Gehoord de
discussie stel ik de Kamer het
volgende voor. Lettend op het
verzoek van de mevrouw Netelenbos,
waarbij anderen zich hebben aange–
sloten, stel ik voor, het stenogram
van dit deel van de vergadering door
te geleiden naar de desbetreffende
ministers.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Vervolgens heeft de
heer Rosenmöller een aantal opmer–
kingen gemaakt met betrekking tot
het inschakelen van de Nationale
ombudsman. Dit idee wil hij
bespreken in een tweetal kamercom–
missies. Ik heb uit zijn woorden
begrepen dat hij inmiddels pogingen
heeft ondernomen om de desbetref–
fende commissies vandaag of
morgen bijeen te doen komen. Ik
constateer dat ten aanzien van deze
mededeling deze vergadering thans
geen besluit hoeft te nemen.

Het woord is aan mevrouw
Scheltema.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Eind maart hebben
collega Nuis en ik schriftelijk vragen
gesteld over de samenloop van de
voorjaarsvakanties 1994 met de op 2
maart 1994 te houden gemeente–
raadsverkiezingen in de regio's
midden– en noord-Nederland. De

beantwoording van de meest
betrokken bewindslieden - de staats–
secretarissen van Binnenlandse
Zaken en van Onderwijs - was
ronduit teleurstellend. Op zichzelf
vonden zij het met ons onwenselijk
dat verkiezingen samenvielen met
vakanties, maar het was helaas niet
altijd te voorkomen. Kort samen–
gevat: er werd vooral geschetst hoe
tussen droom en daad ook dit keer
weer wetten in de weg staan en
vooral ook veel praktische bezwaren.
De wel toegezegde acties in de
richting van de schoolbesturen en de
VNG hebben niet tot het gewenste
resultaat geleid.

Voorzitter! Dit alles leidt ertoe dat,
wanneer er nu verder niets gebeurt,
wij volgend voorjaar in een situatie
belanden die vanuit democratisch
oogpunt toch bijzonder onbevre–
digend moet worden geacht:
gemeenteraadsverkiezingen in de
voorjaarsvakantie. In de radio–
uitzending van Hier en Nu op 5 mei
jl. achtte u gemeenteraadsverkie–
zingen in de voorjaarsvakantie zelf
ook onbegnjpelijk Die uitspraak
heeft mij in een stout moment zelfs
nog even doen overwegen of ik u als
hoeder van democratische proce–
dures niet zou moeten vragen, een
interpellatie te houden. Uiteindelijk
heb ik, in overleg met de collegae
Wiebenga, Koetje en van Otterloo,
toch besloten, op dit punt de staats–
secretarissen van Binnenlandse
Zaken en van Onderwijs te interpel–
leren over de samenloop van de
gemeenteraadsverkiezingen en de
voorjaarsvakantie. Ik vraag u,
voorzitter, deze interpellatie nog
deze week te doen plaatsvinden. Hoe
langer er wordt gewacht, hoe
moeilijker het wordt, op enigerlei
wijze verandering in de situatie te
brengen. Het kan - dit om u gerust
te stellen - een kort debat zijn.

De heer Wiebenga (WD):
Voorzitter! Mij dunkt dat de hele
Kamer deze week zal willen uiten dat
de samenval van gemeenteraadsver–
kiezingen en de voorjaarsvakantie
buitengewoon ongelukkig is. Om die
reden wil ik het verzoek van
mevrouw Scheltema van harte
ondersteunen en wil ik onderstrepen
dat de interpellatie met grote spoed
deze week gehouden moet worden,
omdat elke week verder uitstel het
nemen van wettelijke maatregelen
zal bemoeilijken. Ook zal het steeds
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voorzitter

moeilijker worden om in overleg met
het onderwijs tot een oplossing te
komen. Enige troost kan wellicht
geput worden uit het feit dat ook
mijn fractie meent dat de spreek–
tijden kort gehouden kunnen worden.
Het gaat er in wezen om dat deze
week kamerbreed in een motie wordt
uitgesproken dat die samenval
buitengewoon ongewenst is. Ik weet
mij daarin gesteund door uw
uitspraak via de radio.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik wil niet vooruitlopen op
ons standpunt tijdens de interpel–
latie. Het is mij ook niet helemaal
duidelijk of mevrouw Scheltema de
gemeenteraadsverkiezingen uitge–
steld wil zien tot na de Tweede–
Kamerverkiezingen of dat zij de
schoolvakanties uitgesteld wil zien.
Op zichzelf heeft mijn fractie er geen
bezwaar tegen om dit debat te
voeren en het interpellatieverzoek te
steunen.

De voorzitter: Ik stel voor, positief
te beslissen over het verzoek tot het
houden van een interpellatie en deze
interpellatie deze week te houden. Er
moet dan een besluit genomen
worden over de spreektijden per
fractie. Normaal geldt telkens 5
minuten per spreker. Gehoord de
argumenten stel ik voor - een
procedure die ook wel bij interpel–
laties wordt gevolgd - de interpel–
lante 5 minuten spreektijd in eerste
termijn te geven en in tweede
termijn interpellante en overige
sprekers ieder 2,5 minuut. De inter–
pellatie zal waarschijnl i jk morgen in
de loop van de dag gehouden
worden.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Kamp.

Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter! Ik
sta hier weer in verband met de
"continuing story of broken dreams"
of "het plan-Simons". De Zieken–
fondsraad bracht al eerder unaniem
het zeer negatieve advies uit dat met
dit plan niet werd bijgedragen aan
kostenbeheersing en afgelopen
vrijdag presenteerde de
commissie-Bruinslot, die door de
regering was ingesteld om haar te
adviseren over de budgettering van

Mevrouw Kamp (VVD)

de verzekeraars, ook een negatief
advies. De essentie van het rapport
van de commissie-Bruinslot komt
neer op het niet bestuurlijk
uitvoerbaar zijn van het plan-Simons
wat de normuitkering betreft en op
het vragen van een "time-out" voor
de derde fase.

Hoe reageert nu het kabinet op dit
door hemzelf gevraagde advies? Op
17 november jl. hief de staatssecre–
taris nog het glas - zelfs een glas
champagne met zijn collega's in de
Trèveszaal - over de ondertekening
van het memorandum, maar vrijdag
jongstleden nam hij het rapport
stilzwijgend in ontvangst. Wij
mochten bij monde van minister
Andriessen zondag via de
AVRO-radio horen dat het kabinet de
principes van het nieuwe stelsel
opnieuw zal bezien, dat staatssecre–
taris Simons bepaalde plannen niet
zal uitvoeren en ten slotte dat het
kabinet zich beraadt op de invoering
van een verplicht eigen risico. Prima,
maar wat zijn de woorden van
minister Andriessen waard? Spreekt
het kabinet wel met één mond? Die
vraag rijst zeker gezien de bericht–
geving in de pers, waarin reacties op
de uitspraken van minister
Andriessen staan. "Een misver–
stand", zegt WVC. "Ik weet van
niets, de discussies in het kabinet
zijn al afgerond", laat de staatssecre–

taris via zijn ministerie weten. En
minister Kok wil zelfs minister
Andriessen vandaag vragen waar hij
op doeide. Ik had de bewindslieden
vandaag natuurlijk naar de Kamer
kunnen laten komen om tekst en
uitleg te geven. Ik zie hiervan af,
omdat ik onlangs gevraagd heb of de
regering vóór 15 mei het regerings–
standpunt over de evaluatie van de
Ziekenfondsraad kenbaar kan maken.
Ik wil hier nu de vraag aan
toevoegen of de regering dan ook
haar standpunt over het door haar
gevraagde advies van de
commissie-Bruinslot kenbaar kan
maken. Wij kunnen hierna dan een
plenair debat voeren.

De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Het is duidelijk dat
mevrouw Kamp wekelijks een
discussie met het kabinet opvoert
over de stelselherziening. Haar zorg
is roerend. Waar de vaste kamer–
commissie echter heeft besloten om
eind mei plenair een discussie te
houden over een aantal zaken die
met de stelselherziening samen–
hangen, bestaat er geen aanleiding
om dit verder uit te stellen. Hierbij
kunnen allerlei zaken, inclusief
elementen zoals het rapport van de
commissie-Bruinslot, bij betrokken
worden. Vervolgens kan de plenaire
afhandeling plaatsvinden van het
wetsvoorstel Derde fase.
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voorzitter

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik ondersteun het verzoek
van mevrouw Kamp. Zoals collega
Van Otterloo terecht zegt, hoopten
wij eind mei, begin juni deze
discussie te kunnen houden. Het lijkt
mij dat hier in ieder geval een eerste
reactie van het kabinet op het
rapport van de commissie-Bruinslot
bij nodig is, opdat we serieus met
elkaar kunnen praten over de vraag:
hoe nu verder?

De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Om te voorkomen dat er volgende
week opnieuw een verzoek gedaan
wordt door de VVD-fractie om een
brief, is het misschien verstandig dat
alles in èén brief wordt meege–
nomen, dus ook de reactie van het
kabinet op het rapport van de
commissie-Bruinslot, voor zover dit
mogelijk is. Daarna kan hier dan een
plenair debat plaatsvinden.

De voorzitter: Het tijdstip van het
plenaire debat thans buiten
beschouwing latend - want de
commissie heeft niet het voorrecht
om hierover te besluiten - stel ik
voor, het stenogram van dit deel van
de vergadering door te geleiden naar
de staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur en de
minister van Economische Zaken.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Hermes.

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Namens de CDA-fractie
wil ik de Kamer verzoeken om het
besluit over de linearisering –Stb.
209 van 1993 - met de daarbij
behorende verslagen van het
mondeling overleg van 10 februari
en 10 maart volgende week op de
agenda te plaatsen. Ik doe hierbij het
verzoek, een spreektijd toe te willen
kennen van ongeveer 10 minuten.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
De VVD-fractie staat voor de volle
honderd procent achter het voorstel
van de CDA-fractie.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Als een fractie hierover
wil spreken in de plenaire verga–
dering, is dit natuurlijk niet tegen te

houden. De heer Hermes moet
echter wel bedenken wat hij onder–
tussen aan het aanrichten is bij de
scholen. Daar is op dit moment geen
planning meer mogelijk. Ik pleit er
dan ook voor, het debat deze week
te houden.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik steun deze gedachte.
Als er een plenair debat gehouden
dient te worden, moeten we het deze
week doen.

De voorzitter: Ik stel de Kamer
allereerst voor, het verzoek van de
heer Hermes in te willigen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: In de tweede plaats
zijn er verschillende wensen kenbaar
gemaakt wat het tijdstip betreft. Ik
moet zeggen dat het vermoedelijk
heel lastig zal zijn om het debat deze
week te houden, niet in de laatste
plaats omdat ik de wens gehoord
heb om de Gehandicaptenwet met
alles wat hiermee verbonden is, deze
week te behandelen. Van de Kant
van de Kamer en ook van die van het
kabinet is hier een vrij forse prioriteit
aan gegeven. Dit afwegende en
recht doende aan het punt van de
spoed, stel ik de Kamer voor
dinsdagmiddag 18 mei, direct na het
vragenuur, het debat te hebben waar
de heer Hermes om vraagt. Als de
Kamer hier niet mee akkoord gaat,
kunnen wij het debat deze week
houden. Dit betekent dat we dan
volgende week met de behandeling
van de Gehandicaptenwet verder
gaan, want we komen hiermee dan
uiteraard niet klaar.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Het zit natuurlijk ook in de
lengte van de spreektijd, die de heer
Hermes denkt nodig te hebben.

De voorzitter Daar kom ik zo op.
Het gaat nu even om het tijdstip. Het
is niet zo dat wij tijdstip en spreek–
tijden aan elkaar koppelen. Mijn
voorstel is - wij hebben zojuist ook al
een interpellatie toegestaan - om het
dinsdagmiddag te doen.

De heer Franssen (VVD): Het mag
wat ons betreft ook aanstaande
donderdag.

De voorzitter: Ik ken de wens van

de VVD, maar de heer Franssen kent
het besluit van het Presidium. Hij
heeft zich hier ook aan geconfor–
meerd.

Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Voorzitter! Voor de scholen is het
een ramp. Het onderwerp hoeft naar
de mening van de PvdA-fractie niet
plenair te worden behandeld. Als
dinsdag aanstaande de eerste
gelegenheid daarvoor is, moet dat
maar.

De voorzitter Ik stel voor, aldus te
besluiten. De spreektijden voor een
verslag van een mondeling overleg
zijn normaal 2 minuten. Ik stel dan
ook voor, 2 minuten spreektijd per
fractie toe te staan voor één termijn
ter indiening van een motie.

De heer Hermes (CDA): Het doet
geen recht aan de regering als alleen
een motie wordt ingediend. Enige
onderbouwing daarvan dient daarbij
gegeven te kunnen worden. Ook
heeft de staatssecretaris na het
laatstgehouden mondeling overleg
zijn stukken nog een keer gewijzigd.

De voorzitter Ik stel voor, de
spreektijden vast te stellen op 5
minuten en slechts voor één termijn;
10 minuten spreektijd zou reden zijn
voor een nieuw mondeling overleg.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Franssen.

De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! In het kader van het
aangekondigde beleid van de
regering om iets te doen aan de
bijstandsuitkering voor jeugdigen is
ook plotseling de discussie over de
reikwijdte van de Jeugdwerkgaran–
tiewet weer actueel geworden. Nu
de bewindslieden van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid in ons midden
zijn, maak ik van de gelegenheid
gebruik om het volgende te vragen.
Sinds de discussie is begonnen,
hebben de sociale partners
gaandeweg in steeds enthousiaster
bewoordingen kenbaar gemaakt dat
de Jeugdwerkgarantiewet mogelijk
ook op de marktsector van
toepassing kan worden verklaard. Ik
zie graag dat de regering op korte
termijn inventariseert op welke wijze
de sociale partners binnen de
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voorzitter

huidige wet voornemens zijn, daar
daadwerkelijk invulling aan te geven,
bijvoorbeeld via hun opstelling in de
regionale besturen voor de arbeids–
voorziening. In navolging daarvan
kan wellicht worden verzocht,
toepassing te geven aan het wetsar–
tikel waarin de minister wordt
gemachtigd om de wet ook op de
marktsector van toepassing te
verklaren. Wij zien deze informatie
graag binnen redelijke tijd van de
regering tegemoet - ongeveer over
een paar weken - zodat wij kunnen
bezien op welke wijze daarover, zo
nodig, in de Kamer met de regering
verder van gedachten wordt
gewisseld. De sluitende aanpak moet
naar onze mening voorop blijven
staan.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik sluit mij bij dit verzoek
aan, maar ik heb het debat van
vorige week op dit punt zo ervaren
dat hetgeen collega Franssen vraagt,
al door de regering is toegezegd.

De voorzitter Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de verga–
dering door te gelelden naar het
kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over vier moties ingediend bij het
debat over het grote-stedenbeleid
(BON-3), te weten:
- de motie-J.T. van den Berg over
overleg met het Interprovinciaal
overleg en de Unie van water–
schappen (21062, nr. 22);
- de motie-Leerling over de
voorstellen ten aanzien van de
provincie Flevoland (21062, nr. 23);
- de motie-Scheltema-de
Nie/Willems over aanpassing van de
kaderwet Bestuur in verandering
(21062, nr. 24);
- de motie-Willems/Scheltema-de
Nie over de functionele en territoriale
integratie van (rijks)taken op
regionaal niveau (21062, nr. 25).

(Zie vergadering van 28 april 1993.)

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Leerling stel ik voor, de beraad–
slaging te heropenen.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
De staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken heeft met haar brief van 19
april jl. impliciet opheffing van de
provincie Flevoland aangekondigd.
Dit heeft nogal wat onrust en
commotie veroorzaakt in die jonge
provincie. Ik heb daarom bij het
debat over BON-3 een motie
ingediend waarin werd verzocht, dat
besluit nog eens te herzien. De
staatssecretaris heeft in het debat
naar aanleiding van een interventie
van mijn kant aangekondigd, met alle
provincies te overleggen over de
indeling van de WGR-gebieden, dus
ook met de provincie Flevoland,
zodat er met deze provincie een
open gesprek zal plaatsvinden. Het
lijkt mij dan ook beter dat de Kamer
op dit moment even afzijdig blijft. Ik
verzoek dan ook, mijn motie van de
agenda af te voeren en de ontwikke–
lingen verder af te wachten.

De beraadslaging wordt gesloten.

D
De voorzitter: Op verzoek van de
heer Leerling stel ik voor, zijn motie
(21062, nr. 23) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-J.T. van
den Berg (21062, nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV, de RPF, D66, de
VVD, het CDA en de Centrumdemo–
craten voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aange–
nomen.

In stemming komt de motie–
Scheltema-de Nie/Willems (21062,
nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
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-Willems/
Scheltema-de Nie (21062, nr. 25).

De voorzitter: Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
Groen Links en D66 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 in de UCV
over patiënten/consumenten–
beleid, te weten:
- de gewijzigde motie-Kohnstamm/
Beckers-de Bruijn over de
patiënten/consumentenorganisaties
(22702, nr. 8).

(Zie UCV 18 van 11 maart 1993.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze gewijzigde motie voldoende
wordt ondersteund.

Ik constateer, dat de gewijzigde
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in de UCV
over het beleidsprogramma
Emancipatie, te weten:
- de motie-Van der Vlies over de
beeldvorming van de vrouw (22913,
nr. 5).

(ZieUCV23van 1 april 1993.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze motie voldoende wordt
ondersteund.

Op verzoek van de heer Van der
Vlies stel ik voor, de beraadslaging te
heropenen.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Aan het eind
van de UCV die werd gehouden op 1
april jl., gaf de staatssecretaris te
kennen, de intentie van de motie te
beschouwen als een ondersteuning
van haar beleid. Zij zegde toe, een en
ander voor te leggen aan en te doen
meenemen door de projectgroep
beeldvorming. Deze projectgroep zal
op enig moment rapporteren en
daarmee is de motie overbodig
geworden. Ik verzoek u dan ook, haar
van de agenda af te voeren. Ik trek
haar bij dezen in.

De beraadslaging wordt gesloten.
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D
De voorzitter: De heer Van der
Vlies heeft zijn motie (22913, nr. 5)
ingetrokken.

Ik stel voor, de stukken onder de nrs.
21062, 22702 en 22913 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeen–
komstig artikel 122 van het
Reglement van orde door het lid
Blauw aan de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over de
inzet van arbeidskrachten in de
tuinbouw.

D

De heer Blauw (VVD): Voorzitter! In
het oogstseizoen 1990-1991 hebben
wij in de Kamer uitgebreid gediscus–
sieerd over de problematiek van het
kortdurend seizoenwerk. Het ging
toen om de vraag of een geselec–
teerd aantal werkzoekenden uit
Stadskanaal naar Schagen mocht
om werk te verrichten in het kader
van de bloembollensector. Uitein–
delijk kon dat niet omdat het
afstandscriterium meer dan een uur
was. De vacatures werden vervuld
vanuit Polen; Warschau lag kennelijk
dichterbij dan Stadskanaal.

In het seizoen 1991-1992 hebben
wij de catastrofe meegemaakt van
de arbeidsvoorziening voor
kortdurend seizoenwerk met
betrekking tot de aardbeienoogst.
Hierover hebben wij uitgebreid met
de bewindslieden van Sociale Zaken
gediscussieerd op 18 juli en 17
december 1992. In het bijzonder dit
laatste mondeling overleg,
gebaseerd op een notitie van 16
december 1992, leverde brede steun
op voor het voorgenomen beleid.

Nu zitten wij in het seizoen
1992-1993. De eerste arbeidspiek
doet zich voor bij de asperge-oogst
in Limburg en wederom dreigt een
catastrofe.

Over dit onderwerp stel ik de
bewindslieden graag een aantal
vragen die zijn afgeleid van de notitie
van 16 december. Wat is er gedaan
om een betere afstemming tussen de
gemeente en het in dat gebied
opererende RBA te bevorderen?
Hoeveel vacatures zijn er door de

Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

werkgevers aangemeld? Is het juist
dat werkgevers de voorkeur geven
aan zwarte arbeid? Hoeveel werkzoe–
kenden zijn benaderd voor de
asperge-oogst en hoeveel zijn er
werkelijk bemiddeld? Is het juist dat,
zoals een woordvoerder van het RBA
stelde, er 1100 werkzoekenden zijn
in dit gebied en dat er slechts enkele
tientallen bemiddeld zijn? Is, nu blijkt
dat de bindingspremie van ƒ 75 per
week - een halve dag zwart werken
in onze samenleving - onvoldoende
bindingen geeft met dit soort
werkzaamheden, een zwaarder
sanctieregime overwogen voor al
degenen die zich niet wensen te
laten bemiddelen?

D

Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! De heer Blauw refereert
terecht aan eerdere discussies die
wij hebben gehad met de betrokken
kamercommissies over de proble–
matiek van het kortdurend
seizoenwerk. Hij refereert ook aan de
daarin gebleken steun voor de
benadering die het kabinet daarbij
heeft gekozen om geleidelijkaan,
stapsgewijs, te komen tot een terug–
dringing van het illegale werk in die
sectoren en het mobiliseren van het
beschikbare binnenlandse arbeids–
aanbod.

Een concrete vraag was: wat
wordt er gedaan aan betere
contacten tussen de gemeenten en
het RBA? Vanuit het landelijke
niveau, vanuit het CBA en vanuit het
departement, is naar vermogen
krachtig bevorderd dat goede
afspraken op het regionale niveau
gemaakt zouden worden. Zie ook de
activiteiten in het kader van het
tuinbouwakkoord van de activiteiten–
commissie-De Boer. Maar ook
daarnaast is er dus hard aan
gewerkt.

Dat is in de ene regio beter
gegaan dan in de andere. zuidoost–
Brabant en noord– en midden–
Limburg zijn cijfermatig met elkaar
vergeleken. Wij hadden de
verwachting dat er in zuidoost–
Brabant zo ongeveer 650 vacatures
zouden zijn en in noord– en midden–
Limburg 2000. Het reële aantal
vacatures was in noord– en midden–
Limburg 900 en in Brabant 500. Het
aantal vervulde vacatures is in
Brabant 300 en in noord– en
midden-Limburg slechts 30. Het
aantal vacatures waarvan verwacht
wordt dat die nog vervuld zullen
kunnen worden, is in zuidoost–
Brabant 100 tot 150 en in noord– en
midden-Limburg 20.

Voorzitter! Deze cijfers maken
duidelijk dat het in zuidoost-Brabant
zeer aanzienlijk beter gegaan is dan
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De Vries

in noord– en midden-Limburg. Die
maken dus ook iets zichtbaar van de
resultaten die bereikt kunnen worden
indien men er op het regionale
niveau gecoördineerd samen de
schouders onder zet. Dat is dus in
zuidoost-Brabant aanzienlijk beter
gelukt dan in noord– en midden–
Limburg. De cijfers spreken voor
zichzelf.

Wij hebben daar zorgen over
gehad. Al maanden geleden zijn er,
ook met inzet van de overheidsdele–
gatie in het CBA, vanuit het CBA
gesprekken gevoerd met het RBA in
noord– en midden-Limburg en met
de lokale overheden. Wij hadden
zorg dat de wijze waarop dat georga–
niseerd werd, wel eens weinig
effectief zou kunnen blijken te zijn.
Die vrees is helaas bevestigd Ik kan
melden dat heden een zware
delegatie van het CBA naar het
zuiden is getrokken om opnieuwte
bezien of daar mogelijkheden zijn.

De heer Blauw heeft ook een
vraag gesteld over de bindings–
premie. Hij zei dat gebleken is dat
die onvoldoende bindingen geeft.
Wij hebben zelfs geconstateerd dat,
ondanks het feit dat die speciale
aspergeregeling er is gekomen, er in
de regio niets mee is gedaan. Men
heeft die dus zelfs niet uitgepro–
beerd. Ikvind dat buitengewoon
teleurstellend. Wij hebben van de
arbeidsbureaus en van de
gemeenten te horen gekregen dat de
meldingen in het geval van het
weigeren van werk serieus zullen
plaatsvinden en dat er ook sancties
zullen worden toegepast. Wij moeten
afwachten in welke mate dat feitelijk
zal gebeuren. Ik hoop, dat in dit
opzicht het beeld iets minder
ontmoedigend zal zijn.

D

De heer Blauw (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de minister voor
de antwoorden.

De resultaten van het RBA in
noord-ümburg worden door mijn
fractie als uitermate teleurstellend
ervaren. Als de minister dan spreekt
over de noodzaak van het toepassen
van sancties, dan wil ik graag van
hem vernemen, in welke orde hij
denkt. Nogmaals, dat bedrag van
ƒ 75 is een onvoldoende prikkel.

Het tuinbouwakkoord is door de
fractie van de VVD ondersteund.
Natuurlijk kunnen via arbeidspools

een aantal van die min of meer
structurele arbeidspiekplaatsen
opgevuld worden. De zeer seizoen–
en khmaatgebonden arbeidspiek
blijft altijd moeilijk.

Ter voorkoming van een volgende
catastrofe zou ik aan de minister
willen vragen, wat hij denkt te gaan
doen om de arbeidspiek bij de
aardbeienoogst, die over enkele
weken voor de deur staat, goed te
laten verlopen. Welke maatregelen
denkt hij te nemen, opdat serieus
geselecteerde werkzoekenden daar
wel handelingen kunnen verrichten
ten gunste van de oogst? Willen de
bewindslieden nagaan, of in het
kader van de harmonisatie van de
Europese regelgeving de in de ons
omringende landen geldende regels
ook hier toepasbaar zouden kunnen
zijn?

De laatste tijd bereiken mij in
toenemende mate zeer verontrus–
tende berichten, dat de uitvoering
van de nieuw in te stellen studenten–
en scholierenregeling op juridische
problemen stuit. De oude regeling
geldt niet meer. Alle goedwlllenden
in de sector weten niet, welke kant
zij op moeten lopen. Zou de minister
daarover duidelijkheid kunnen
geven? Wat geldt er nu wel en wat
niet? Hoe moet de gemotiveerde
ondernemer op dit moment
handelen?

D

Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! Ik deel de constatering
van de heer Blauw, dat de ontwikke–
lingen in Limburg teleurstellend zijn.
Ik herhaal, dat Brabant laat zien, dat
het ook beter kan. Het hangt sterk af
van de inspanningen, die op het
regionale niveau worden geleverd.

Welke sancties kunnen worden
toegepast in de richting van de
RBA's en de betrokken werknemers?
Met de RBA's hebben wij de
afspraak gemaakt, dat niet meer dan
300 tewerkstellingsvergunningen
zullen worden afgegeven. Als men
daar in gebreke blijft om het
beschikbare arbeidsaanbod te
mobiliseren en feitelijk inzetbaarte
maken op een wijze, vergelijkbaar
met die in Brabant, dan moet men
daar op de blaren zitten. Ik wijs erop,
dat het dan blaren zijn, die veroor–
zaakt zijn door een gebrek aan
samenwerking tussen de sector zelf,
het RBA en de gemeenten.

De sancties ten aanzien van de
werknemers vallen onder het
normale sanctieregime van de
gemeenten. Daarover beslissen de
gemeentelijke sociale diensten.
Daarvoor zijn richtlijnen. Er is geen
aanleiding om ten aanzien van deze
bijzondere groep bijzondere richt–
lijnen op landelijk niveau af te
kondigen.

Wat doen wij ten aanzien van de
aardbeienarbeidspiek, die over
enkele weken komt? Wij moeten niet
in de richting gaan van verantwoor–
delijkheidsovernemend gedrag. Als
men de mogelijkheden op het
regionale niveau niet benut of niet
wenst te benutten, dan zijn wij niet
verplicht om de tekortkomingen in
die regio's goed te maken. Ik stel mij
wel voor dat daar behoorlijk gecon–
troleerd wordt. Dat gebeurt heden in
midden-Limburg waar de problemen
te constateren zijn en er zijn ook
vorige week al controles geweest.
Geconstateerd wordt dat op ruime
schaal in een aantal bednjven illegale
werknemers bezig zijn. Daartegen
wordt proces-verbaal opgemaakt en
in die zin worden sancties toegepast.

Voorzitter! Over de scholierenre–
geling kan ik kort zijn. Het regime dat
tot vorig jaar gold, hebben wij na
enkele discussies met de commissie
tot en met dit jaar verlengd
Daarover hoeft dus geen
onzekerheid te bestaan. Wij hebben
verder aangekondigd dat wij de
scholierenregeling dit jaar zullen
uitwerken met het streven om haar
per 1 januari volgend jaar van kracht
te laten worden.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Het probleem dat aan de
orde is gesteld door collega Blauw
heeft een "historie" waarover de
SGP-fractie uiterst teleurgesteld is.
De minister drukt zich erg parle–
mentair uit - wat in het parlement
overigens niet misstaat - door te
zeggen dat men het in Brabant
aanzienlijk beter doet dan in noord–
en midden-Limburg. Je kunt het ook
omdraaien en zeggen: het gebeurt
blijkbaar met name in Limburg erg
slecht. De geloofwaardigheid van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie is
uitdrukkelijk in het geding. Ik heb de
minister horen zeggen dat de
meldingen van werkweigering
worden nagetrokken en dat sancties
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Van der Vlies

worden overwogen. De bevoegdheid
ter zake ligt bij de gemeentelijke
sociale diensten. Het opleggen van
concrete, voelbare sancties gebeurt
te weinig. Wat moet er naar de
mening van de minister worden
gedaan als dat te weinig blijft
gebeuren en als dat ook veel te traag
gebeurt, waarbij ik wijs op het
preventieve effect in het licht van de
nog komende piekbelastingen als het
gaat om het oogsten van vruchten en
andere produkten?

D

Minister De Vries: Voorzitter! De
heer Van der Vlies heeft het iets
minder parlementair gezegd dan ik,
maar kennelijk bedoelen wij
hetzelfde als wij denken aan de
ontwikkelingen ter zake in Limburg.

Wat de meldingen en de sancties
betreft, lijkt het mij het beste om,
aangezien ook de staatssecretaris in
dit huis is ontboden, haar het woord
te geven.

D

Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! In zuidoost-Brabant
worden deze week de eerste
meldingen van werkweigering
verzonden. In dat gebied zal ook een
algemene benadering plaatsvinden
van degenen die niet hebben gerea–
geerd. Dit betekent dat de
gemeenten en het GUO tot actie
kunnen overgaan. Van de zijde van
het RBA Limburg zijn nog geen
meldingen verzonden naar de
gemeenten of de bedrijfsvereni–
gingen.

Het sanctiebeleid van de bedrijfs–
verenigingen betreft een aanbeveling
van bedrijfsverenigingen. Wat de
gemeenten betreft, is onlangs een
wettelijke regeling van kracht
geworden, op grond waarvan de
gemeenten verplicht zijn sancties op
te leggen bij werkweigering. Daarbij
gaat het in ieder geval om een
korting van 10% gedurende enkele
maanden. Zij kunnen verder gaan,
zeker als de werkweigering zich
herhaalt, tot en met een volledige
intrekking van de uitkering. Een
gemeente kan pas tot het opleggen
van sancties overgaan nadat het
RBA een melding gedaan heeft.
Evenals vorig jaar zullen wij dit
nauwlettend in de gaten houden. Alle
gemeenten hebben overigens
verklaard een stringent sanctiebeleid

te zullen voeren.

D

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Er is op het ogenblik een discussie
aan de gang over het openstellen
van het JWG voor de marktsector.
Dat schijnt te kunnen volgens de
wet. De werkgeversvoorzitters
Blankert en Rinnooy Kan hebben
gezegd dat zij daaraan adhesie willen
betuigen. Ik vraag de staatssecretaris
of de minister, gehoord deze
discussie, of het in feite niet aanbe–
veling verdient om bij piekwerkzaam–
heden, zoals aardbeien sorteren en
asperge steken, te denken aan
openstelling in het kader van het
JWG. Op het ogenblik is daar een
tekort aan plaatsingsmogelijkheden.
Ik refereer maar aan de discussie
over het bijstandsvoorstel van de
regering, dat is verdedigd door de
staatssecretaris.

D
Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! Ik denk dat wij daar
voorzichtig mee moeten zijn. Er is
vanmiddag door de heer Franssen
een brief gevraagd over openstelling
van de marktsector voor het JWG.
Wij willen dat graag doen. Ik wijs er
wel op dat het bij het JWG gaat om
additionele arbeid. Het JWG is gratis
en voor niets, het is dus nog
goedkoper dan dat Polen ter
beschikking worden gesteld. Dat zou
ik deze aspergekwekers niet willen
aandoen.

D
De heer Linschoten (VVD): Wij
kunnen natuurlijk voorzichtig blijven
doen tot iedereen in deze sector een
ons weegt, maar je zult maar onder–
nemer zijn. Je betaalt netjes iedere
maand je belasting, er zitten mensen
in de kaartenbakken van de sociale
dienst, maar zij willen niet komen
werken. De minister zegt dat men in
de regio maar betere afspraken had
moeten maken. De staatssecretaris
zegt dat het sanctiebeleid nu wel
goed toegepast zal worden. Dat is
uitstekend, maar laat ik u dit
vertellen: de ondernemer die de
staatssecretaris straks al die sancties
ziet toepassen, vraagt zichzelf ook af
wat hij daarvoor koopt. Zijn asperges
staan namelijk nog steeds te
verrotten en over vier weken zit hij

met de aardbeien op dezelfde plek
Ik wil de bewindslieden het

volgende voorleggen. Ik stel voor om
in alle gevallen waarln werkgevers
tijdig de vacatures gemeld hebben
en de overheid, het RBA, niet in de
gelegenheid is om personeel te
leveren, die mensen niet te dwingen
illegale arbeid in hun bedrijf toe te
staan en om in al die gevallen waarin
er geen oplossingen voorhanden zijn,
de betrokkenen een vergunning te
verlenen om op een legale wijze
bijvoorbeeld voor de deur staande
Polen te kunnen aannemen.

D

De heer De Vries: Mijnheer de
voorzitter! De heer Linschoten vraagt
iets wat al lang beleid is. Werkgevers
weten maanden tevoren dat zij
asperges gaan steken en dat
aardbeien geplukt moeten worden.
Uiteraard weet men niet precies in
welke week het is, maar men moet
een indruk hebben van het aantal
arbeidskrachten dat nodig is. Als
werkgevers tijdig melden - dus niet
twee weken tevoren - dat zij in een
bepaalde periode van het jaar
behoefte hebben aan arbeids–
krachten en maanden tevoren de
arbeidsvoorzieningsorganisaties en
de sociale diensten in staat stellen
om de mensen mede te delen dat zij
tussen half mei of half juni een
oproep krïjgen om aardbeien te
piukken of asperges te steken,
hebben zij recht van spreken. Dat
hebben zij niet als zij een week
tevoren daarmee komen. Als het
tijdig wordt gemeld, is het beleid dat
die mensen aanspraak kunnen
maken op de tewerkstellingsver–
gunning voor iemand van buiten de
EG indien niet in de vacatures kan
worden voorzien. Het grote probleem
is juist dat de samenwerking tussen
de werkgevers, de arbeidsbureaus en
de sociale diensten te wensen
overlaat. Het is dan iets te gemak–
kelijk om te zeggen: "je zult maar
ondernemer zijn". Als je ondernemer
bent, behoor je tijdig aan te melden
dat je in een bepaalde periode van
het jaar behoefte hebt aan arbeids–
krachten.

D

Mevrouw Eisses-Timmerman
(CDA): Mijnheer de voorzitter! Het
vorige jaar is het sanctiebeleid een
belangrijk punt van aandacht
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Eisses Timmerman

geweest. Ik wil de bewindslieden
vragen op welke moment wij een
rapportage tegemoet kunnen zien
over het sanctiebeleid dat de
gemeenten hebben toegepast.

D

Staatssecretaris Ter Veld Mijnheer
de voorzitter! Ik heb zojuist al
verwezen naar de situatie verleden
jaar, toen wij op het terrein van de
specifieke kortdurende seizoenarbeid
een globaal overzicht hebben
gegeven van de activiteiten van de
gemeenten zowel met betrekking tot
de aanmelding bij het RBA van
werkloze werkzoekenden als met
betrekking tot hun sanctiebeleid. Als
RBA's dat bij de gemeente gemeld
hebben en als we de zaak over het
seizoen kunnen bekijken, zal ik dat
overzicht aan de Kamer doen
toekomen. Ik ga ervan uit dat dit
vóór de zomer het geval zal zijn. Ik
kan echter niet aangeven of er
sancties zijn getroffen, zelfs voordat
wij weten of mensen feitelijk arbeid
geweigerd hebben. Daar zal
mevrouw Eisses begrip voor hebben.

D

De heer Spieker (PvdA): Voorzitteri
Bij het tot stand komen van het
tuinbouwakkoord hoopten wij dat de
problematiek van de seizoenarbeid
tot het verleden zou behoren. Gezien
het feit dat het tuinbouwakkoord wat
laat tot stand is gekomen, is het
mogelijk dat er hier en daar nog wat
problemen zijn waar te nemen. Het is
teleurstellend dat het met name met
de aspergeteelt in noord– en midden–
Limburg verkeerd gaat.

Het probleem dat aan de orde is,
moet naar mijn mening vooral in het
gebied zelf worden opgelost door de
arbeidsvoorziening, de meest
betrokken gemeenten en de
werkgevers. Ik voel er weinig voor,
nu weer een discussie te voeren over
het aanpassen van het tuinbouwak–
koord, het aanscherpen van sanctie–
maatregelen en wat dies meer zij.
Wat ik wél graag zie, is dat de
minister ons over niet al te lange
termijn een overzicht doet toekomen
van de werkelijke knelpunten in de
diverse gebieden en met name in
midden-Limburg.

De voorzitter: U moet uw betoog
afronden. U heeft daarvoor nog één
zin.

De heer Spieker (PvdA): De
minister heeft gezegd dat de samen–
werking te wensen overlaat. Ik ben
benieuwd naar de houding van de
arbeidsbureaus in het gebied, van de
werkzoekenden, van de gemeenten,
maar zeker ook van de werkgevers.
Pas aan de hand van die informatie
kunnen wij hier eventueel opnieuw
een discussie voeren

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik zal
de Kamer die informatie graag
verschaffen.

D

De heerTer Veer (D66): Voorzitter!
Ik stel een vraag naar aanleiding van
het antwoord van de minister over
de procedure die werd gevolgd. Hij
zei: als de werkgever tijdig heeft
aangemeld dat er in een bepaalde
tijd een vacature zal zijn en als het
RBA daar niet aan blijkt te kunnen
voldoen, dan krijgt de ondernemer
toestemming om op andere wijze in
de arbeid te voorzien. Hoe verhoudt
zich dat in het geval van noord– en
midden-Limburg tot de eerdere
opmerking van de minister dat er
300 tewerkstellingsvergunningen
zullen worden afgegeven en niet
meer dan dat aantal en dat de rest
van de ondernemers op blaren moet
zitten? Zit daar geen spanning
tussen? Kan de minister dit
uitleggen?

D
Minister De Vries: Voorzitter! Er zou
een zekere spanning tussen kunnen
bestaan, indien er inderdaad zoveel
vacatures ordentelijk gemeld waren.
Ik beschik niet over aanwijzingen dat
dit het geval is.

D

De heer Huys (PvdA): Voorzitter! In
dit kader heb ik graag een reactie
van de minister op een bericht van
28 april jl. uit de knipselkrant van de
arbeidsvoorziening. In het bericht
staat dat teleurgestelde sollicitanten
zich melden bij telers en dat zij van
verschillende zijden te horen hebben
gekregen dat er helemaal geen
tekort aan arbeidskrachten was.
Sollicitanten hebben zich zaterdag
en zondag rechtstreeks tot de telers
gewend, omdat de arbeidsbureaus

op die dagen gesloten waren, staat
er in het bericht. Eén tuinder liet een
sollicitant zelfs weten dat de alloch–
tonen, voornamelijk leden van de
Turkse gemeenschap in Venlo, bij
hem tegen ƒ 9 zwart per uur
verdienden. Wat vindt de minister
van dit soort berichtgeving? Heeft hij
in deze kwestie inzicht in de feiten?

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik
moet op dit moment ook afgaan op
geruchten, niet nader bevestigde
berichten. Dit zijn aspecten die
nauwkeurig onderzocht zullen
worden. Men kan erop rekenen dat
ook onze DIA actief zal zijn in die
regio.

D
De heer Van Hoof (VVD):
Voorzitter! Ik stel een vraag naar
aanleiding van de mededeling van de
minister dat er ruimte is om bijvoor–
beeld Polen in dienst te nemen. Er is
op dit moment sprake van een
begrenzing met 300. Als de mensen
zich tijdig aanmelden bij de arbeids–
bureaus, als er voldoende aanbod is
en als het aantal van 300 wordt
overschreden, creëert de minister
dan ruimte voor meer mogelijk–
heden?

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik vind
het op dit moment niet verstandig,
uitzicht te bieden op een royalere
opstelling in een regio waar naar ons
gevoel een zo teleurstellende ontwik–
kelmg is.

D

De heer Van Rey (WD): Voorzitter!
De minister heeft er natuurlijk groot
gelijk in dat ondernemers op tijd, op
een redelijk ruime termijn, moeten
melden. Dit doen ondernemers in dit
land ook, op vele terreinen. Dan
gaan bij de regionale arbeidsvoor–
ziening inderdaad de kaartenbakken
open en worden er afspraken
gemaakt. Op de dag dat de mensen
zouden komen, komen zij echter niet,
maar er komt wel een aantal andere
mensen. Moet op dat moment niet
flexibel worden opgetreden en van
de termijn worden afgeweken?

Overigens bestaat de fractie van
de VVD uit 22 mensen. Zouden wij
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Van Rey

er meer hebben, dan zouden wij zelf
een dag gaan steken.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik
begrijp best dat er casusposities zijn
en gepresenteerd kunnen worden die
op knelpunten duiden, waarin dan
ook op een goede manier moet
kunnen worden voorzien. Ik ben
echter niet voor niets begonnen met
het schetsen van de discrepantie
tussen de ontwikkelingen in
zuidoost-Brabant en in noord– en
midden-Limburg. Op grond van dat
grote verschil is er geen reden om je
al te gemakkelijk in dit soort casus–
posities te verliezen.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Aanvulling
van de Boeken 3. 6 en 8 Nieuw
BW met regels betreffende de
aansprakelijkheid voor gevaar–
lijke stoffen en verontreiniging
van lucht, water of bodem
(21202)

(Zie vergadering van 3 maart 1993.)

De voorzitter De minister laat zich
vergezellen door de regeringscom–
missaris, de heer Snijders, die ik
hartelijk welkom heet.

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

De heer Biesheuvel (CDA):
Voorzitter! Bij deze heropening van
de beraadslaging over het
wetsvoorstel Aansprakelijkheid
gevaarlijke stoffen stelt de fractie
van het CDA twee punten aan de
orde.

Waar ging het bij dit wetsvoorstel
steeds om? Lopen wij niet te ver
vooruit op Europese regelgeving?
Deze regelgeving legt, naar ik heb
begrepen, meer nadruk op aanspra–
kelijkheid bij professionele activiteit
dan op het bezit als zodanig.
Inmiddels hebben wij een nota van
wijziging ontvangen, waarvoor ik de
minister dankbaar ben, omdat zij
voor een deel tegemoet komt aan de
punten die wij genoemd hebben.
Dan blijft de vraag over of de
Europese regelgeving, die verder
gestalte moet krijgen, inderdaad

meer in de richting gaat van het
gebruik van gevaarhjke stoffen dan
van het bezit als zodanig dat tot
aansprakehjkheid leidt. Wil de
minister hierop ingaan?

Het laatste punt dat ik bij deze
heropening behandel, is de verzeker–
baarheid. De regeringscommissaris
is bij de eerste heropening uitvoerig
hierop ingegaan. Ik meen dat hij
helderheid verschaft heeft. Het gaat
mij in eerste instantie niet om de
verzekeringsplicht, maar om de
mogelijkheid tot verzekeren. Bij ons
blijft een vraag leven. Kan de
minister erop ingaan, hoe het precies
met de aansprakelijkheid zit, als blijkt
dat het als zodanig niet verzekerbaar
is en een ondernemer al het
mogelijke gedaan heeft om gevaar–
lijke situaties te vermijden?

Op deze twee punten krijgen wij
graag een reactie, alvorens wij tot
een eindoordeel over dit
wetsvoorstel komen.

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! De heer Biesheuvel heeft
al melding gemaakt van de veran–
dering bij de nota van wijziging,
waarbij inderdaad de gerichtheid van
het wetsvoorstel op het bedrijfsleven
naar voren komt. Over de verhouding
met de ontwikkelingen in andere
Europese landen heb ik tweeërlei te
melden.

De regelgeving in Nederland loopt
nu in een aantal opzichten achter bij
die in andere Europese landen. Ik
mag ter illustratie ook verwijzen naar
de bekende Benckiser-affaire, waarin
het kennelijk juist aantrekkelijk was
om het betreffende cyanidehou–
dende afvalgips naar Nederland te
brengen. Dat geldt trouwens niet
alleen in de verhouding tot
Duitsland, maar ook in die tot
Frankrijk, België. Dus zeker in relatie
tot onze onmiddellijke omgeving is
het van belang, dat wij de achter–
stand inlopen. De regeringscommis–
saris zal dadelijk ingaan op de
kwesties van gebruik en bezit.

Ten tweede wil ik nog een nieuw
punt melden, in verband met de
Europese ontwikkelingen in
verhouding tot de behandeling in de
vorige termijnen van dit
wetsvoorstel. Het verdrag van de
Raad van Europa - ik ben al
ingegaan op de inhoud ervan - is
inmiddels gereed voor onderte–

kening. Indien de ministerraad
daarmee instemt, zal ik dat doen op
22 juni a.s., bij de bijeenkomst van
de ministers van justitie van de Raad
van Europa. De inhoud van het
verdrag - ik heb dat bij vorige
gelegenheden al gezegd, op basis
van het vooroverleg daarover–
spoort zeer goed met wat nu in dit
wetsvoorstel aan de orde is. Wij
hebben de neiging om dat toe te
schrijven aan onze inbreng in de
Europese voorbereiding.

De voorzitter Ik geef thans het
woord aan de regeringscommissaris.

D

De heer Snijders Voorzitter! De
eerste vraag was hoe het zit met
bezit en gebruik in het verdrag van
de Raad van Europa, respectievelijk
het wetsvoorstel. Wat de heer
Biesheuvel heeft gezegd over het
gebruik als centraal punt in het
verdrag is, heel globaal gezegd, juist.
Daarin staat het gebruik centraal,
niet het bezit. Het doel van de
ingediende nota van wijziging bij het
wetsvoorstel is echter, dat juist op
dat punt de zaak gelijk wordt
getrokken. Het gevolg van die nota
van wijziging is immers, dat de
bezitter verdwijnt. Ik durf niet te
zeggen, dat het van tevoren de
centrale figuur was. Het stond wel
op een centrale plaats, maar het had
betrekking op een naar verhouding
niet erg belangrijke groep van
gevallen. Nu is dat verdwenen. Op
dit punt bestaat er tussen het
verdrag en het wetsvoorstel overeen–
stemming.

Het tweede punt dat de heer
Biesheuvel aan de orde heeft gesteld
en dat nog niet is beantwoord betreft
de kwestie van de verzekerbaarheid.
Voor het geval dat de heer
Biesheuvel noemt, namelijk dat de
schade zo groot is dat het de verze–
kering overtreft, is een algemene
regeling in Boek 6 te vinden - die is
voor dat soort gevallen geschreven -
die de rechter de mogelijkheid geeft
om de scherpe kantjes eraf te
snijden door middel van een
matigingsbevoegdheid.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Uit de woorden van
de heer Biesheuvel maak ik op, dat
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Snijders

zijn fractie geen eindconclusie kan
trekken, zodat thans niet tot
stemming kan worden overgegaan.
Ik stel derhalve voor, komende
dinsdag over het wetsvoorstel te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandelmg van:
- het wetsvoorstel Regels met

betrekking tot de verlening van
voorzieningen aan gehandi–
capten (Wet voorzieningen
gehandicapten) (22815).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Staat u mij toe meteen
met de deur in huis te vallen. De
fractie van D66 verwacht voorshands
zoveel nadelige effecten van het
beleid dat het kabinet voor gehandi–
capten heeft uitgestippeld, dat er
voor de steun van mijn fractie voor
de vertaling van dat beleid, zoals
neergelegd in de Wet voorzieningen
gehandicapten, veel overredings–
kracht nodig is - het is bekend, dat
de staatssecretarissen die wel in huis
hebben - maar dat bovendien
grotere helderheid verschaft zal
moeten worden over de effecten die
de voorgestelde veranderingen in
structuur en financiering van het
gehandicaptenbeleid voor de gehan–
dicapten zelf hebben. Want - onder
dankzegging aan hen die zich tijdens
de schriftelijke voorbereiding van het
wetsvoorstel over de ook door mijn
fractie gestelde vragen hebben
ontfermd - het beeld dat opdoemt
uit de stukken en de commentaren
van de meest betrokken personen en
organisatles, doet op relevante
punten het ergste vrezen. Financieel
rammelen de plannen, voor zover wij
dat kunnen overzien. Op het punt
van de voorgestelde herverdeling van
taken en bevoegdheden tussen de
vaak elkaar tegenwerkende instanties
die bij de uitvoering van het beleid
zijn betrokken, bestaat onvoldoende
inzicht. En eigenlijk kun je het een
zichzelf respecterend parlement
nauwelijks vragen om een voor een
zo kwetsbare groep burgers zo
relevante wet te behandelen en goed
te keuren, terwijl het wetsvoorstel

dat met de financiering daarvan
nauw samenhangt zo kort geleden is
ingediend dat van het lezen daarvan,
laat staan serieus bestuderen, nog
geen sprake kan zijn geweest en het
wetsvoorstel dat ziet op wettelijke
regeling van delen van zorg voor
gehandicapten in de AWBZ
waarschijnlijk op de lange baan gaat.
Zou het niet voor de hand liggend
zijn om met het oog op de zorgvul–
digheid jegens de betrokken groep
burgers eerst die drie wetten bestu–
deerd en wel op tafel te hebben,
zodat er een poging gedaan kan
worden tot het verkrijgen van een
overzicht over het geheel, alvorens
tot stemming over te gaan, zo vraag
ik ook aan mijn collega's.

Het merkwaardige feit doet zich,
ondanks dit kritisch getoonzette
beginsalvo, voor dat mijn fractie voor
een belangnjk deel de leidende
gedachte achter het wetsvoorstel
zelf con amore kan onderschrijven.
Het beëindigen van discriminatie van
ouderen door hen uit te sluiten van
• elevante voorzieningen uit de AAW
is noodzakelijk. Het beleid, gericht
op de bevordering van zelfstan–
digheid van gehandicapten en
ouderen, is ons uit het hart
gegrepen. Pogingen om in de sfeer
van gehandicaptenvoorzieningen tot
een betere onderlinge afstemming te
komen, met zoveel mogelijk als
gevolg dat iemand zich in de naaste
toekomst nog maar tot één loket zal
hoeven te wenden, juichen wij toe.
En de gedachte dat beheersing van
de groei van de kosten nodig is,
maar niet ten koste mag gaan van de
bereikbaarheid van de voorzieningen
voor in het bijzonder lagere–
inkomensgroepen, is ook voor mijn
fractie een randvoorwaarde, waaraan
de regelingen kunnen worden
getoetst.

Onze bezwaren richten zich op de
voorgestelde vertaling. Ik wil in dat
kader achtereenvolgens iets zeggen
over onze bezwaren tegen de finan–
ciële kant van de voorstellen. Daarna
wil ik een paar opmerkingen maken
over de grote nadelen die kleven aan
de herverdeling van taken en verant–
woordelijkheden, zoals het kabinet
die voorstelt. Ten slotte wil ik een
aantal meer concrete opmerkingen
maken over het voorliggende
wetsvoorstel.

Voorzitter! Ondanks herhaald
aandringen daartoe in de schriftelijke
voorbereiding van dit wetsvoorstel

van de zijde van de Raad van State
en enkele fracties in dit huis, is het
de bewindslieden niet gelukt of,
valser geformuleerd, is het de
bewindslieden gelukt om niet helder
en overtuigend over het voetlicht te
brengen hoe het totale financiële
plaatje met betrekking tot de gehan–
dicaptenvoorzieningen er straks uit
gaat zien. Bovendien is dat plaatje,
voor zover het al duidelijk is, zo
onwaarschijnlijk ongunstig voor de
gehandicapten zelf, dat het effect
daarvan is, zo vrezen wij, dat de
doelstelling van de bevordering van
de zelfstandigheid van gehandi–
capten en ouderen geweld wordt
aangedaan. Ten slotte kunnen wij
ons in dit kader ook niet aan de
indruk onttrekken dat naast de
budgettaire neutraliteit die aan de
stukken ten grondslag ligt, van
gehandicapten en ouderen een extra
bijdrage worden verlangd bij de
reductie van het financieringstekort.
Ik leg deze drie punten nader uit.

In de nieuwe opzet van de gehan–
dicaptenvoorzieningen bhjven er
straks ten minste vijf geldstromen
lopen, namelijk via de zwaar uitge–
dunde AAW, met als uitvoerder de
bedrijfsverenigingen, via de
bijzondere bijstand en de
gemeenten, via de AWBZ en de
verzekeraars, via de WVG en
opnieuw de gemeenten en ten slotte
via fors oplopende inkomensafhan–
kehjke en andere eigen betalingen
van gehandicapten. Wat ik de
bewindslieden met grote klem wil
vragen, is mij voor het begin van de
tweede termijn - mijn voorkeur gaat
overigens uit naar een schriftelijke
beantwoording - nu eens helder en
geactualiseerd inzicht te verschaffen
hoe het met deze vijf geldstromen
zal gaan. Daarbij denk ik aan een
overzicht waardoor - zonder
verwijzing naar de op onderdelen
inmiddels zwaar achterhaalde brief
van mei 1991 - de volgende voor het
inzicht in de financiën noodzakelijke
gegevens op een rijtje worden gezet.
De twee eerste gegevens zijn betrek–
kelijk simpel: hoeveel wordt er nu
uitgegeven en hoeveel zal er bij
ongewijzigd beleid, maar met
uitbreiding van de rechthebbenden
tot 65-plussers worden uitgegeven?
Het derde punt betreft de vraag
hoeveel er feitelijk wordt overge–
dragen of opgebracht door de vijf
onderscheiden geldstromen. Het
vierde punt betreft de vraag hoeveel
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Kohnstamm

er dus per cluster van voorzieningen
moet worden "bijgelapt" door gehan–
dicapten zelf; hetzij moet worden
bezuinigd op de voorzieningen, hetzij
voorzieningen geheel zullen moeten
worden afgeschaft.

Er zijn twee mogelijke redenen
voor het tot op heden niet
verschaffen van zo'n overzicht. De
ene mogelijkheid is dat de staatsse–
cretarissen dat overzicht morgen–
ochtend - zoals gezegd: het liefst op
schrift - alsnog kunnen verschaffen.
Dan moet men mijn verzoek maar
verklaren uit het feit dat onder
andere de Raad van State en de
fractie van D66 ten minste op dit
punt wat langzaam van begrip zijn.
De andere is dat dit overzicht niet op
voor ons heldere wijze te verschaffen
is. In dat geval is er echt een
probleem. Dan zou nu mijn
standpunt moeten zijn dat de Kamer
bij eventuele afhandeling van het aan
de orde zijnde wetsvoorstel een
cheque van haar handtekening
voorziet, waarbij noch het uit te
geven bedrag, noch de dekking is
aangegeven. Mag ik er bij de staats–
secretaris in hetzelfde kader op
aandringen om bij het gevraagde
overzicht zo min mogelijk verstop–
pertje te spelen, althans van ons
geen spoorzoekers te maken? Ik wil
gewoon weten wie waarvoor wordt
aangeslagen om te kunnen beoor–
delen of dat reëel en rechtvaardig is.

De Ziekenfondsraad heeft de
staatssecretaris van Volksgezondheid
blijkens het advies van 22 april jl.
alvast een eind op streek geholpen
met het verschaffen van inzicht. Met
de uitbreiding van de groep verze–
kerden met de boven-65-jarigen
wordt voor de zorgvoorzieningen die
naar de AWBZ worden overgeheveld
een toeneming van de kosten
verwacht van 495 mln., zodat in
totaal inclusief de huidige uitgaven
voor de desbetreffende voorzie–
ningen van 190 mln., met de overhe–
veling een bedrag van 685 mln.
gemoeid kan zijn. Omdat in plaats
van die 685 mln. er slechts een
bedrag van 265 mln. is uitgetrokken,
wordt er dus in de sfeer van woning–
aanpassing boven ƒ45.000,
ADL-clusterwoningen, hulpmiddelen
voor lopen, slapen, zitten, eten en
drinken, kleedhulpmiddelen, vergoe–
dingen kosten ADL-assistentie,
voorzieningen voor het huishouden,
vergoeding kosten huishoudelijke
hulp, dieetpreparaten en communi–

catievoorzieningen in totaal voor 450
mln. bezuinigd.

Klopt het dat een werkloze dove in
het vervolg een beroep kan blijven
doen op de AAW voor een doventolk
in het kader van zijn of haar
leefsfeer? Ook die vraag kan schrif–
telijk worden beantwoord. Wie moet
nu dat bedrag van 450 mln.
opbrengen? Ongeveer 30% van de
rechthebbenden die van deze
voorzieningen desondanks geen
gebruik maken, zo zegt de staatsse–
cretaris. En bovendien, zo zegt hij,
kent de AWBZ een "strenger toeken–
ningsbeleid dan de AAW". Op dat
punt heeft de staatssecretaris van
Volksgezondheid in ieder geval de
schijn tegen. Tot nu toe heeft
overheveling van een en ander naar
de AWBZ niet direct zuiniger gebruik
te zien gegeven. Maar los daarvan,
omdat verzekeraars voor een groot
deel van de over te hevelen voorzie–
ningen in de AWBZ gebudgetteerd
zullen worden, zijn er, indien de
aannames van 30% niet gebruik en
het stringentere toepassingsbeleid in
de AWBZ niet kloppen, twee
mogelijkheden om de klappen alsdan
op te vangen.

De meest voor de hand liggende
oplossing is verhoging van de
nominale premie AWBZ. Kortom, als
ik het goed zie, zou het staatje voor
dit deel van de operatie er als volgt
uit moeten zien:
- huidig gebruik: 190 mln.;
- maximale toename: 495 mln.;
- feitelijke overdracht: 265 mln.;
- maximale bezuiniging: 450 mln.;
- dan wel na aftrek van "niet
gebruik": 35 tot 135 mln.

Een en ander in eerste instantie op
te brengen door de gehandicapten
en ouderen zelf via "globalere
omschrijving van het indicatie–
gebied", zoals het in het jargon heet
- in gewoon Nederlands: bezuini–
gingen via het verminderen van de
aanspraken op voorzieningen - en
door verhoging van de eigen
bijdragen. Mogelijk worden te zijner
tijd ook andere verzekerden aange–
sproken op de tekorten door middel
van verhoging van de nominale
premie. Kort en goed, een vrij
dramatisch beeld voor iedereen die
van die voorzieningen gebruik wil of
moet maken.

Voorzitter! Mijn fractie denkt dat
als je alle kostenramingen en de
daadwerkelijk voorgenomen finan–
ciële gevolgen van de plannen op die

vijf onderdelen - AAW, bijzondere
bijstand, AWBZ, WVG en eigen
betalingen - echt op een rijtje zet, de
conclusie niet anders dan dramatisch
moet luiden voor de betrokken
ouderen en de gehandicapten.
Zouden de bewindslieden in dat
kader kunnen reageren op de zeer
waardige brief van mevrouw G.M.
Reinders afgedrukt op de Forum–
pagina van de Volkskrant van 10 mei
jl. Let wel: mij gaat het daarbij
expliciet niet om het verband dat in
dat artikel gelegd wordt tussen
levensbeëindigend handelen en de
gehandicaptenvoorzieningen. Mij
gaat het erom dat mevrouw
Reinders, een moeder met drie
kinderen, waarvan twee gehandicapt,
geconfronteerd wordt met een
opeenstapeling van vermindering van
hulp, verhoging van eigen
betalingen, vermindering van
voorzieningen en mogelijk verlaging
van de WAO-uitkering. "Waarom
worden wij alleen als kostenpost
gezien, waarop naar believen kan
worden bezuinigd", zo schrijft zij.
Het antwoord op die vraag is naar
het oordeel van mijn fractie terug te
voeren op de zeer aanvechtbare
wijze waarop de uitbreiding van de
doelgroep tot de ouder dan
65-jarigen moest worden gefinan–
cierd. Ik weet dat de discussie al
verschillende malen gevoerd is, maar
het zou merkwaardig zijn deze op
onderdelen vandaag niet kort te
herhalen.

De verdubbeling van de groep
rechthebbenden door uitbreiding van
de doelgroep met mensen boven de
65 jaar moest opnieuw in het jargon
budgettair neutraal worden gefinan–
cierd. Met andere woorden, gehandi–
capten onder de 65 jaar zullen finan–
cieel moeten bloeden voor hun
oudere lotgenoten. Dat is en blijft
voor mijn fractie het meest
aanvechtbare onderdeel van de
plannen. Zeker, door decentralisatie
en bundeling van de uitvoeringsorga–
nisatie naar de gemeenten is enige
efficiencywinst te boeken. Meestal
wordt door dit kabinet bij verge–
lijkbare decentralisatie-operaties
10% efficiencywinst ingeboekt - ook
al zeer betwist overigens - maar
waarom dan nu in dit geval circa
50% winst inboeken? Het is toch
onzin om te veronderstellen dat een
"gehandicapte gulden" bij
gemeenten plotseling een daalder
waard is? Is het überhaupt te recht–
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vaardigen om zoveel bezuinigingen
te leggen bij een zo kwetsbare groep
burgers? Wij vrezen dat veel gehan–
dicapten en ouderen tengevolge van
de ingezette koers in hun mogelijk–
heden tot maatschappelijke
ontplooiing daadwerkelijk zeer
beperkt zullen worden.

De heer Van Otterloo (PvdA): De
heer Kohnstamm stelt ouderen en
gehandicapten nu op één lijn en zegt
dat de rechten van deze mensen
worden aangetast, terwijl hij in al zijn
cijfervoorbeelden aangeeft hoeveel
die anderen meer gaan kosten. Hij
maakt een niet te volgen pirouette
als hij zowel de mensen die via dit
wetsvoorstel meer krijgen als de
mensen die last hebben van de
beperkingen die dit wetsvoorstel met
zich brengt als slachtoffer ten tonele
voert. Kan hij mij op dat punt duide–
lijkheid geven?

De heer Kohnstamm (D66): De
heer Van Otterloo vraagt naar de
bekende weg. Ik neem aan dat hij
het dossier misschien zelfs beter
kent dan ik. Tengevolge van de
discussie in het kader van de
Oort-wetgeving zijn ouderen wel
degelijk - zij het gefiscaliseerd -
premie gaan betalen voor waar die
zij niet geleverd hebben gekregen.
Vervolgens krijgen zij plotseling de
waar wel geleverd maar inmiddels
gehalveerd. Feitelijk moeten alle
voorzieningen voor de helft van de
prijs aan de dubbele doelgroep
worden geleverd en krijgen
65-plussers derhalve geen volledig
recht op AAW-voorzieningen en
andere voorzieningen, met name in
de woningsfeer. Dat kan dus niet.

De heer Van Otterloo (PvdA): U
gaat aan het punt dat ik zojuist
aansneed voorbij. Ik heb het niet
over de betaling. Ik heb het over het
feit dat u de groep ouderen die juist
meer krijgt, die ingevolge het
wetsvoorstel gebruik kan maken van
voorzieningen waarvan zij voorheen
geen gebruik kon maken, opvoert als
de groep slachtoffers. Dat gaat er bij
mij niet in.

De heer Kohnstamm (D66): Omdat
voor zover ik het kan overzien uit de
voorliggende stukken en alle
commentaren die zijn binnenge–
komen blijkt dat de voorzieningen
voor ouderen eerst fors zijn uitge–

De heer Van Otterloo (PvdA)

kleed voordat zij er recht op krijgen.
Als de heer Van Otterloo wil betogen
dat de voorliggende plannen in ieder
geval betekenen dat ouderen nu op
onderdelen rechthebbend worden op
voorzieningen waarop zij dit
voorheen niet waren, heeft hij gelijk.
Maar deze voorzieningen zijn om te
beginnen ondertussen wel voor een
belangrijk deel uitgekleed en
daarnaast worden de financiën
hoofdzakelijk opgebracht door de
mensen van 65 jaar en jonger, die
tot nu toe voor het gehele pakket in
aanmerking zouden komen.

Voorzitter! Waar het de financiën
betreft, rest een laatste punt dat in
het debat nadere opheldering
behoeft. In de discussie rond de
belastinghervorming, de
Oort-operatie, is na veel vijven en
zessen besloten dat je 65-plussers in
redelijkheid - en overigens om niet in
strijd te komen met internationaal
verdragsrechtelijke bepalingen -
geen premie kon laten betalen voor
een verzekering - de AAW - waar zij
in feite geen rechten aan konden
ontlenen. Dus werd, als ik het niet te
simpel zeg, een, zeker in retrospect,
merkwaardige goocheltruc
toegepast. De 65-plussers kregen
nog geen recht op de AAW-voorzie–
ningen, maar moesten wel extra
belasting gaan betalen, waarvan de
opbrengst onder andere doorge–

sluisd zou worden naar het
AAW-fonds. Kortom, 65-plussers
werden niet-AAW-gerechtigd, maar
zouden "gefiscaliseerd" wel degelijk
bijdragen aan het AAW-fonds, een
kwestie van - voor zover ik kan zien -
wel betalen, maar niet halen.
Sindsdien is daarenboven, althans
volgens de voorzitter van het
AAW-fonds prof. Van Voorden, over
de jaren 1990 t/m 1993 voor circa
6,1 mld. minder naar het fonds
toegesluisd. Dus hebben 65-plussers
moeten betalen voor waar die zij nog
niet konden krijgen en hebben
zodoende voor 6,1 mld. extra bijge–
dragen aan de vermindering van het
financieringstekort of de bezuini–
gingsnoodzaak op departementen of
anderszins. De discussie over dit
bedrag en over de achtergronden
ervan heeft eind november al in de
Kamer gewoed. De staatssecretaris
heeft toen - ik heb het stuk herlezen
in de Handelingen –toegegeven dat
het feitelijk zo gebeurd is. Ik kan
haar de plaats van de Handelingen
geven, als zij dit wil.

Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Dat is niet nodig. Ik
herinner het mij zeer wel. Ik moet er
echter op wijzen dat het niet
indexeren van de rijksbijdrage geleid
heeft tot een verhoging van de
AAW-premie van mensen onder de
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65. Het verhaal loopt niet rond, maar
dat zal ik straks uitgebreid toelichten.

De heer Kohnstamm (D66): Ik zal
dat dan graag nader van de staatsse–
cretaris horen. Voorlopig moet ik
vaststellen dat, zelfs als het verhaal
niet rondloopt, het eenzijdig in de
richting van de ouderen gaat. Daar
komen we dan waarschijnlijk in de
loop van het debat nog uitvoeriger
over te spreken.

Hoe dan ook, tegen de achter–
grond van wat ik zoëven schetste, is
de rechtvaardiging van de bezuini–
gingen op de voorzieningen, zodanig
dat als 65 plussers daartoe eindefijk
gerechtigd zijn het geen cent extra
kost, nog meer aanvechtbaar. Als
alleen de verminderde rentebeta–
lingen over de 6 mld. vrijgemaakt
zouden worden voor voorzieningen
voor gehandicapten en ouderen, zou
de pijn uit de hele operatie bijna
verdwenen zijn. Ik ben me bewust
van het feit dat zo'n gedachte strijdig
is met allerlei andere afspraken over
budgetdiscipline, tijdpaden, financie–
ringstekort en collectieve-lastendruk–
reductie. Maar ten opzichte van
echte mensen en hun wensen is zij
aanmerkelijk rechtvaardiger. Graag
ontvang ik hierop een reactie van de
bewindslieden.

Voorzitter! Van de zijde van de
organisaties voor en van gehandi–
capten, maar ook van de zijde van
degenen die tengevolge van de
voorstellen van het kabinet belast
worden met de uitvoering van de
gehandicaptenvoorzieningen, is
gewaarschuwd voor het feit dat de
voorgenomen herverdeling van taken
en verantwoordelijkheden voorlopig
vooral veel tijd en energie zal vergen,
onzekerheid teweeg zal brengen en
op zijn best geen al te frustrerende
uitwerking zal hebben op de conti–
nuïteit van de dienstverlening aan
gehandicapten en ouderen. De
bezwaren die in dit verband naar
voren zijn gebracht, hangen direct
samen met het feit dat het kabinet
een - niet zo succesvolle - poging
heeft gedaan om via de herverka–
veling van taken en verantwoordelijk–
heden te komen tot een beperking
van het aantal loketten waartoe
gehandicapten zich zouden moeten
wenden.

Met betrekking tot de voorzie–
ningen waarop de voorstellen van de
regering betrekking hebben, moet ik,
met anderen, vaststellen dat die

voorstellen niet zullen leiden tot een
vermindering van het aantal loketten
waar gehandicapten voorzieningen
moeten aanvragen. Voor zorgvoor–
zieningen en verstrekkingen van
hulpmiddelen moeten gehandicapten
zich tot de verzekeraar wenden. Voor
woon–, leef– en vervoersvoorzie–
ningen is de gemeente het aange–
wezen orgaan. Voor inkomensonder–
steuning moet de sociale dienst van
de gemeente worden benaderd,
terwijl voor werkvoorzieningen de
bedrijfsverenigingen verantwoor–
delijk blijven.

De klantvriendelijkheid van de
uitvoeringsorganisatie hangt dus in
hoge mate af van de vraag in
hoeverre gemeenten, zorgverzeke–
raars, bedrijfsverenigingen en de
sociale diensten erin slagen, op
zodanige wijze tot samenwerking te
komen dat de gehandicapte niet van
het kastje naar de muur wordt
gestuurd, maar dat interne compe–
tentie– en andere geschillen achter
dat ene loket worden uitgevochten.
En dat er nogal een en ander uit te
vechten valt, staat naar het oordeel
van mijn fractie vast. Zo ben ik er
niet van overtuigd dat zich geen
competentieproblemen zullen
voordoen, bijvoorbeeld over
rolstoelen, die immers onder verant–
woordelijkheid van de gemeente en,
als het een AWBZ-inrichting betreft,
mogelijk onder verantwoordelijkheid
van de verzekeraar dan wel, indien
het een werkvoorziening betreft,
onder de verantwoordelijkheid van
de bedrijfsvereniging moet worden
verstrekt. Het is maar een voorbeeld,
er zijn er meerdere te noemen.

De nieuwe afbakeningsproblemen
zijn uiteraard niet doorslaggevend
voor de beoordeling van de aan de
orde zijnde plannen. Het is dan wel
essentieel dat de betrokken
instanties weten waar zij aan toe zijn
en dat zij voldoende gelegenheid
hebben om eerst voor zichzelf en
daarna met anderen, de afbakenings–
problemen in kaart te brengen, om
vervolgens procedures af te spreken
dan wel opgelegd te knjgen
waarbinnen niet opgeloste
problemen uitgeprocedeerd kunnen
worden zonder dat daarvan de
gehandicapte of oudere al te zeer de
dupe is. In hoeverre is de regering
van oordeel dat zij er echt alles aan
gedaan heeft dat in redelijkheid van
haar te vergen was om ervoor te
zorgen dat alle betrokken op dit punt

ook hun volle medewerking zouden
gaan verlenen - niet goedschiks, zo
nodig kwaadschiks - aan een
vlekkeloze overgang van het oude
systeem naar het nieuwe? Wreekt
zich hier niet onder andere het
probleem dat ten aanzien van de
naar de AWBZ over te hevelen
voorzieningen nog redelijk grote
onzekerheid bestaat?

Tussen de Vereniging van Neder–
landse gemeenten en het kabinet zijn
afspraken gemaakt en er zijn
middelen vrijgemaakt, zodat de
gemeenten en de VNG op redelijke
wijze de invoering van de Wet
voorzieningen gehandicapten kunnen
voorbereiden. Dergelijke afspraken
zijn bij mijn weten niet gemaakt met
bijvoorbeeld de verzekeraars en de
bedrijfsverenigingen. KLOZ en VNZ
schrijven ons bij brief van 5 mei jl., ik
citeer: "Op bestuurlijk en ambtelijk
niveau heeft tot op de dag van
vandaag geen rechtstreeks overleg
plaatsgevonden." En ook de bedrijfs–
verenigingen, zo heb ik begrepen,
zijn nog onvoldoende bezig met en
voorbereid op overdracht van de
lopende dossiers naar de nieuwe
loketten, zo schrijven zij ons. Die
overdracht luistert niet alleen nauw,
maar heeft ook betrekking op priva–
cygevoelige gegevens en zal - zo
deze administratief al vlekkeloos kan
verlopen, want het gaat over een
gigantisch aantal dossiers - ook
financiële gevolgen hebben.

Nu was met de VNG afgesproken
dat voor een ordentelijke overgang
van het oude systeem naar het
nieuwe de Wet voorzieningen gehan–
dicapten in ieder geval op 1 juli a.s.
in het Staatsblad zal moeten komen
te staan. Er zijn wilde geruchten
achter de schermen die willen doen
geloven dat, als de Tweede Kamer
nog voor eind mei de Wet voorzie–
ningen gehandicapten goedkeurt, de
Eerste Kamer nog voor 1 juli de wet
zal goedkeuren. Ik wil er geen
geheim van maken dat ik het bijna
voor onmogelijk houd dat deze
afspraken ook echt met de Eerste
Kamer zijn gemaakt en, als zij zijn
gemaakt, dat zij bij zo'n ingrijpend
wetsvoorstel ook worden
nagekomen. Maar zelfs als wij
volgende week dinsdag stemmen
over het aan de orde zijnde
wetsvoorstel, dan nog is publikatie
van een en ander in de Staats–
courant van 1 juli a.s., dunkt mij, niet
haalbaar. En met het oog op het
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belang van de doelgroep, de gehan–
dicapte zelf, dring ik er dus met klem
op aan dat de bewindslieden in hun
antwoord aangeven welke andere
mogelijkheden er zijn, zo nodig, voor
het winnen van tijd om ervoor te
zorgen dat de overgang van het ene
systeem naar het andere in ieder
geval niet gaat lijden onder de haast
die bij een en ander mogelijk op
politieke of financiële gronden
geboden is.

Voorzitter! Over de meer inhoude–
lijke en juridische vormgeving van
het wetsvoorstel maak ik ten slotte
nog een aantal opmerkingen. Tegen
de voorgenomen decentralisatie van
een aantal voorzieningen naar de
gemeenten wil mijn fractie zich
absoluut niet verzetten. ledereen die
roept dat decentralisatie gevaarlijk
is, rechtsongelijkheid of zelfs
willekeur met zich brengt, kortom,
iedereen die bang is voor het
zogenaamde lantaarnpaalsyndroom,
treft bij mijn fractie nu eenmaal
krachtens overtuiging en verkiezings–
programma een niet erg gewillig oor.
Wil de decentralisatie-operatie, ook
waar het de gehandicaptenvoorzie–
ningen betreft, slagen en substan–
tieel zijn - daar is ons streven in elk
geval op gericht - dan is het noodza–
kelijk om enige ongelijkheid als
uitkomst van het gehele proces voor
lief te nemen. Dan is het noodza–
kelijk om te accepteren dat tot op
zekere hoogte, ook door de
gemeenten, op inkomenspolitieke
gronden bepaalde maatregelen
worden genomen of nagelaten.
Anders gezegd: als het doel is om in
overheidsregelingen en de uitvoering
daarvan absolute gelijkheid te
bewerkstelligen in gelijksoortige
gevallen, dan zal ten aanzien van het
aantal rijksambtenaren "the sky the
limit" vormen. En het is niet eens
gezegd dat de gebruikers van deze
voorzieningen daar nu zoveel beter
van worden.

Dit gezegd zijnde, is er wat mijn
fractie betreft, reden om te bezien in
hoeverre de wet niet iets concreter
zal moeten omschrijven welk doel de
gemeente heeft na te streven bij de
verlening van woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen en rolstoelen
ten behoeve van in de gemeente
woonachtige gehandicapten. Noch
over de kwantiteit, noch over de
kwaliteit van de verlening van
voorzieningen zegt de wet veel. Dat
is mijn fractie op dit punt echt te

weinig. Uit de schriftelijke behan–
deling wordt wel duidelijk dat de
gemeenten verplicht zijn om de
goedkoopste adequate voorzieningen
te verstrekken, maar wat daar
precies onder moet worden verstaan,
is, zeker in de wettekst, niet
duidelijk, want het staat er niet.

Zonder in strijd te hoeven komen
met de voor een succesvolle decen–
tralisatie noodzakelijke beleids–
vrijheid van gemeenten, is het onzes
inziens zeer wel mogelijk en
bovendien wenselijk, iets meer
zekerheid voor gehandicapten en
ouderen in te bouwen en wel langs
de volgende drie lijnen. Allereerst
zou aan artikel 2 een wat concrete
doelstelling moeten worden toege–
voegd, waardoor de verlening van
woonvoorzieningen, vervoersvoorzie–
ningen en rolstoelen in het teken
komt te staan van het zoveel
mogelijk wegnemen van de belem–
meringen van gehandicapten en
ouderen bij deelname aan het
maatschappelijk verkeer.

Daarnaast zou het in de ogen van
mijn fractie verstandig zijn om over
de kwaliteit van te leveren voorzie–
ningen het een en ander te bepalen
Datzelfde gebeurt overigens, althans
dat is het voornemen van het
kabinet, met betrekking tot de zorg
die straks door zorgaanbieders in het
kader van de stelselherziening volks–
gezondheid moet worden verboden.
Vandaar dat de gedachte
opgekomen is om de parallel te
trekken tussen de gemeenten en de
zorgaanbieders en dus conform de
ontwerp-Kwaliteitswet zorginstel–
lingen - waarover overigens te zijner
tijd hier uitvoerig zal worden
gesproken - vast te leggen dat het
gemeentebestuur voor de aanbieders
van zorg verantwoorde voorzieningen
dient aan te bieden. En dat wil
zeggen: voorzieningen die
doeltreffend, doelmatig en cliëntge–
richt worden verleend.

Er is een derde mogelijkheid om
over de te leveren voorzieningen iets
meer zekerheid te verschaffen. In de
afgelopen jaren is er in samen–
werking tussen onder andere de
Gemeenschappelijke medische
dienst, de Ziekenfondsraad, ABP en
Gehandicaptenraad hard gewerkt
aan de verbetering van de kwaliteit
en bruikbaarheid van voorzieningen.
Het zou aan de ene kant natuurlijk
heel dwaas zijn als de gemeenten
straks bij de uitvoering van de WVG

geen gebruik zouden maken van de
opgebouwde know-how. Aan de
andere kant zou het even dwaas zijn
om, nu gemeenten ook zelf finan–
ciële risico's gaan dragen bij de
uitvoering van de wet, een vorm van
verplichte winkelnering op te leggen
door vast te stellen dat zij voor
ingewikkelde voorzieningen sowieso
advies moeten vragen aan bijvoor–
beeld de GMD.

Niettemin komt het mij voor dat
het wenselijk zou zijn dat de centrale
overheid op enigerlei wijze een
vinger aan de pols houdt ten aanzien
van de kwaliteit en bruikbaarheid van
hulpmiddelen voor gehandicapten en
ouderen. Vandaar dat op dit punt de
gedachte is opgekomen om de
centrale overheid bepaalde organi–
saties die over voorzieningen
adviseren of moeten adviseren, te
voorzien van een certificaat. De
gemeente houdt dus de keuze tussen
de verschillende gecertificeerde
diensten, maar gehandicapten aan
de ene kant en de centrale overheid
aan de andere kant krijgen of
verschaffen meer zekerheid, doordat
het in te roepen advies in ieder geval
afkomstig is van een dienst die van
een certificaat is voorzien.

De bovenstaande gedachten zijn
alle geconcretiseerd in een drietal
amendementen die door de woord–
voerders van de oppositiepartijen in
dit debat inmiddels zijn ondertekend
en ingediend.

Voorzitter! Ten slotte vraag ik in
deze eerste termijn aandacht voor
een probleem dat voortvloeit uit het
verdelingsmechanisme dat het
Gemeentefonds kent. Uit een
onderzoekvan de Gehandicap–
tenraad blijkt, zoals overigens ook
wel aannemelijk is zonder zo'n
onderzoek, dat er tussen gemeenten
gigantische verschillen zijn in het
voorzieningengebruik die niet corres–
ponderen met het inwonertal. De
Gehandicaptenraad heeft de uitgave
voor AAW-vervoersvoorzieningen
van een aantal gemeenten met
elkaar vergeleken. Daaruit blijkt
onder andere dat in een gemeente
van circa 50.000 inwoners als
Kerkrade iets meer dan 4,5 mln. aan
vervoersvoorzieningen wordt uitge–
geven, terwijl in een drie keer zo
grote gemeente als Groningen iets
minder dan dat bedrag aan vervoers–
voorzieningen voor gehandicapten
wordt uitgegeven.

Indien de gelden die de
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gemeenten krijgen voor het
uitvoeren van de Wet voorzieningen
gehandicapten zoals voorzien alleen
maar versleuteld worden naar het
aantal inwoners, zullen er dus
gemeenten zijn die aan de gehandi–
captenvoorzieningen zwaar verlies
moeten gaan lijden. Ook daardoor
bestaat het risico dat de decentrali–
satie-operatie onrechtvaardig
uitpakt. Om dat gevaar te weren, is
het denkbaar om voor de Wet
voorzieningen gehandicapten een
doeluitkering te maken, maar
daardoor komt de doelstelling van
decentralisatie en integrale beoor–
deling van het een en ander door de
gemeenteraad in het gedrang.

Na overleg met een aantal op dit
terrein deskundigen lijkt het mijn
fractie een goed idee, indien ten
behoeve van de verdeling van de
voorzieningengelden een verfijning
als bedoeld in artikel 11 van de
Financiële-verhoudingswet 1984 zou
worden ontwikkeld en de ook dan
nog optredende herverdelingspro–
blemen op te vangen via gebruik–
making van het integratie-artikel,
artikel 38 van die Financiële-verhou–
dingswet 1984. Ik laat mij uitleggen
dat langs deze lijn geopereerd kan
worden en dat daardoor de angst
voor het zogenaamde lantarenpaal–
syndroom op financiële gronden niet
alleen kan worden weggenomen
maar dat ook apert onrechtvaardige
onderdelen van de verdeling van de
gelden, waar het de voorzieningen
betreft, naar zeer verschillende
gemeenten ongedaan gemaakt
kunnen worden. Ik hoor hierop graag
een reactie.

Voorzitter! Ik rond af. Mijn fractie
heeft vanaf het begin tegen de
voornemens op het gebied van het
gehandicaptenbeleid van de zijde
van dit kabinet grote en overwe–
gende bezwaren naar voren
gebracht. Alhoewel niet ontkend kan
worden dat op een beperkt aantal
onderdelen in de loop van de tijd de
pijn ietwat is verzacht, blijven de
voorstellen te eenzijdig ten laste
gaan van de mogelijkheden van
gehandicapten om deel te nemen
aan het maatschappelijk verkeer. Van
de jongere gehandicapten wordt een
onevenredige dosis solidarlteit
gevraagd ten behoeve van de oudere
en gehandicapte.

Beoordeling van de voorliggende
wet is pas goed mogelijk indien
helderheid wordt verschaft over het

totale financiele plaatje Daarvoor is
het noodzakelijk dat van de wijziging
van de wet die gisteren bij de
Tweede Kamer is ingediend, nadere
studie wordt gemaakt. Het is
overigens ook noodzakelijk dat meer
bekend is over de overheveling van
bepaalde voorzieningen naar de
AWBZ, zoals deze te zijner tijd toch
ook bij wet zullen moeten worden
geregeld.

Indien een meerderheid van de
Tweede Kamer van oordeel blijft dat
de voorliggende wet moet worden
aangenomen, dan kan deze via de
ingediende amendementen op het
punt van de doelstelling en de
kwaliteit van de voorzieningen in niet
onbetekenende mate worden
verbeterd. De grootste pijn blijft
echter toch ook zitten in het finan–
ciële plaatje. Ik zal met meer dan
buitengewone belangstelling
luisteren naar wat de leden van het
kabinet over al deze punten te
zeggen hebben.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Het
wetsvoorstel Voorzieningen gehandi–
capten heeft al heel wat stormen van
kritiek te verduren gekregen. De
Raad van State, organisaties van
gehandicapten en ouderen, de
vakbeweging, de Ziekenfondsraad,
bedrijfsverenigingen, de GMD en
fracties uit deze Kamer hebben
allemaal op belangrijke punten kritiek
geuit op dit wetsvoorstel. Dat het, zij
het met enige vertraging, die
stormen van kritiek heeft overleefd
en vandaag ongetwijfeld het kamer–
debat zal overleven, is evenwel niet
zozeer gelegen in de kwaliteit van
het wetsvoorstel als wel in het feit
dat er nu eenmaal coalitie-afspraken
bestaan.

Mijnheer de voorzitter! U zult
begrijpen dat mijn fractie uiterst
kritisch staat ten opzichte van dit
wetsvoorstel. Wij hebben grote
twijfels, of in de praktijk met name
de kwaliteit van de voorzieningen
gehandhaafd kan worden. En of de
verstrekking van voorzieningen voor
de gehandicapten zelf er overzichte–
lijker door wordt, betwijfelen wij
evenzeer. Het gaat om een veelom–
vattende, ingrijpende en complexe
materie. Een uitbreiding van de
groep van gerechtigden met
65-plussers, die budgettair neutraal

moet verlopen en een decentralisatie
van het grootste deel van de voorzie–
ningen naar gemeenten en zorgver–
zekeraars. Een zorgvuldige besluit–
vorming is dan een eerste vereiste.

Op papier is veel geregeld, soms
naar onze mening onvoldoende en
soms kan het beter. Maar een
belangrijke vraag is, hoe de praktijk
uit zal pakken. In hoeverre zullen de
gehandicapten zelf erop voor– of
achteruitgaan? Ik denk aan de
kwaliteit, toegankelijkheid, het
tempo, waarm^e bepaalde voorzie–
ningen worden geregeld en de finan–
ciering. Want om die mensen gaat
het tenslotte. Het betreft een groep
in de samenleving die kwetsbaar is.
En dat maant tot extra voorzich–
tigheid. Hier ligt uitdrukkelijk een
ethische notie.

De belangrijkste doelstellingen van
dit wetsvoorstel zijn de uitbreiding
van de verstrekking van voorzie–
ningen tot alle 65-plussers en een
betere afstemming van de
verstrekking van voorzieningen via
decentralisatie. Met deze doelstel–
lingen op zich zijn wij het van harte
eens. Het is een vreemde situatie dat
mensen die ouder zijn dan 65 jaar
geen AAW-voorzieningen kunnen
krijgen, terwijl jongeren dat wel
kunnen en die voorzieningen ook
kunnen houden als zij ouder worden
dan 65 jaar. Wat dat betreft, is er
sprake van een stukje discriminatie
dat uit de wereld geholpen moet
worden. Tevens zijn wij af van de
onbevredigende situatie dat jaarlijks
de leeftijdsgrens in de AAW via de
wet gehandhaafd werd. Over de
financiële consequenties en de
budgettaire neutraliteit waarmee
deze operatie moet verlopen, komen
wij later nog terug.

Ook een betere afstemming van de
voorzieningen is geen overbodige
luxe. Met name bij zorgvoorzie–
ningen waren verschillende
instanties betrokken en konden
gemakkelijk afstemmingsproblemen
ontstaan. De één-loketgedachte
spreekt ons zeker aan en zal voor de
gehandicapten zelf ook een hele
vooruitgang zijn. Eindelijk duide–
lijkheid over wie welke voorziening
verstrekt.

De doelstelling is goed, maar of de
praktische uitwerking van dit
wetsvoorstel ook het beoogde
resultaat zal hebben, betwijfelen wij.
De Raad van State en de Federatie
van bedrijfsverenigingen hebben er
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al op gewezen dat mogelijk als
gevolg van dit wetsvoorstel de
versnippering in de verstrekking van
voorzieningen verder toeneemt.
Volgens het wetsvoorstel gaan de
zorgvoorzieningen naar de zorgver–
zekeraars, de leef– en vervoersvoor–
zieningen naar de gemeenten en de
werkvoorzieningen naar de bedrijfs–
verenigingen. Problemen kunnen zich
evenwel gemakkelijk voordoen
wanneer één voorziening verschil–
lende functies heeft en wanneer de
situatie van de gehandicapte
verandert: hij gaat bijvoorbeeld weer
aan de slag of naar school, of hij
verliest zijn baan.

Er is verder de grens van ƒ 45.000
bij aanpassing van woningen en er is
de vraag in hoeverre leef– en
vervoersvoorzieningen binnen
AWBZ-instellingen door de
gemeenten moeten worden gefinan–
cierd. De vraag kan rijzen of commu–
nicatievoorzieningen alleen voor het
werk worden gebruikt, waardoor zij
via de AAW vergoed worden, of
mogelijk ook andere bestemmingen
hebben, waardoor zij door zorginstel–
lingen vergoed worden.

Een goede afstemming tussen
gemeenten, bedrijfsverenigingen en
zorgverzekeraars is van het grootste
belang, aldus de regering. Maar
wordt die afstemming niet bemoei–
lijkt door het grote aantal
verstrekkers van voorzieningen:
honderden gemeenten, tientallen
ziektekostenverzekeraars en de
bedrijfsverenigingen? Is afstemming
van beleid op nationaal niveau niet
veel eenvoudiger dan op decentraal
niveau? De VNG, de Ziekenfondsraad
en de KLOZ kunnen onderling
afspraken maken, maar de vraag is in
hoeverre individuele gemeenten en
zorgverzekeraars daaraan zijn
gehouden. Wij vrezen dat de
noodzakelijke afstemming gemak–
kelijk kan ontaarden in een
moeizaam, bureaucratisch proces,
waarvan de gehandicapte zelf de
dupe wordt. Het mag toch niet
gebeuren dat een gehandicapte die
een voorziening dringend nodig heeft
maar moet wachten en wachten,
omdat eerst nog moet worden
afgestemd wie een voorziening
verstrekt en betaalt? Ik hoop dat ik
het te somber inzie en schets en ik
hoop tevens dat de regering mijn
vrees kan wegnemen, maar gerust
ben ik er nog niet op.

Voorzitter! De regering gaat er

naar onze mening te gemakkelijk van
uit dat bijvoorbeeld de gemeente
slechts een loket is. Zeker in de grote
steden kunnen burgers vertellen dat
dit niet zo is en dat men voor
bouwkundige aanpassingen naar een
ander loket moet dan voor een
vervoersvoorziening. En dan is er nog
een loket voor inkomensondersteu–
nende voorzieningen.

Overigens wordt in het land
geëxperimenteerd om de toeganke–
lijkheid voor gehandicapten zo groot
mogelijk te maken. Wij denken aan
Rotterdam waar de gemeente en de
zorgverzekeraars één centrum
hebben ingesteld waar de gehandi–
capte terecht kan. Wanneer een
dergelijk experiment succes heeft,
zal het voor gehandicapten een
vooruitgang betekenen. Daarom stel
ik de vraag of zulke belangrijke initia–
tieven door de regering gestimuleerd
en gesteund worden. Kan dit worden
toegezegd?

Voorzitter! Decentralisatie is een
van de belangrijkste elementen van
dlt wetsvoorstel. Per 1 januari 1994
zullen de leef– en vervoersvoorzie–
ningen worden gedecentraliseerd
naar de gemeenten. Hoewel mijn
fractie in hoofdzaak positief staat ten
opzichte van decentralisatie en dat
dan meer in het algemeen, hebben
wij met betrekkmg tot dit
wetsvoorstel een aantal zorgen. In de
eerste plaats betreft dat de datum
van mvoermg, in de tweede plaats
het behoud van de kwaliteit van de
voorzieningen en in de derde plaats
de rechtsgelijkheid dan wel
ongelijkheid die kan ontstaan.

Wat de invoering betreft, vragen
wij de regering in hoeverre de
gemeenten voldoende voorbereid
zijn op het verstrekken van voorzie–
ningen voor gehandicapten. Er is
inmiddels een concept-modelveror–
dening van de VNG; de definitieve
zal waarschijnlijk pas volgende
maand worden vastgesteld. Maar
ook dat betreft alleen de regels op
papier, die grotendeels procedureel–
technisch van aard zijn. In hoeverre
zijn de gemeenten administratief–
organisatorisch en beleidsinhoudelijk
ingesteld op het verstrekken van
voorzieningen aan gehandicapten? Is
voldoende kennis opgebouwd en is
de gemeente als organisatie er klaar
voor? Het GFO-ontwerp zal
waarschijnlijk pas na de zomer
worden opgeleverd. Vervolgens moet
er nog worden proefgedraaid. Zal dit

informatie– en administratiesysteem
voor 1 januari 1994 door de
gemeenten te gebruiken zijn? Het
betreft hier uiteraard primair een
verantwoordelijkheid voor de betref–
fende gemeenten, maar de regering
en het parlement hebben hierin ook
een verantwoordelijkheid als zijnde
degenen die tot decentralisatie per
de aangegeven datum besluiten. Wij
kunnen ons voorstellen dat
gemeenten toch tot het moment
waarop het parlement over deze wet
heeft beslist, een enigszins afwach–
tende houdmg aannemen. Politiek is
een ongewisse zaak en veel werk
verzetten voor niets doet niemand
graag. Maar het betekent wel dat
gemeenten nu binnen een half jaar in
dezen orde op zaken moeten hebben
gesteld. De decentralisatie mag
immers niet uitiopen op een chaos
waarvan gehandicapten het slacht–
offer zijn. Kortom, de pregnante
vraag aan de bewindslieden: is er
voldoende zekerheid dat gemeenten
klaar zijn om deze grote klus te
klaren?

Terecht wijzen GAK en GMD erop
dat een enorme hoeveelheid dossiers
van gehandicapten moet worden
uitgesplitst over gemeenten en
zorgverzekeraars. Voor het
GAK/GMD een geweldige klus, maar
ook voor de gemeenten en zorgver–
zekeraars. In hoeverre kan de
regering al melden hoe dit proces
verloopt en of het inderdaad op tijd
geklaard zal zijn? En als het niet op
tijd lukt, wat dan? Zou een meer
geleidelijke, gefaseerde overheveling
van voorzieningen naar gemeenten
niet beter zijn geweest?

Vervolgens hebben wij onze zorg
over het behoud van de kwaliteit van
de voorzieningen. Is er thans sprake
van verstrekking van voorzieningen
via een deskundige organisatie bij
uitstek, de GMD, straks zullen
honderden gemeenten zelf voorzie–
ningen gaan verstrekken. En in
hoeverre is die deskundigheid ook
aanwezig bij gemeenten, ook bij de
kleinere gemeenten? Om de kwaliteit
te blijven waarborgen zijn wij van
mening dat gemeenten zich door
gecertificeerde diensten moeten
laten adviseren. Een algehele
verplichting voor elke verstrekking
van voorzienmgen gaat uiteraard te
ver. Gemeenten moeten in hun
verordening zelf vastleggen wanneer
advisering aan de orde is. En in de
gevallen dat de advisering in beeld

Tweede Kamer Voorzieningen gehandicapten
11 mei 1993
TK67 67-4792



Van der Vlies

is, zijn wij voorstander van een
verplichte advisering door een gecer–
tificeerde dienst. Daardoor bestaat
er een zekere garantie dat de
kwaliteit van de voorzieningen op
peil blijft en dat niet onverhoopt
allerlei beunhazen zich ongecontro–
leerd op de markt voor voorzieningen
begeven. De eerste twee jaar dient
de GMD, vanwege de expertise die
zij heeft opgebouwd, de adviseur te
zijn. Daarna kan er een vrije concur–
rentie ontstaan , waarbij de kwaliteit
door certificering gewaarborgd blijft.
Graag willen wij een reactie van de
regering.

Tot slot vragen wij aandacht voor
de mogelijkheid dat gemeenten, hoe
goedwillend zij ook zijn, uiteindelijk
kunnen gaan bezuinigen op uitgaven
voor de voorzieningen ten behoeve
gehandicapten, omdat er nog zoveel
andere prioriteiten zijn en het
conjunctureel allemaal nogal tegen
zit. Het geld voor de voorzieningen
komt in het Gemeentefonds terecht
en staat dus ter vrije beschikking van
de gemeente. Wij zouden de
regering willen vragen of het niet
zinvol is om het geld voor de
voorzieningen de eerste jaren,
bijvoorbeeld tot de eerste volledige
evaluatie, te oormerken, zodat zeker
is dat dit geld ook inderdaad aan
voorzieningen voor gehandicapten
wordt besteed.

Uiteindelijk zal het de rechter zijn
die toetst of een gemeente zich aan
de wettelijke verplichting houdt tot
het verstrekken van voorzieningen.
Wij zijn daarom voorstander van een
zekere normering van de
verstrekking van voorzieningen aan
gehandicapten. Artikel 2 van het
regeringsvoorstel is wat dat betreft
te vrijblijvend geredigeerd. Een
zekere materiële norm zal, zeker
wanneer de rechter toetst of de
gemeente aan haar verplichtingen
voldoet, nodig zijn. Samen met
andere fracties zullen amende–
menten ingediend worden, die erop
neerkomen dat in artikel 2 een kwali–
teitsnorm wordt neergelegd. De
verstrekking van voorzieningen dient
erop gericht te zijn dat gehandi–
capten zoveel mogelijk kunnen
deelnemen aan het maatschappelijke
leven en de voorzieningen moeten
van een voldoende kwaliteit zijn.
Graag willen wij een reactie van de
regering op deze uitspraken en
uiteraard op enig moment ook over
de amendementen.

Als het gaat om de rechtsge–
lijkheid, is het onvermijdelijk dat met
decentralisatie meer verschillen
kunnen optreden. Dat accepteren wij
ook als consequentie van decentrali–
satie. Op dat gemeentelijke
bestuursniveau worden Immers het
bestuur en de resultaten van het
bestuur ook door gekozenen bepaald
en gecontroleerd. Verschillen zullen
en kunnen er dus zijn. Zij mogen
echter niet te groot worden en de
kans dat dit wèl gebeurt, is niet uit te
sluiten.

Relatief rijke gemeenten zullen
zich meer kunnen veroorloven dan
arme gemeenten, laat staan
artikel-12-gemeenten. Een gemeente
met minder gehandicapten en
ouderen kan per gehandicapte meer
uitgeven dan een gemeente met veel
gehandicapten en ouderen. Een
aspect dat hier een rol speelt, is de
verdeling van de AAW-gelden over
de gemeenten. De norm daarvoor is
volgens dit wetsvoorstel het
inwonersaantal per gemeente. Wij
hebben onze twijfels of het wel juist
is om dit als enig criterium te
hebben. Zouden er niet enkele
parameters aan moeten worden
toegevoegd? Rijke gemeenten met
meer financiële mogelijkheden
kunnen gehandicapten meer bieden
dan armere gemeenten. Wij beseffen
dat het Rijk, de centrale overheid,
daar bij de verdeling van de gelden
weinig aan zal kunnen doen.
Gemeenten met meer mensen die op
voorzieningen zijn aangewezen,
zullen meer financiële lasten krijgen
dan gemeenten die minder gehandi–
capten als inwoner hebben. En hier
valt volgens ons wèl een correctie te
overwegen. Zo bestaat er een vrij
duidelijk verband tussen leeftijd en
het aangewezen zijn op voorzie–
ningen. De ouderdom komt immers
met gebreken. Het zou goed zijn
wanneer in de verdeling van de
gelden over de gemeenten rekening
gehouden werd met de leeftijds–
opbouw van de bevolking. Een
logische redenering is dat meer
vergrijsde gemeenten meer
aanvragen zullen krijgen voor
voorzieningen, daarvoor meer geld
nodig zullen hebben en dus ook
recht hebben op een hogere
tegemoetkoming.

Zijn er ook geen significante
verschillen ten aanzien van het
keuzepatroon dat in een bepaalde
gemeente geldt, als het erom gaat of

een gehandicapte langer - en dus
langer dan elders - zo zelfstandig
mogelijk leeft dan wel thuisblijft? Zijn
er significante verschillen op dit punt
tussen stad en platteland, dus tussen
stedelijke gebieden en de regio? Hoe
zit dat precies?

Ook vragen wij de regering in
hoeverre gemeenten die meerdere
AWBZ-instellingen herbergen, zoals
gezinsvervangende tehuizen en
beschermde woonvormen, waarvoor
gemeenten de zorgplicht krijgen,
financieel te zwaar belast kunnen
worden. Graag hebben wij op dit
punt een reactie van de regering.

Voorzitter! Een tweede hoofdpunt
waarbij de ongelijkheid onaan–
vaardbare vormen zou kunnen
aannemen, betreft de eigen
bijdragen die gemeenten zullen
mogen vragen van gehandicapten.
Gemeenten moeten daarbij rekening
houden met de draagkracht van
betrokkenen, maar zij zijn overigens
vrij om te bepalen op welke wijze zij
dat doen. Naar onze mening wordt
de gemeenten hiermee nogal veel
vrijheid gelaten. Inkomensbeleid is
een nationale en niet een lokale
aangelegenheid. En dat geldt toch
ook voor gehandicapten? In de brief
van 4 mei staat dat de regering
hiervoor de landelijke normen verder
wil aanscherpen, terwijl de VNG daar
een fel tegenstander van is, omdat
het de beleidsvrijheid van
gemeenten benadeelt. Tot en met
anderhalf maal het norminkomen is
de eigen bijdrage gemaximeerd tot
ƒ 500. Boven die inkomensgrens
geldt slechts dat gemeenten een
nader door het gemeentebestuur te
bepalen gedeelte van de draagkracht
in aanmerking mogen nemen. Die
bepaling is nogal ruim. In de eerste
plaats vragen wij of het bepalen van
de draagkracht door de gemeenten
op een uniforme wijze zal gebeuren.
Welke regels worden daarbij gehan–
teerd? In de tweede plaats zegt de
bepaling - zie artikel 2, lid 4 - niet
meer dan dat niet 100% van de
draagkracht mag worden meege–
rekend. Gemeenten behouden in
theorie de vrijheid tot net aan die
100%, zeg maar 99,9%. Is het
daarmee in feite geen nietszeggende
bepaling geworden? Hoe staat de
regering tegenover een bepaling dat
gemeenten maximaal bijvoorbeeld
10% van het bruto inkomen kunnen
vragen als eigen bijdrage? Heel
bewust staat hier: bruto inkomen.
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Wanneer gemeenten ten opzichte
van gehandicapten een eigen
inkomenspolitiek gaan voeren,
kunnen er onwenselijke verschillen
ontstaan.

Ook willen wij van de regering
weten of een cumulatie mogelijk is
van eigen bijdragen voor voorzie–
ningen die gemeenten verstrekken
en voorzieningen vanuit de AWBZ.
Vindt de berekening van eigen
bijdragen door gemeenten en ziekte–
kostenverzekeraars volledig onafhan–
kelijk van elkaar plaats? Bestaat dan
het gevaar dat beide rekening
houden met de draagkracht van de
gehandicapte, maar dat die draag–
kracht wordt overschreden wanneer
beide soorten eigen bijdragen bij
elkaar worden geteld? Wij horen in
dit verband graag het commentaar
van de regering op het commentaar
van de Gehandicaptenraad, die stelt
dat gehandicapten na aftrek van
ziektekosten ai snel onder het
bijstandsniveau zakken. Ook vragen
wij in hoeverre de eigen bijdragen
aan woningverbetering, bijvoorbeeld
in de verhoging van de huur, zal
worden meeberekend bij het bepalen
van de draagkracht van de gehandi–
capte en meeberekend wordt bij de
maximale eigen bijdrage van gehan–
dicapten.

Wij willen in ieder geval dat er een
uniforme berekening van de draag–
kracht komt voor alle gemeenten en
dat voor alle inkomenscategorieën
een maximum aan eigen bijdragen
wordt vastgesteld. Daarbij kan aan
een percentage van het inkomen
gedacht worden. Graag horen wij het
commentaar van de regering hierop.
Eveneens willen wij van de regering
horen hoe vermeden wordt dat er
een cumulatie ontstaat van eigen
bijdragen voor enerzijds leef– en
vervoersvoorzieningen en anderzijds
zorgvoorzieningen die de draag–
kracht van betrokkenen te boven
gaat.

Over de overheveling van voorzie–
ningen aan zorgverzekeraars en
gemeenten hebben wij ook een
aantal vragen. Voor woningaanpas–
singen wordt een grens gelegd bij
ƒ45.000. Daarboven wordt de
aanpassing vergoed door de zorgver–
zekeraars, daaronder door de
gemeenten. Wij vragen de regering,
in dit geval misschien vooral de
staatssecretaris van VROM, of hierin
een mogelijke haard van conflicten
tussen instanties ligt, vooral wanneer

het gaat om aanpassingen dan wel
een serie aanpassingen waarvan de
kosten rond die grens van ƒ45.000
uitkomen. Weliswaar stelt de
regering voor om een onafhankelijke
instantie een bindend advies te laten
geven, maar de vraag is of dan het
tijdsaspect gaat spelen. Kan de
procedure niet te lang gaan duren,
zeker voor gehandlcapten die op
korte termijn een aanpassing
behoeven? Is het niet beter om
uiteindelijk één instantle te belasten
met de woningaanpassing? Dat
zouden de gemeenten kunnen zijn,
die mogelijk onderling een fonds
creëren om de kosten van dure
woningaanpassingen op te vangen.

Voor de overheveling van de
zorgvoorzieningen naar de AWBZ is
de relatie met het wetsvoorstel
Zorgaanspraken van groot belang. In
februari heeft de regering een
tijdpad gegeven waarin beide wetten
op 1 januari 1994 in werking treden.
Acht zij dit nog steeds haalbaar?
Graag horen wij wat te doen als blijkt
dat het wetsvoorstel Zorgaanspraken
niet tijdig of zelfs in het geheel niet
door de Kamer wordt aanvaard. Door
aanvaarding van dit wetsvoorstel
mag de Kamer niet in een dwangpo–
sitie komen om ook het andere
wetsvoorstel te aanvaarden. Een
gehjk opgaande parlementaire
behandeling ware te verkiezen
geweest boven de huidige
procedure. Het is anders gelopen,
wat niet helemaal aan deze bewinds–
lieden is toe te rekenen; dat erken ik.

Over de decentralisatie van de
vervoersvoorzieningen vragen wij van
de regering op een aantal punten
nadere informatie. Volgens een
recent commentaar van de Gehandi–
captenraad heeft de regering op een
aantal punten de waarheid geweld
aangedaan. Dit is nogal wat en
daarom zet ik er een extra streepje
onder dat ik slechts uit het
commentaar citeer. Zo zou de
regering de bewering dat gehandi–
capten 2500 km per jaar vergoed
krijgen, niet waarmaken, aangezien
voor mensen die zijn aangewezen op
een taxi dan wel een rolstoeltaxi, de
kosten ƒ 6000 respectievelijk
ƒ 10.000 per jaar zijn, terwijl de
gemeenten de beschikking krijgen
over gemiddeld ƒ 1550. Een derge–
lijke positie behoeft een duidelijk en
overtuigend commentaar van de
regering.

Gemeenten zullen via meer

collectief vervoer kunnen bezuinigen
op vervoerskosten. Op zichzelf
hebben wij niets tegen collectief
vervoer, als dat adequaat is. Wel
vragen wij ons af, of juist gehandi–
capten er in de praktijk voldoende
mee uit de voeten kunnen. "Zorg op
maat" is het devies geweest, althans
wanneer het ging over het gehandi–
captenbeleid Betekent dat niet
primair een individuele benadering,
die in tegenstelling staat tot een
collectieve, verondersteld dat die
consequent zou worden doorge–
voerd?

Ook is het voor ons de vraag, of
een blindengeleidehond tot een
vervoersvoorziening moet worden
gerekend, waarvan de prijs door
gemeenten kan worden afgewogen
tegenover andere vormen van
vervoer. De gehandicaptenorgani–
saties pleiten ervoor, ook gezien de
specifieke kennis die nodig is en de
geringe aantallen waar het om gaat,
om de blindengeleidehond via de
AAW te blijven verstrekken. Graag
een eenduidig antwoord.

Ik kom bij enkele financiële
aspecten. De uitbreiding van de
gerechtigden met 65-plussers dient
budgettair neutraal te verlopen.
Voorzieningen moeten met meer
mensen gedeeld worden. Dat
betekent, of bezuinigen op voorzie–
ningen of meer efficiency. Bij een
aanname van 30% niet-gebruik
zouden de kosten van de
AAW-voorzieningen meer dan
verdubbelen: een toename van 1,2
mld. tot 2,16 mld. Wat betreft die
30% niet-gebruik willen wij de
regering nog eens kritisch vragen, of
ze zich daarmee niet te rijk rekent.
Zou het niet zo kunnen zijn dat door
voorlichting, die onmisbaar is - die is
trouwens toegezegd en die komt er
dus - het percentage niet-gebruik
straks lager uitkomt? Is het niet zo
dat burgers altijd nog gemakkelijker
naar de gemeente stappen dan naar
een bedrijfsvereniging? Zeker gezien
de financieel-economische situatie
en de toch al hoge collectieve–
lastendruk zijn wij van mening, dat
inderdaad gestreefd moet worden
naar budgettaire neutraliteit. Bezui–
nigen is moeilijk, maar noodzakelijk.

Wat de invulling van de bezuini–
gingen betreft - een en ander tekent
zich nu af - hebben wij nog wel onze
twijfels. De overheveling van de
zorgvoorzieningen naar de AWBZ zal
een aanzienlijke besparing opleveren,
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omdat de aanspraken vanuit de
AWBZ meer beperkt zijn dan vanuit
de AAW. Maar wij weten ook, dat
het buitengewoon moeilijk is om de
kosten in de zorgsector te
beheersen. De staatssecretaris van
Volksgezondheid zal de eerste zijn
om mij althans daarin royaal bij te
vallen. Het KLOZ is ook uiterst
sceptisch over de financiële effecten
en verwijst onder meer naar de
Ziekenfondsraad, die heeft berekend
dat de overheveling de AWBZ 300
mln. tot 400 mln. gaat kosten. Graag
horen wij het commentaar van de
regermg Als dat allemaal waar is,
dan zou de conclusie zijn, dat de
regering het risico loopt om zich te
rijk te rekenen.

Aanspraken op leefvoorzieningen
blijven vooralsnog ongelimiteerd. Wij
vragen de regering, of hierin niet een
mogelijke bron van sterke kosten–
groei kan liggen. Ook vragen wij de
regering, of de financiële vergoeding
voor de gemeenten op termijn
toereikend zal zijn. Tot 1996 zal het
bedrag voor het Gemeentefonds met
7% stijgen. Daarna wordt de gebrui–
kelijke systematiek weer gevolgd.
Wij vragen de regering, of op termijn
de gemeenten daardoor niet in finan–
ciële problemen kunnen komen.

Ik rond af. De Wet voorzieningen
gehandicapten is wel genoemd de
"Wet verwaarlozing gehandicapten".
Zover willen wij zeker niet gaan. Wij
zijn van mening, dat de regering
binnen de budgettaire mogelijkheden
gezocht heeft naar een adequate
verstrekking van voorzieningen aan
gehandicapten. Maar of zij in alle
opzichten in de goede richting heeft
gezocht, dat is de vraag. Het
wetsvoorstel blijft voor ons op te
veel onderdelen een sprong in het
duister. Mijn fractie heeft nog veel
twljfels en vragen, met name over de
werking van dit wetsvoorstel in de
praktijk. Zal er iets terechtkomen van
de één-loketgedachte? Zal de
kwaliteit van het niveau van voorzie–
ningen niet worden aangetast?
Rekent de regering zich niet rijk met
vooraf ingeboekte bezuinigingen?
Wat zijn de financiële consequenties
voor gehandicapten? Kan de
invoering verantwoord verlopen?
Soms moet een wetsvoorstel het
voordeel van de twijfel gegeven
worden. Maar bij zo'n belangrijk
onderwerp willen wij graag eerst
duidelijke en heldere antwoorden
krijgen, alvorens wij dat voordeel

geven. Ik hoop dat de regering in
haar termijn daaraan zal voldoen.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Als de mate
van beschaving van een land een
afspiegeling is van de wijze waarop
dat land met de allerzwaksten
omgaat, dan dreigt het bescha–
vingspeil door de cumulatie van
bezuinigingen met dit wetsvoorstel
een bedenkelijk niveau te bereiken.
Na de WAO'ers zijn het nu de
gehandicapten, vaak zijn dat
dezelfde mensen, die het kind van de
rekening worden. Wat is namelijk de
essentie van deze wet? Onder de
vlag van decentralisatie wordt een
niet misselijke bezuinigingsoperatie
doorgevoerd. Een groot deel van de
huidige AAW-voorzieningen, waarop
gehandicapten een beroep kunnen
doen om een zo normaal mogelijk
leven met een handicap te kunnen
leiden, worden voortaan georgani–
seerd en gefinancierd door de
gemeenten. Tegelijkertijd kunnen
ook 65-plussers daarvan gebruik
maken. Voordat er echter gedecen–
traliseerd wordt, wordt er 30%
gekort op de vervoersvoorzieningen:
10% op 1 oktober 1992, 10% op 1
april 1993 en 10% op 1 oktober
1993. Bovendien worden er
tientallen miljoenen gekort op de
Regeling geldelijke steun huisvesting
gehandicapten. Kortom, het aantal
mensen dat recht heeft op voorzie–
ningen wordt ongeveer verdubbeld
en het daarvoor beschikbare budget
wordt al met al verlaagd.

Als ik de cijfers in de memorie van
toelichting mag geloven - en ik
verkeer wat dat betreft in dezelfde
verwarring als de heer Kohnstamm -
ontstaat er door de verdubbeling van
de doelgroep een gat van in totaal
structureel ruim 1,2 mld. In het
kader van de WVG moeten de
gemeenten een gat zien te dichten
van ten minste 655 mln. Ik zeg erbij
dat ook mijn fractie gelooft dat er
door de uitvoering bij de gemeenten
te leggen op den duur wellicht
besparingen zijn, door grotere
efficiency, meer maatwerk en het op
elkaar afstemmen van voorzieningen,
maar dan nog is dit een enorm gat.
Hoe groot het gat is, daarover tast
bij de behandeling van dit
wetsvoorstel eigenlijk iedereen in het
duister. Wat ontbreekt aan dit

wetsvoorstel - het gaat dus niet om
een kleinigheid van tientallen
miljoenen - is een degelijk financieel
overzicht. Welk bedrag wordt nu
precies overgeheveld naar de
gemeenten? En waaruit wordt dat
bedrag gefinancierd? Hoeveel geld is
er nu per hoofd van de bevolking van
de gemeenten beschikbaar voor
woonvoorzieningen, voor vervoers–
voorzieningen, voor zorgvoorzie–
ningen en voor inkomensondersteu–
nende voorzieningen? Wat moeten
mensen uit eigen zak gaan betalen?
Welk bedrag is voor de gemeenten
beschikbaar ter dekking van voorbe–
reidingskosten en bijvoorbeeld - dat
is niet onbelangrijk - ter financiering
van de opbouw van de expertise?

Ik heb begrepen dat de regering
en de VNG nog aan het worstelen
zijn over de aangekondigde extra
bezuinigingen bij de Voorjaarsnota
van 80 mln. op het VROM-aandeel in
de WVG. De Ziekenfondsraad heeft
aangegeven niet uit te komen met
het toegekende budget. De VNG
voorziet op het punt van de woning–
aanpassing budgettaire problemen in
verband met de vergrijzing. Dat zijn
de opvattingen die wij te horen
hebben gekregen; maar, zoals
gezegd, enige helderheid over alle
financiële bedragen en de financiële
discussies hoop ik in het kader van
dit debat te krijgen. Wat ik doe, is
een eerste visie geven naar
aanleiding van de gegevens die wij
hebben gekregen. Nogmaals, dit is
niet het laatste woord, maar wij
willen wel een grote bezorgdheid
uitspreken als het gaat om de finan–
ciële problemen.

Alleen al het feit dat de regering
niet duidelijk is over de financiële
kanten - en dan gaat het dus om al
die financiële ingangen en uitgangen
bij elkaar - maakt het deze Kamer
onmogelijk om op dit moment echt
zinnig met de regering van
gedachten te wisselen. Want los van
andere onvolkomenheden in de wet,
gaat het toch wel om de vraag
hoeveel geld er wordt meegestuurd.
Ik vraag de regering daarom, een
degelijke financiële onderbouwing
van het wetsvoorstel - het liefst op
schrift - tijdens dit debat te geven.

Wij vinden dat de regering open
moet zijn over deze financiële
operatie. Wij vermoeden dat er een
grote kloof gaapt tussen de huidige
situatie en de situatie waarin de
doelgroep, de gehandicapten, in de
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toekomst zal komen te verkeren. Wij
vrezen dat met dit wetsvoorstel in
feite de voorzieningen voor gehartdi–
capten zo verminderd worden dat
het op termijn onaanvaardbaar is.
Wij kunnen dit echter nu niet goed
overzien.

De Raad van State heeft dat
vermoeden blijkbaar ook. In zijn
advies stelt de raad dat de keuze
voor budgettaire neutraliteit binnen
de voorzieningen een erg zware
wissel trekt op de solidariteit van
jonge gehandicapten met de
ouderen. Ik mag zeggen dat deze
discussie niet alleen door de
oppositie gevoerd wordt. Ik herinner
aan het artikel in de Volkskrant van
gisteren waarin staat dat
CDA-bestuurders op plaatselijk
niveau zeer bezorgd zijn dat zij in de
toekomst een afweging moeten
maken tussen bijvoorbeeld lantaren–
palen en bijstand. Met dit
wetsvoorstel komt er nog een
afweging bij: lantarenpalen,
vervoersvoorzieningen of rolstoelen.
Als op gemeentelijk niveau, dwars
door de politieke verhoudingen heen,
dit probleem wordt gesignaleerd,
meen ik dat de Kamer, inclusief de
CDA-fractie, helderheid moet geven
over de situatie waarin deze
afweging in de toekomst moet
worden gemaakt.

In elk geval is duidehjk dat de
gehele operatie geen cent extra mag
kosten. Het uitgangspunt is budget–
taire neutraliteit. Toch is dat
onlogisch en onrechtvaardig, want
mensen boven de 65 jaar mogen nu
- en terecht - voorzieningen
aanvragen. Ouderen mogen nu profi–
teren van voorzieningen waarvoor zij
in feite al jaren betalen. Wij hebben
in de schriftelijke voorbereiding
opheldering gevraagd over de
miljarden die 65 plussers in de
periode 1990t/m 1993 hebben
betaald ter financiering van de AAW.
Vanaf die tijd - na de operatie-Oort -
is de AAW niet gefinancierd uit
premies maar uit belastingop–
brengsten. De loon– en inkomstenbe–
lasting en de premies volksverzeke–
ringen zijn gecombineerd tot een
inkomensheffing in de eerste tarief–
schijf. De belastingcomponent werd
verhoogd van 7% tot 13%.
Uitsluitend voor mensen onder de 65
jaar is de premiecomponent met 6%
verlaagd. Het AAW-fonds is
vervolgens gefinancierd uit rijksbij–
dragen. Deze, toch ingenieuze

constructie heeft, mogen wij
achteraf wel zeggen, de regering
geen windeieren gelegd.

Het verschil tussen de belasting|-
opbrengsten en het bedrag dat de
overheid in de fondsen heeft gestort
bedroeg in de periode 1990 tot
1993 ruim 6 mld. Ik kan niet anders
dan constateren dat dit bedrag
kennelijk in de schatkist is
verdwenen. Dat heeft natuurlijk
bijgedragen aan het verklemen van
het financieringstekort, of zie ik dat
verkeerd? Mensen van 65 jaar en
ouder hebben naar mijn berekening
in die periode zo'n 2,7 mld. bijge–
dragen aan de AAW. Dat betekent
dus dat de 65-plussers de afgelopen
jaren - via een omweg, maar onmis–
kenbaar - 2,7 mld. hebben betaald
voor voorzieningen waarop zij geen
beroep konden doen. Zie ik dat nu
goed of niet? Als deze conclusie juist
is, zijn wij van mening dat dit bedrag
van 2,7 mld. alsnog moet worden
besteed aan de voorzieningen waar
het voor betaald is. Dat dit bedrag
inmiddels is gebruik ter vermindering
van het financieringstekort mag geen
reden zijn, dit niet alsnog te
herstellen.

Het ontbreken van een degelijke
financiële verantwoording is een
manco van dit wetsvoorstel. Waar
ligt dat nu precies aan. Komt dat
omdat dit wetsvoorstel de scheids–
lijnen tussen departementen
overtreft? Is het zo moeilijk om de
diverse departementen boekhoud–
kundig bij elkaar te krijgen, of is er
een andere reden? Hult men liever
de echte financiële kanten van het
wetsvoorstel in de mist? Dat kan
handig zijn in verband met onder–
handelingsposities. Tenslotte moet
de regering in deze tijd van decen–
tralisatie nogal wat onderhandelen.
Het is toch handig als men daarbij
niet het achterste van de tong hoeft
te laten zien. Dat brengt de Kamer
echter in een vervelende positie,
omdat zij een afweging wel degelijk
moet maken.

Inhoudelijk en procedureel is
kritiek geleverd door de Raad van
State, Ziekenfondsraad, gehandicap–
tenorganisaties, gemeenten, bedrijfs–
verenigingen, vakbeweging,
ouderenbonden, Voorlopige raad
voor het ouderenbeleid en door de
meeste fracties in de Kamer. Het
vreemde is dat, ondanks deze toch
zware kritiek, het wetsvoorstel als
geheel overeind is gebleven. De

regeringsfracties hebben zich samen
met de VNG ingegraven en
afgeschermd van deze kritiek. De
regering heeft zich tot nu toe nauwe–
lijks iets aan de kritiek uit de Kamer
gelegen laten liggen. Geluiden uit de
samenleving zijn niet echt vertaald in
wijzigingen in dit wetsvoorstel. In dat
opzicht heb ik de associatie van de
regering als een mol in het daglicht:
ze hoort of ziet niets en gaat gewoon
de eigen gang, hopend dat het een
keer nacht wordt.

Voorzitter! Slechts even heb ik in
de afgelopen maanden toch een
moment van discussie bespeurd bij
een regeringsfractie en dat was de
PvdA. Tijdens het laatste mondeling
overleg over dit onderwerp op 4
februan bracht Jacqueline Beijlen als
woordvoerder van deze fractie kritiek
te berde. Ik citeer: "Er is bij onze
fractie enige irritatie ontstaan door
de manier waarop de bewindsper–
sonen bij de behandeling van het
wetsvoorstel met de Kamer omgaan.
Als het om wezenlijke vragen gaat,
zoals die over de inkomenseffecten
voor de huidige gehandicapten, vind
ik dit zeer bezwaarlijk. Als de
bewindspersonen er prijs op stellen
dat de PvdA achter dit voorstel blijft
staan, dan mogen wij toch op z'n
minst verlangen dat onze vragen
worden beantwoord."

Mag ik er bij de behandeling van
dit wetsvoorstel van uitgaan dat de
PvdA nog steeds op dit standpunt
staat of moet ik - en dat is misschien
wat ver gezocht - toch een
aanwijzing tot een verandering in de
houding van deze fractie zien in het
feit dat er een andere woordvoerder
komt bij de behandeling van dit
wetsvoorstel?

Mevrouw Beijlen-Geerts (PvdA): Ik
heb inderdaad gesteld dat de PvdA
een goed antwoord wil op de
gestelde vragen als de bewindsper
sonen er prijs op stellen dat de PvdA
de voorstellen blijft steunen. In de
nota naar aanleiding van het
eindverslag zijn de meeste vragen
voldoende beantwoord. Vragen die
nog niet of onvoldoende zijn beant–
woord, komen straks in de inbreng
van mijn fractie naar voren.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat betekent dus dat u inzicht heeft
in de inkomenseffecten van dit
wetsvoorstel voor de huidige gehan–
dicapten en dat u die inkomensef–
fecten niet bezwaarlijk vindt.
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Mevrouw Beijlen-Geerts (PvdA):
Wij zijn onder andere heel tevreden
met de beperkingen die inmiddels
voor de eigen bijdrage naar voren
zijn gebracht.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Ja, dat is alleen een maximumbij–
drage voor minima en mensen onder
de ziekenfondsgrens. Mijns inziens
geldt dit niet voor een cumulatie van
de eigen bijdragen die aanzienlijk
kan zijn, maar daar zal ik de regering
nog naar vragen.

Mevrouw Beijlen-Geerts (PvdA):
Die vraag moet u mderdaad aan de
regering stellen Mijn fractie komt
daar straks nog op terug.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dank u wel. Ik neem aan dat de
beleidslijn van de PvdA ondanks de
wisseling van woordvoerders niet is
veranderd.

Voorzitter! Ik wil ook een
opmerking maken over de wettelijke
regelingen die met dit wetsvoorstel
samenhangen: de wettelijke regeling
van aanspraak op zorg in de AWBZ
en bijvoorbeeld het wetsvoorstel
waarin bepaald wordt dat ouderen
AWW/ANW-premie betalen en de
huidige AAW/AWW-rijksbijdragen
weer premiegefinancierd worden. Ik
zou het niet erg verteerbaar vinden
als wij vandaag bij de behandeling
van dit wetsvoorstel doen alsof er
ook al een oordeel in positieve zin
zou zijn uitgesproken over deze
wetsvoorstellen. Gaat de regering er
eigenlijk van uit, mocht de Kamer de
WVG onverhoopt aannemen, dat er
bijna geen wijziging meer kan
worden aangebracht in de andere
daarmee nauw samenhangende
wetsontwerpen die ik zojuist
noemde? Kan de Kamer nog bepalen
dat bijvoorbeeld 65-plussers geen
AAW-premie betalen, omdat de
AAW met name gericht is op
werkvoorzieningen waar AOW'ers
per definitie geen recht op hebben.
Wat gebeurt er als bijvoorbeeld
huishoudelijke hulp, die nu via de
AAW verstrekt wordt, na amendering
geschrapt zou worden uit de AWBZ?
Het gaat mij hierbij om het verband
tussen de diverse wetsvoorstellen.

Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Bij interruptie: het andere

wetsvoorstel waar mevrouw Brouwer
naar verwijst, stelt uitdrukkelijk dat
ouderen boven de 65 geen premie
voor de AAW gaan betalen. Zij hoeft
dit er dus niet uit te schrappen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Als dat inderdaad zo is, kan de
staatssecretaris deze vraag vergeten.
Dan blijft echter de algemene,
concretere vraag: hoe is de
verhouding tussen die andere
wetsontwerpen en dit wetsontwerp?
Het gaat mij er in principe om dat de
regering straks niet aankomt met het
verhaal: "De Kamer heeft dit
wetsontwerp geaccepteerd. De
zaken die geregeld worden in de
andere wetsontwerpen, zijn hiervan
dus een logisch gevolg. Daaraan kan
de Kamer niets meer wijzigen." De
staatssecretaris begrijpt wat ik
bedoel.

Voorzitter! Ook inhoudelijk heeft
mijn fractie moeite met het
wetsvoorstel. Het verschaft
65-plussers het recht op voorzie–
ningen. Dat is de goede kant ervan.
Met dit wetsvoorstel krijgt de
gemeente - zoals gezegd - een
belangrijke rol bij de financiering en
de organisatie van de voorzieningen.
Ook dat is een goede kant van het
wetsvoorstel. De afstemming met
bijvoorbeeld het volkshuisvestings–
beleid, het flankerend beleid, het
ouderenbeleid en het vervoersbeleid
op lokaal niveau, kan met dit
wetsvoorstel onmiskenbaar verbe–
teren. Het kan, maar het is nog lang
niet zover.

De gemeenten zijn er naar onze
mening niet klaar voor. De wet is op
essentiële punten zo vaag, dat er
grote rechtsongelijkheid kan
ontstaan en de kwaliteit van de
voorzieningen - een zeer belangnjk
punt - is niet gegarandeerd. Er is
bovendien geen sprake van vermin–
dering van het aantal loketten en dat
was toch een belangrijke reden om
te komen tot dit wetsvoorstel.
Voordat de rijksoverheid de verant–
woordelijkheid overdraagt aan de
lokale overheden en de zorgverzeke–
raars, moeten wij er zeker van zijn
dat de situatie voor mensen met een
handicap minimaal niet verslechtert
en dat er geen chaos uitbreekt, als
overheveling naar de gemeente
plaatsvindt.

De rijksoverheid zal meer regels
moeten stellen dan in het
wetsontwerp gebeurt. Dat is, na alles

te hebben afgewogen, onze mening.
En als er regels geformuleerd
worden, moeten zij niet zo vaag zijn
dat zij te weinig rechtszekerheid
geven. Ik geef een voorbeeld. De
term "de goedkoopste adequate
voorziening" is voor gehandicapten
niet bepaald geruststellend. Wat
betekent deze term? Gaat de nadruk
op "goedkoop" liggen of op
"adequaat" en voor wie "goedkoop"
of "adequaat"? Een andere term in
het wetsontwerp, de "zorgplicht"
heeft pas betekenis, als deze nader
wordt omschreven. Dit is te vaag.
Gehandicapten en ouderen hebben
er recht op, te weten op welke
voorzieningen zij in hun gemeente
aanspraak kunnen maken.

Ik dring niet zomaar aan op meer
wettelijke regels. Ik doe dit niet,
omdat ik de gemeentebesturen niet
vertrouw. Het gaat hier echter om
basisvoorwaarden voor een grote
groep mensen. De kwaliteit van hun
leven is hierbij gebaat. Dergelijke
rechten mogen naar mijn mening
ook niet afhankelijk zijn van de finan–
ciële positie van een gemeente of
van het toevallig aantal gehandicapte
inwoners. Wonen er weinig gehandi–
capten en ouderen in een gemeente
- neem Almere - dan zou het kunnen
zijn dat er relatief veel geld is voor
een gehandicapte. Zijn er echter vele
ouderen en vele gehandicapten -
bijvoorbeeld Zandvoort - dan zou het
voorzieningenpeil wel eens een stuk
lager kunnen zijn. En verhuizen om
betere voorzieningen te krijgen, kun
je als gehandicapte meestal wel
vergeten. Het voorzieningenpeil
hangt dan vooral af van de rijkdom
of de armoede van een gemeente.
De gehandicapte is voor zijn bestaan
afhankelijk van de toevallige omstan–
digheden waarin de gemeente
waarin hij woont, verkeert.

Zeker, de gemeenten zullen
natuurlijk een verordening moeten
opstellen met betrekking tot de
verlening van woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen en rolstoelen,
maar de regering stelt in de memorie
van antwoord: "Wel kan de kosten–
ontwikkeling de gemeenten
aanleiding geven de mogelijkheden
tot kostenbeheersing die de wet
biedt, te gebruiken en de veror–
dening bij te stellen." Kortom er is
hier sprake van te veel rechtsonge–
lijkheid. Er moet een nadere preci–
sering komen van de zorgplicht, wil
dit een beetje tot een gemiddelde
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kunnen leiden. Wij erkennen dat er
ook dan sprake zal zijn van een
verschil in beoordeling. Dat zal bij
decentralisatie altijd het geval zijn.
Maar er mag geen aanleiding worden
gegeven tot het ontstaan van een
groot verschil en tot willekeur.

Op basis van deze redenering
heeft mijn fractie, samen met alle
andere democratische oppositiepar
tijen in een amendement voorgesteld
om artikel 2 aan te scherpen door
aan te geven dat het erom gaat dat
mensen dankzij de voorzieningen
kunnen deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer. Wij
verstaan daaronder ook het leven
binnenshuis. Het gaat erom dat men
met behulp van die voorzieningen
zoveel mogelijk zelfstandig kan
leven, zowel binnens– als
buitenshuis. Het is een ruime
omschrijving, maar het is meer dan
het wetsvoorstel geeft.

Daarnaast stelt de fractie van
Groen Links voor om door aanvulling
van hetzelfde artikel 2, wettelijk vast
te leggen op welke voorzieningen
men minimaal recht heeft. Een
minimumpakket moet naar onze
mening in de wet worden
vastgelegd, zodat een gehandicapte
weet op welk pakket hij in elke
Nederlandse gemeente - ik zou bijna
zoals de heer Brinkman zeggen: van
Maastricht tot Groningen en van
Vlissingen tot Texel - minimaal recht
heeft. Elke gemeente heeft
vervolgens genoeg beleidsvrijheid
om dat pakket naar eigen inzicht en
vermogen aan te vullen. Het gaat om
globale voorzieningen. Er dient
voorkomen te worden dat in de ene
gemeente wel vervoersvoorzieningen
zullen zijn en in de andere gemeente
niet.

Bij het vaststellen van de eigen
bijdrage mogen gemeenten rekening
houden met het inkomen van de
aanvrager. Prima, dat de regering
voor mensen met een inkomen op
bijstandsniveau en voor mensen met
een inkomen tot de ziekenfondsgrens
wettelijk een maximum eigen
bijdrage heeft vastgesteld. Wij zijn
het daarmee eens. Maar de vraag is
wel of dit drempelbedrag het totaal
aan eigen bijdragen omvat voor
voorzieningen die met de handicap
te maken hebben, dus ook voorzie–
ningen of diensten die bijvoorbeeld
in het kader van de AWBZ worden
verstrekt. Want gemeenten mogen in
dit kader een eigen inkomensbeleid

gaan voeren - wij hebben daar op
zichzelf geen bezwaar tegen - maar
het is niet geheel duidelijk of het ook
gaat om de cumulatie. De vraag is
dus of er een maximum gaat gelden,
ook voor het totaal van de gecumu–
leerde eigen bijdragen, of niet. Is dat
niet het geval, dan is het de vraag of
het maximum zoveel voorstelt.

Voorzitter! Om zich voor te
bereiden op de WVG hebben de
gemeenten in 1993 een flink bedrag
ontvangen, ƒ 7,50 per inwoner.
Cynisch genoeg, hebben de gehandi–
capten dat bedrag zelf opgebracht
door een korting van 30% op de
vervoersvoorziening. De vraag is of
dat geld gebruikt is voor het doel
waarvoor het is bestemd. Hebben de
gemeenten zich intensief voorbereid
op deze klus en is het daarvoor
verstrekte geld daarvoor gebruikt?
Zijn zij er op 1 januari a.s. klaar voor?

De uitspraken die ik van de zijde
van gemeenten hoor, stellen niet
bepaald gerust. Ik citeer wethouder
Poppe van Vlissingen, maar ik had
net zo goed een andere wethouder
kunnen noemen. Hij zegt: Het is heel
simpel. Wij hebben de ruimte niet
om de krachten zo te verdelen dat
ook de Wet voorzieningen gehandi–
capten uitgevoerd kan worden. Over
het budget dat voor de WVG
beschikbaar is gesteld, zegt hij: Het
is opgenomen in de algemene
middelen.

Ik ben bang dat Vlissingen wat dat
betreft, geen uitzondering is. Derge–
lijke geluiden sterken mij in ieder
geval in de opvatting dat, als er
gedecentraliseerd wordt, het geld
toch wat meer gericht geoormerkt
zou moeten worden. Kan de regering
bij benadering aangeven hoe het nu
gaat? Ik zie de bewindslieden
gebaren, maar het blijft een
probleem. Als de regering zegt: wij
decentraliseren en wij geven daarbij
aan dat gehandicaptenvoorzieningen
in de toekomst op een goede manier
worden geregeld, dan mag ik als
kamerlid wel vragen of zij daarvoor
wel enige garantie geeft. Dat is
namelijk de functie die ik hier heb.
Als de regering zegt: die vraag mag
u niet meer stellen, want er is sprake
van decentralisatie, dan zeg ik: laten
wij het dan even hebben over de
wijze waarop decentralisatie wordt
ingevuld! Want daarover gaat dit
debat. Als de regering zegt: het geld
hoeft niet geoormerkt te worden en
ik kom met de uitspraak van een

wethouder in Vlissingen - maar
misschien zijn er nog andere
wethouders die dezelfde uitspraken
doen - mag ik dan alsjeblieft even
vragen of het geld dat in ieder geval
bedoeld is voor gehandicaptenvoor–
zieningen, daar ook terechtkomt?
Dan hoeft de regering dat niet met
een gebaar even weg te wuiven,
want daarmee overtuigt men in ieder
geval mij niet. Het is een inhoudelijke
discussie en ik wens die ook mhou–
delijk te voeren.

Voorzitter! Het heeft mijn fractie
verbaasd dat intensief overleg heeft
plaatsgevonden met de VNG, dat er
een convenant is gesloten tussen
VNG en de regering en dat er geld
beschikbaar is gesteld aan de
gemeenten ter voorbereiding van de
uitvoering van de WVG, maar dat dit
alles achterwege is gebleven voor de
naar de AWBZ over te hevelen
voorzieningen. Van de VNZ en het
KLOZ heb ik begrepen dat er tot op
heden geen overleg heeft plaatsge–
vonden. Is dat zo en, zo ja, waarom?
Realiseert de regering zich wel dat
wij met veel verschillende autonome,
landelijk werkende zorgverzekeraars
te maken hebben, die met 600
autonome gemeenten een gemeen–
schappelijk beleid moeten ontwik–
kelen? Dat is natuurlijk een enorme
klus.

Ik kom op het aantal loketten. Het
uitgangspunt was dat het aantal
loketten zou afnemen. De gehandi–
capte zou zich zo mogelijk slechts bij
één loket hoeven te vervoegen. Van
die "éèn-loketgedachte" komt in het
wetsvoorstel niet echt iets terecht. In
feite is er sprake van vier wetten en
die moeten ten minste één loket tot
hun beschikking hebben: de WVG,
de AWW, de AWBZ en de ABW.
Afhankelijk van zijn persoonlijke
situatie, bijvoorbeeld werk of geen
werk, moet de gehandicapte zich
vervoegen bij bedrijfsvereniging of
gemeente. Voor woningaanpassing
moet hij zijn bij de gemeente, tenzij
de verbouwing meer gaat kosten dan
ƒ45.000. In dat geval moet de
gemeente gaan overleggen met de
ziektekostenverzekeraar. Dan wordt
beslist of de aanvrager al dan niet
opgenomen moet worden. Waarop is
het bedrag van ƒ45.000 gebaseerd?
Bij zo'n beslissing zal de levensver–
wachting van de aanvrager onge–
twijfeld een rol gaan spelen. Dan
komt bijvoorbeeld aan de orde of
een MS-patiënt nog wel voor een
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ingrijpende verbouwing in
aanmerking zou moeten komen. Een
patiënt met een progressieve ziekte
zal in een vroeg stadium wellicht zijn
eigen huis moeten verlaten, omdat
opname op den duur goedkoper zal
zijn. Niet voor niets dat ook de
Ziekenfondsraad unaniem heeft
geadviseerd, af te zien van het
voornemen, de woningaanpassing
boven de ƒ 45.000 over te hevelen
naar de AWBZ. Graag een reactie
van de regering.

Een grens leggen bij ƒ 45.000 zal
ongetwijfeld tal van competentiepro–
blemen met zich brengen bij grens–
gevallen. Een gemeente kan de
verantwoordelijkheid bij de AWBZ
leggen. De ziektekostenverzekeraar
speelt de bal vervolgens weer terug
naar de gemeente. De belangheb–
benden zullen ondertussen aan de
kant moeten toezien. Om dit te
voorkomen, hebben genoemde
oppositiepartijen een amendement
ingediend waarmee het mogelijk
wordt, bij twijfelgevallen een
bindend advies in te dienen van
onafhankelijke deskundigen.

Competentieproblemen zullen dus
niet verdwijnen en er is geen sprake
van één loket. Dat zou misschien wel
het geval zijn als er gekomen zou
kunnen worden tot één onafhanke–
lijke indicatiecommissie, die het
gehele voorzieningenpakket inclusief
de zorgvoorzieningen, zou omvatten.
De gehandicapten en de ouderen
zouden dan te maken hebben met
één instantie, althans één instantie
die het geheel overziet. Daarmee
zouden in één keer de
sociaal-medische en ergonomische
beperkingen van de cliënt kunnen
worden vastgesteld. Deze hoeft dan
slechts één keer zijn hele hebben en
houden op tafel te leggen en niet
steeds opnieuw zijn verhaal te doen.
Op een deskundige wijze kan
daarmee de toegang tot alle gehan–
dicapten– en ouderenvoorzieningen
bepaald worden. Voorwaarde is naar
onze mening wel dat de onafhan–
kelijk vastgestelde indicatie bindend
is. Wat geïndiceerd is, dient volledig
te worden uitgevoerd door de
diverse instanties. Eén indicatie–
stelling in plaats van de vele verschil–
lende indicatiesystemen levert
bovendien de nodige kostenbespa–
ringen op. Het ligt daarbij, in elk
geval wat ons betreft voorlopig, voor
de hand dat de expertise van de
GMD op het gebied van de gehandi–

captenvoorzieningen wordt ingezet.
Is de regering bereid, maatregelen te
treffen die ertoe leiden dat er in elk
geval voor de cliënt sprake zal zijn
van éën loket dat duidelijkheid biedt
aan de aanvrager? Is de regering
bereid, een dergelijke indicatiecom–
missie te overwegen?

Wat de kwaliteit van de toekom–
stige voorzieningen, de kwaliteit van
de indicatiestelling en de advisering
betreft, is er een aantal nadere richt–
lijnen nodig. Wanneer geen eisen
gesteld worden, zal de door de GMD
opgebouwde kwaliteit verloren
kunnen gaan. De fractie van Groen
Links is daarom voor een systeem
van certificeren. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag geeft
de regering aan dat over de
vormgeving van het kwaliteitsbeleid
nader overleg zal worden gevoerd
met de VNG en de Ziekenfondsraad.
Uitgangspunt hierbij is, zo zegt zij,
dat de bestaande expertise bij het
kwaliteits– en bruikbaarheidson–
derzoek, de normering door mini–
mumeisen en certificering door
keurmerken ingezet blijft. De
regering zegt ook, dat het bij de
beoogde overdracht van verantwoor–
delijkheden niet past om tot een
wettelijke certificering van voorzie–
ningen over te gaan. Mijn vraag is
dan: hoe zit dat nou? Ook de
regering zegt dat er sprake moet zijn
van een zekere normering van
minimumeisen en van certificering
van keurmerken, maar hoe denkt zij
dat te realiseren zonder wetgeving?
Is vrijblijvendheid dan niet het
vanzelfsprekende resultaat en
ontstaan daarbij niet toch nog heel
wat problemen bij de vraag wie er
wel of niet mag adviseren? Ligt het
niet meer voor de hand om bij een
wetgeving als deze, die toch een
kaderwetgeving is, certificering juist
te introduceren? Is het niet zo dat
kwaliteitseisen pas gesteld kunnen
worden als die eisen wettelijk of bij
een algemene maatregel van bestuur
zijn vastgelegd? Ook daartoe dient
een samen met de andere oppositie–
partijen neergelegd amendement.

Ik zei het al: de Gemeenschappe–
lijke medische dienst heeft een zeer
goede naam opgebouwd als het gaat
om het voeren van kwaliteitsbeleid.
Het is in het belang van uitvoerders
en financiers dat dit kwaliteitsbeleid
gecontinueerd wordt. De GMD zou
daarbij betrokken moeten worden.
De huidige kosten bedragen

ongeveer 3,5 mln. tot 4 mln. per
jaar. De vraag is: is de regering
bereid, dit bedrag ter financiering
van een centraal kwaliteitsbeleid
beschikbaar te stellen, dus om het
kwaliteitsbeleid vorm te geven?

Voorzitter! Ik wil nog een geheel
ander voorbeeld geven. Ik heb
begrepen dat een Delftse student
een door hem kortgeleden aange–
spannen kort geding over hulp bij het
in– en uitstappen van de trein na
16.00 uur heeft verloren. De NS
hoeven die hulp niet te leveren. Dat
zou te duur worden. En het openbaar
vervoer heeft het nu al zo moeilijk.
Als dit de houding wordt, dan zal dat
voor de gehandicapte student en de
gehandicapte in het algemeen als
het gaat om openbaar vervoer toch
moeilijk worden. Is dit niet een
aanwijzing dat zoiets ook in de
toekomst bij de decentralisatie en
het als het ware vrijlaten van de
vormgeving van de eisen wel eens
zou kunnen leiden tot zaken als:
's avonds na achten op bezoek bij
een vriend, helaas dat kan niet meer
want het gemeentelijke belbusje rijdt
niet meer; in een nabijgelegen
centrumgemeente de bibliotheek
bezoeken, helaas het collectieve
vervoer rijdt alleen in de eigen
gemeente? Hoe moeten wij tegen dit
soort problemen aankijken? Zegt de
regering: nou ja, die problemen
kunnen zich voordoen; het is dan een
zaak voor de gemeente om die op te
lossen? Of ziet zij zelf nog een rol in
de afstemming van die verschillende
eisen op elkaar?

Collectief vervoer is ongetwijfeld
goedkoper dan individueel vervoer.
Maar de vraag is: zou het niet zinnig
zijn om gemeenten te stimuleren,
samen met de andere gemeenten in
de regio op de een of andere wijze
een systeem op te zetten voor
collectief openbaar vervoer, zodat je
de problemen die ik daarnet
noemde, probeert van tevoren te
ondervangen? Men gaat uit van 600
individuele gemeenten. Waarom zou
je in dit geval bijvoorbeeld niet
kunnen uitgaan van vervoerregio's?
Waarom zou je ook in dat geval de
NS niet stimuleren, zodat de
rolstoelgebruiker toch zonder hulp
kan in– en uitstappen door een
gedeeltelijk verhoogd perron te
maken? Waarom wordt men niet
gestimuleerd om de stads– en
streekbussen wat toegankelijker te
maken? Is het toegankelijk maken
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van openbaar vervoer op den duur
niet veel goedkoper en aantrekke–
lijker dan het bedenken van
noodvoorzieningen? Ik wil de
regering vragen, dit nader te onder–
zoeken en er ondertussen alles aan
te doen om het gehandicapten
mogelijk te maken, op alle uren en
ook buiten de eigen gemeente, ook
in de toekomst, te kunnen reizen.

Voorzitter! Ik sluit af. Het zou
buitengewoon slecht zijn als de Wet
voorzieningen gehandicapten in haar
huidige vorm wordt aangenomen. De
fractie van Groen Links meent dat
het budget met toch ten minste zo'n
655 mln. zou moeten worden uitge–
breid. Ik realiseer mij de financiële
problemen daarbij, maar in het
verleden is ervoor betaald en die
inkomsten zijn gebruikt. Ik verwijs
naar het begin van mijn verhaal.
Daarnaast moet de wet inhoudelijk
op een aantal essentiële punten
worden aangescherpt: een wettelijk
vastgelegd minimumpakket, certifi–
cering en een systeem waarmee de
kwaliteit ook in de toekomst gewaar–
borgd wordt. Ik zeg daarbij dat juist
bij decentralisatie een dergelijk
systeem nog wel eens heel belangrijk
zou kunnen worden omdat dat
systeem, namelijk een globaal
systeem gericht op kwaliteit, de
invloed is van de rijksoverheid bij
een gedecentraliseerd zorgsysteem.
De gehandicapte mag er met deze
wet, wat onze fractie betreft, niet op
achteruitgaan, niet financieel noch
wat betreft het niveau van de
voorzieningen, noch wat betreft zijn
rechtszekerheid.

De vergadering wordt van 15.45 uur
tot 16.00 uur geschorst.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! De regering formuleert
het kras in de nota naar aanleiding
van het eindverslag: het gaat in het
wetsvoorstel dat we nu behandelen
om niet meer en niet minder dan de
decentralisatie van voorzieningen
voor gehandicapten aan de
gemeenten. De financiering van de
AAW en het daarmee samenhan–
gende vraagstuk van de verzeke–
rings– en premieplicht van boven–
65-jarigen staan daar volkomen los
van.

Nu is het treffen van een goede
regeling inzake de verlening van

voorzieningen al geen geringe
opgave. Maar de stelling dat het
vraagstuk van de verzekerings– en
premieplicht van boven-65-jarigen
daar volkomen naast staat, kan
moeilijk worden staande gehouden.

De memorie van toelichting
herinnert op de eerste bladzijde aan
de feitelijke gang van zaken. Al
jarenlang was het stelsel van
voorzieningen in discussie zonder dat
er echt een oplossmg voor de
problemen kwam. Toen kwam de
herziening van de belasting– en
premieheffing in het kader van de
Oort-operatie, waarbij openhjk twijfel
werd uitgesproken over de juridische
en politieke juistheid van een
premieplicht voor boven-65-jarigen,
als daar geen rechten tegenover
stonden. Ik heb sterk de indruk dat
we sedertdien in een kringetje zijn
rondgedraaid. Er werden suggesties
gedaan om een deel van de voorzie–
ningen buiten de AAW om te regelen
en om bij andere volksverzekeringen
de leeftijdsgrens van 65 jaar voor de
premieplicht te laten vervallen.
Ondertussen is gedurende enkele
jaren de leeftijdsgrens in de AAW
tijdelijk gehandhaafd.

Nu ligt er dan een veelomvattend
voorstel om voorzieningen buiten de
AAW om te regelen, maar wij staan
weer voor precies dezelfde rechts–
vraag als vier jaar geleden, namelijk
of een premieplicht te verenigen is
met het ontbreken van rechten. Het
antwoord luidt ontkennend en de
oplossing is, dat de reeds drie maal
tijdelijk verlengde leeftijdsgrens nu
definitief gehandhaafd zal worden.
Een oplossing die van visie getuigt!

Maar hoe het probleem dat bij de
Oort-wetgeving rees, nu wel
opgelost gaat worden, blijft onzeker.
Pas gisteren is het wetsvoorstel
ingediend dat de premieplicht voor
ouderen in de Algemene nabestaan–
denwet regelt. Afgezien van de
onzekerheid over de toekomst van
dit wetsvoorstel, is de juridische
houdbaarheid van deze premieplicht
ook discutabel. Is het wel verant–
woord nu even de ogen te sluiten
voor alle juridische voetangels en
klemmen die verbonden zijn aan zo'n
wetsvoorstel en ondertussen wel een
regeling te treffen voor voorzie–
ningen voor boven– en
beneden-65-jarigen? Mag de
regering eigenlijk wel instemming
vragen met dit wetsvoorstel, als nog
volstrekt onduidelijk is hoe de

verhouding zal zijn tussen premie–
heffing en belastingheffing voor
65-plussers in de eerste schijf?

Genoeg hierover. De regering
vraagt een inhoudelijk oordeel over
de regeling van de verlening van
voorzieningen. Ik wil vooropstellen
dat het wetsvoorstel zeker
verdiensten heeft. Ik beschouw het
als een moedige poging meer
samenhang te krijgen in een uiterst
verbrokkeld aanbod van velerlei
soorten voorzieningen. Daarnaast is
er sprake van een substantiële
decentralisatie-operatie. Overigens
moet mij wel van het hart dat decen–
tralisatie uit andermans budget, in
dit geval van de bedrijfsverenigingen
het kabinet duidelijk makkelijker af
gaat dan uit eigen budget.

Het thans voorliggende voorstel
kan er inderdaad toe leiden, dat de
verschillende voorzieningen in een
betere samenhang worden aange–
boden. Er zit een zekere logica in, de
werkvoorzieningen bij de bedrijfsver–
enigingen te houden, de zorgvoorzie–
ningen alle bij de zorgverzekeraars
uit het budget van de AWBZ en alle
woon– en leefvoorzieningen te laten
aanbieden door de gemeenten die
het dichtst bij de burger staan en
daardoor het beste inzicht kunnen
hebben wat in een concrete woon–
en leefomgeving nodig en wenselijk
is. De inkomensondersteunende
maatregelen die ook mogelijk zijn
binnen het kader van de AAW zullen
deel uitmaken van het budget van de
bijzondere bijstand. Daarmee komt
de zorg voor gehandicapten voor een
belangnjk deel bij de gemeenten te
liggen.

Ik ondersteun dit uitgangspunt
graag, maar gedurende de schrifte–
lijke voorbereiding zijn mijn twijfels
steeds groter geworden, niet ten
aanzien van het voorgestelde
uitgangspunt, maar ten aanzien van
de uitwerking ervan. Het hebben van
een goed idee is één, maar de
concrete verwezenlijking in de
praktijk is een tweede. Daarover valt
een groot aantal vragen te stellen en
dat is in de schriftelijke voorbe–
reiding dan ook gebeurd. Laat ik het
maar vriendelijk zeggen: de beant–
woording van die vragen was niet
van de kwaliteit en het niveau die wij
van het departement van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid gewend
zijn. Er zijn nog erg veel losse einden
en veel vragen staan nog open.

Het valt de bewindslieden niet te
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verwijten dat er vele afstemmings–
problemen zijn. Het grote aantal dat
hiervan is gesignaleerd tijdens de
schriftelijke voorbereiding en
waarvoor in die fase nog een
oplossmg moest worden bedacht,
heeft echter mijn indruk bevestigd
dat het wetsvoorstel nog niet rijp
was toen het werd ingediend. De
zware en fundamentele kritiek die de
Raad van State had op dit voorstel
was daarvan een illustratie.

Ik ga nog maar voorbij aan de
laatste brieven van de Gehandicap–
tenraad die nog vele tientallen
vragen bevatten over de nadere
uitwerking. Het ligt niet op onze weg
al die vragen hier te behandelen. Als
de decentralisatie doorgaat, is er
sprake van een gemeentelijke verant–
woordelijkheid. Veel van die vragen
hadden niet behoeven te worden
gesteld als de modelverordenmg van
de VNG datgene had gebracht wat
ervan had mogen worden verwacht.
Die modelverordening die pas in een
heel laat stadlum in concept
beschikbaar was, is echter vrijwel
geheel procedureel van aard. De
vraag is of de gemeenten daarmee
op 1 januari a.s. al uit de voeten
kunnen.

De rol van de VNG roept toch al
wel vragen op. Voor het binnenhalen
van deze nieuwe taken voor de
gemeenten bleek men bereid een
hoge prijs te betalen. Ik heb er
weinig van gemerkt of de VNG zich
ook heeft laten leiden door de vraag
of het overhevelen van dit taken–
pakket met dit sterk gekorte budget
in het belang is van de gehandi–
capten.

Het is verleidelijk in te gaan op de
vele open einden die de regeling nog
kent, maar laten wij onze tijd
efficiënt gebruiken en alleen ingaan
op de vragen die er bestaan rondom
de vervoersvoorzieningen, zoals
bekend financieel het meest
substantiële onderdeel van het
geheel.

Het beschikbare budget wordt met
drie keer 10% gekort en de
gemeenten wordt geadviseerd na de
overheveling nog eens 20% te
korten. Dit budget moet dan
toereikend zijn om een doelgroep te
bedienen die globaal tweemaal zo
groot is. De centrale stelling is dat
gemeenten makkelijker maatwerk
kunnen leveren door het voeren van
een eigen beleid dat is afgestemd op
de lokale mogelijkheden, de leefom–

standigheden en de lokale vervoers–
mogelijkheden. Ik erken dat er
efficiencywinst kan worden behaald
bij het combineren van gehandicap–
tenvervoer en ouderenvervoer dat nu
al in veel gemeenten plaatsvindt.
Maar dan rust op het kabinet wel de
taak om aan te tonen dat dit
werkelijk zo is. Dan zou men op zijn
minst concrete informatie mogen
verwachten hoe dit in de praktijk
vorm zal krijgen. Nu wordt immers
beslist over decentralisatie. Dan is nü
meer nodig dan goed vertrouwen.
Maar niets van dit al. Er is alleen een
projectgroep van de VNG bezig met
een studie naar de mogelijkheden
welke studie tot op heden niets
concreets heeft opgeleverd. Dan
wordt zo'n stelling van het kabinet
niet veel meer dan een slag in de
lucht. Is het dan niet veel gevraagd
van de medewetgever in te stemmen
met een regeling waarvan de conse–
quenties nog niet te overzien zijn?

De hoofdgedachte van het
wetsvoorstel is dat er in plaats van
rechten die men kon ontlenen aan de
AAW een zorgplicht wordt opgelegd
aan de gemeenten. Aan die
zorgplicht kunnen gehandicapten
dan weer hun rechten ontlenen. Dat
kan een verantwoorde constructie
zijn, mits aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan. Het
moet duidelijk zijn wat de omvang
van die zorgplicht is, er moeten
garanties kunnen worden geboden
dat de zorg van een kwalitatief
voldoende niveau is en het moet
duidelijk zijn waar de zorg op gericht
is. Met deze ene zin geef ik in feite
de essentie aan van de wijzigingen
die een groot aantal fracties in dit
huis minimaal nodig vinden. Om niet
in herhaling te vervallen, geef ik mijn
standpunt op deze onderdelen
slechts kort weer.

Gelet op de genoemde randvoor–
waarden moet ik stellen dat ik het
centrale artikel in het wetsvoorstel,
artikel 2, waarin de gemeenten de
zorgplicht voor gehandicaptenvoor–
zieningen opgelegd krijgen, erg
mager vind. Daarin staat alleen dat
het gemeentebestuur zorg draagt
voor woon– en vervoersvoorzie–
ningen en voor rolstoelen. Aan welk
soort voorzieningen gedacht moet
worden, met welk oogmerk ze ter
beschikking worden gesteld, aan
welk kwalitatief niveau de voorzie–
ningen dienen te voldoen, de wet
zwijgt erover. In de memorie van

toelichting wordt wel een illustratie
gegeven van de soort voorzieningen
waaraan gedacht kan worden, maar
uit een oogpunt van rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid zou het toch
geen kwaad gekund hebben, in een
AMvB nader te regelen welke
voorzieningen in ieder geval tot de
zorgplicht van de gemeenten
gerekend moeten worden. Daarmee
is toch niet gezegd dat iedere gehan–
dicapte in iedere gemeente recht
heeft op de genoemde voorzie–
ningen?

Ook zou ik het een goede zaak
vinden indien de zorgplicht genor–
meerd zou worden. Er zullen onge–
twijfeld beroepszaken gaan komen
over het al dan niet verstrekken van
een bepaalde voorziening door een
gemeente. Een rechter dient mijns
inziens dan een handvat te hebben
om te kunnen beoordelen of een
gemeente de zorgplicht adequaat
heeft uitgevoerd. Zo zou de wet
minimaal dienen te bepalen dat de
voorzieningen van een voldoende
kwalitatief niveau dienen te zijn en
dat het verstrekken van de voorzie–
ningen erop gericht dient te zijn, de
belemmeringen die een gehandi–
capte in het maatschappelijk verkeer
ondervindt, zoveel mogelijk te
verminderen.

Alhoewel ik er niet aan twijfel dat
de gemeenten over enige tijd goed in
staat zullen zijn om deze nieuwe taak
uit te voeren, heb ik toch de indruk
dat de omvang en de complexiteit
van het geheel worden onderschat.
Voor een goede uitvoering is
eigenlijk een zeer gespecialiseerde
expertise nodig die de gemeenten nu
nog niet in huis hebben en wellicht
ook nooit in huis zullen krijgen. Het
is trouwens de vraag of de
gemeenten die expertise in huis
moeten willen hebben. Ook lagere
overheden bezinnen zich steeds
meer op hun kerntaken. En het is
logisch als zij deze specialistische
kennis inhuren wanneer zij deze
denken nodig te hebben.

Het wetsvoorstel vereist dat de
gemeenten een regeling maken voor
het inwinnen van een deskundigen–
advies. Nu is deze markt sterk in
beweging. Ook GAK/GMD zijn zich
aan het omvormen tot een meer
marktgerichte organisatie. Een
voortreffelijke zaak! Maar de kans
dat er kaf onder het koren zit, neemt
ook toe. Daarvan mogen gehandi–
capten niet de dupe worden. Ik heb
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daarom een amendement ingediend,
dat wordt ondersteund door vijf
andere fracties, om gemeenten te
verplichten dit advies in te winnen bij
gecertificeerde diensten. De regeling
uit het wetsvoorstel tot wijziging van
de Arbeidsomstandighedenwet heeft
daarvoor model gestaan.

Een tweede element in dit
amendement is dat de GMD
gedurende een overgangstermijn van
twee jaar geacht wordt zo'n gecerti–
ficeerde dienst te zijn. De GMD is op
dit moment zonder twijfel de
instantie met de meest omvangrijke
expertise. Het zou dom zijn om
gedurende een overgangstermijn
niet het zekere voor het onzekere te
nemen en van deze expertise gebruik
te blijven maken. In die overgangs–
periode kan het systeem van certifi–
catie worden opgebouwd en kunnen
wellicht andere instanties die al
zover zijn als een gecertificeerde
dienst worden aangewezen.

Blijkens de brief van 4 mei jl. is de
staatssecretaris bereid de GMD toe
te staan deze activiteiten uit te
voeren. Op grond van artikel 22c van
de Organisatiewet heeft zij deze
bevoegdheid. Ook met het oog op
het beperken van de sociale kosten
van de noodzakelijke reorganisatie
bij GAK/GMD is dit een verstandige
beslissing. Is zij nog voornemens
nadere voorwaarden te verbinden
aan het geven van deze
toestemming?

Een ander centraal element in het
wetsvoorstel is het uitdragen van de
zogenaamde één-loketgedachte.
Omdat de hoofdmoot van de
voorzieningen naar de gemeenten
gaat, is de veronderstelling dat de
gemeenten ook zullen zorgen voor
dat ene loket. De bewindslieden
vertrouwen erop dat dit gebeurt.
Gelukkig hebben we al kennis
kunnen nemen van allerlei positieve
ontwikkelingen. De gemeente
's-Gravenhage heeft alles wat met
gehandicaptenvoorzieningen te
maken heeft, opgedragen ter
uitvoering aan de sociale dienst. De
gemeente Rotterdam is nog een stap
verder gegaan en heeft in samen–
werking met GMD en Thuiszorg een
Hulpmiddelencentrum gevormd. Dat
is de één-loketgedachte zoals die
overal ingang zou moeten vinden.
Wettelijk afdwingen is niet mogelijk,
maar de regering zou wel kunnen
nagaan in hoeverre er mogelijkheden
bestaan om dit te stimuleren.

Gedacht kan worden aan het ter
beschikking stellen van organisato–
rische deskundigheid of aan het
maken van bindende afspraken met
bijvoorbeeld de zorgverzekeraars.

Ik kom toe aan de financiële
randvoorwaarde waaronder de hele
operatie dient plaats te vinden. De
regering gaat uit van budgettaire
neutraliteit. In deze barre tijden een
loffelijk streven. Maar is dat in dit
geval ook een realistisch streven? En
als wij strikt vasthouden aan de
budgettaire neutraliteit, wat betekent
dit dan voor enerzijds de gehandi–
capten of anderzijds de gemeenten
en de zorgverzekeraars?

Het gehele financiële beeld is
uiterst complex, maar ontdaan van
allerlei bijkomstigheden komt het op
het volgende neer. De overheveling
van de zorgvoorzieningen naar de
AWBZ levert maar een beperkte
kostenstijging op, omdat 65-plussers
al recht hadden op soortgelijke
vcorzieningen op basis van de
AWBZ. Voor vergoeding van commu–
nicatiemiddelen en dieetkosten geldt
binnen de AWBZ een beperkter
regime dan binnen de AAW. Daar
kan ook een besparing mee worden
bereikt. Wat dit nu concreet gaat
betekenen voor de positie van de
jongere gehandicapten die tot nu toe
gebruik maakten van het ruimere
AAW-regime wordt echter niet
duidelijk. De inkomensondersteu–
nende voorzieningen gaan naar de
bijzondere bijstand. Ook dat zou
geen extra kosten hoeven op te
leveren omdat bejaarden daar al
gebruikvan konden maken.

De grootste klap gaat vallen bij de
vervoersvoorzieningen. Het budget
daarvoor wordt in een periode van
vier jaar ongeveer gehalveerd. En
daar wringt hem nu net de schoen,
want op geen enkele manier wordt
duidelijk gemaakt dat het aanbieden
van efficiëntere vervoersvoorzie–
ningen en het vragen van eigen
bijdragen, eventueel inkomensafhan–
kelijke, voldoende is om een
adequaat niveau van vervoersvoor–
zieningen overeind te houden.

Nu zult u van mij niet te horen
krijgen dat het thans beschikbare
budget voor alle tijden dient vast te
liggen. Er heeft in de afgelopen jaren
een onstuimige groei plaatsge–
vonden van het gebruik van deze
voorzieningen. Mobiliteit wordt
steeds duurder. En het kan niet zo
zijn dat een groep in onze samen–

leving niet met die prijsstijging wordt
geconfronteerd. Ook moeten we af
van de overspannen verwachting dat
de overheid in staat is alle beper–
kingen die een handicap met zich
brengt, te compenseren met het
aanbieden van specifieke voorzie–
ningen, ongeacht de prijs. De
grenzen van de verzorgingsstaat zijn
bereikt en het valt helaas niet te
voorkomen dat ook gehandicapten
merken dat die grenzen er zijn. Maar
als er dan een heronentermg plaats
vindt, dan wil ik wel dat dit
zorgvuldig gebeurt en dat de conse–
quenties van de voorstellen helder in
beeld worden gebracht. En dat kan ik
helaas van de thans voorliggende
voorstellen niet zeggen Ik heb sterk
het gevoel dat er een sprong in het
duister wordt gemaakt. Dat vind ik
niet verantwoord, daar het hier gaat
om een kwetsbare groep in onze
samenleving. Ik zeg dus niet dat het
niet kan, maar op de regering rust de
bewijslast om aan te tonen dat het
wèl kan. En daar is zij tot op heden
niet in geslaagd.

In dit verband ook nog aandacht
voor het volgende. In de tweede nota
van wijziging zijn de mogelijkheden
voor de gemeenten om eigen
bijdragen te heffen aan wat
strengere randvoorwaarden
gebonden. Ik heb daar op zichzelf
beschouwd wel sympathie voor om
te voorkomen dat sommigen uit de
doelgroep te hard worden geraakt.
Maar naar de mate dat de
gemeenten in een strakker kader
worden gezet, neemt de kans toe dat
zij er financieel niet uitkomen. Het
verzet van de VNG tegen de
voorstellen uit de tweede nota van
wijziging kan ik dan ook wel
begrijpen. In haar brief van 4 mei jl.
noemt de staatssecretaris dit een
discussiepunt met de Kamer. Ik vind
dat geen juiste opstelling. Want
doordat een ontoereikend budget
wordt toegekend, kunnen er
problemen ontstaan. Nu dwingt zij in
feite de Kamer te kiezen tussen de
gemeenten en de gehandicapten.
Mijns inziens een onmogelijke keus,
die zij niet van ons mag vragen.

Daarom wil ik serieus de vraag
opwerpen of er vooralsnog toch niet
gezocht moet worden naar extra
budgettaire ruimte. Er is ook door
anderen al op gewezen dat er in de
afgelopen jaren feitelijk een te kleine
afdracht heeft plaatsgevonden aan
het AAF. De rijksbijdrage was
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gefixeerd, terwijl de belastingin–
komsten stegen. De minister van
Financiën heeft daardoor een aantal
jaren ongeveer 1% meer aan inkom–
stenbelastmg binnen gekregen dan
wanneer de AAW gewoon via
premies was gefinancierd. Daardoor
is het financieringstekort sneller
gereduceerd. Het gaat mij te ver om
te eisen dit gehele bedrag terug te
storten in het AAF. Maar mijns
inziens is het wel goed te verde–
digen, de rentewinst die de minister
van Financiën heeft gemaakt, geheel
of gedeeltelijk aan te wenden om het
voorzieningenbudget te verruimen,
totdat duidelijkheid bestaat over alle
consequenties van de voorstellen.
Hoe oordelen de bewindslieden
hierover?

Ik heb er in de schriftelijke voorbe–
reiding aandacht voor gevraagd dat
de kans bestaat dat het budget voor
de gemeentelijke voorzieningen zich
beperkter zal ontwikkelen dan de
bedragen die bij de volksverzeke–
ringen zijn ondergebracht. Premie–
verhogingen voltrekken zich daar
sluipender dan vergroting van
gefixeerde budgetten. Dat zou er in
zijn uiterste consequentie zelfs toe
kunnen leiden dat intramurale
voorzieningen toch een financieel
aantrekkelijker alternatief worden
dan extramurale voorzieningen. De
regering antwoordde daarop dat ook
in het kader van volksverzekeringen
gebudgetteerde bedragen en eigen
bijdragen steeds gewoner worden.
Dat is waar, maar waar zie ik dat de
bedragen die voor deze voorzie–
ningen worden overgeheveld, naar
de AWBZ worden gefixeerd?

De verdeling van de gelden over
de verschillende gemeenten is nog
een verhaal apart. Rechtstreekse
toevoeging aan het Gemeentefonds
lijkt mij iets te kort door de bocht,
omdat het fonds geen rekening
houdt met de vergrijzing. Dat lijkt mij
toch een element van nadere studie.
Tot zo lang zouden de onderhavige
middelen via het zogenaamde
integratie-artikel kunnen worden
toegevoegd aan het Gemeentefonds.
Hoe oordelen de bewindslieden
daarover? Er vindt gedurende een
beperkt aantal jaren een groei van
het bedrag plaats met het oog op de
vergrijzing. Maar die gaat ook na
1997 nog door. Is de regering
bereid, dit element nader in studie te
nemen?

Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat

ik uiterst gereserveerd sta tegenover
de voorstellen van het kabinet. Er zijn
nog vele open vragen. En dan heb ik
het nog niet eens gehad over de
invoeringsproblematiek die nog niet
in kaart is gebracht. Zo'n 130.000
dossiers die moeten opgesplitst
worden over de gemeenten, de
bedrijfsverenigingen en de zorgver–
zekeraars, die allemaal hun eigen
administratieve procedures hebben
die niet op elkaar zijn afgestemd. Ik
heb dan ook ernstige twijfels of
invoering van deze plannen binnen
de voorgestelde termijn en met deze
financiële randvoorwaarden een
verantwoorde operatie is.

D
De heer Van Hoof (VVD):
Voorzitter! Het viel de fractie van de
VVD op dat het tijdens de schrifte–
lijke voorbereiding de fractie van het
CDA was die constateerde dat er in
de voorbereiding van dit
wetsvoorstel hiaten voorkomen. Dit
was een terechte constatering. Naar
de mening van de fractie van de VVD
kan op dit moment, bij de plenaire
behandeling van het wetsvoorstel,
helaas niet vastgesteld worden dat
er nu geen hiaten meer zijn.

De gang van zaken rondom dit
wetsvoorstel is niet geheel
probleemloos. Dit blijkt ook wel uit
het tijdpad dat het heeft gevolgd. De
belangwekkende brief waarin de
WVG in feite werd aangekondigd,
dateert van 6 mei 1991. Als wij
ervan uitgaan dat aan de brief de
nodige voorbereiding is vooraf–
gegaan, is het kabinet al meer dan
twee jaar met dit wetsvoorstel bezig.
Dit was niet de bedoeling. De WVG
had eigenlijk per 1 januari van dit
jaar van kracht moeten zijn, maar dit
is niet gelukt. De materie is kennelijk
weerbarstiger dan het kabinet had
gedacht.

Dat het voorbereiden en behan–
delen van een wetsvoorstel zoals dit
niet zonder problemen verloopt,
hoeft naar mijn mening op zich
helemaal niet te betekenen dat je er
geen extra tijd voor kunt nemen,
zeker niet wanneer het om een
gevoelige materie zoals deze gaat.
Het is van groot belang om bij een
operatie zoals deze te komen tot
wetgeving die op goede funda–
menten is gebouwd, waarover geen
onduidelijkheid kan bestaan,
waarover ook later bij de invoering

geen discussie begint en waarvan de
zorgvuldigheid bij voorbaat vaststaat.

Niet alleen met het wetsvoorstel
zelf ging het niet zoals het kabinet
wilde, maar ook met de wetgeving
die ermee verband houdt, liep het
blijkbaar niet zoals het kabinet had
voorzien. Ik doel hiermee op de
wettelijke regeling van aanspraak op
zorg in de AWBZ. De staatssecre–
taris van WVC schreef hierover op
16 februari nog dat hij dacht dat een
en ander tijdig gereed zou zijn, maar
ook dit lukt mogelijk niet. Een gevolg
is dat voor gezinshulp en ADL-assis–
tentie thans gewerkt moet worden
aan een noodpakket in de vorm van
tijdelijke subsidieregelingen. Het
onderstreept eens te meer dat er
rondom de WVG sprake is van kunst–
en vliegwerk.

De heer Tuinstra (CDA): Kan de
heer Van Hoof misschien zeggen hoe
de gezinsverzorging op dit moment
in de wet is geregeld? Is dat
misschien ook een subsidieveror–
dening? Is datgene waarnaar hij
verwijst, misschien helemaal niet
uitzonderlijk?

De heer Van Hoof (VVD): Als de
heer Tuinstra denkt dat ik ter
discussie wens te stellen of het wel
of niet in een subsidieregeling moet,
heeft hij mij verkeerd begrepen. Het
gaat mij erom, aan te geven dat het
rondom de WVG niet gegaan is zoals
het kabinet zich had voorgesteld. Het
is slechts een constatering, niet
meer dan dat.

De heer Tuinstra (CDA): Dan hebt u
tot nu toe geen overtuigende
voorbeelden gebruikt. Ik wacht, met
u, natuurlijk nog met belangstelling
de antwoorden van de regering af.

De heer Van Hoof (WD): Als u het
niet overtuigend vindt dat er een
noodpakket gemaakt moet worden,
weet ik niet wat u wel zal overtuigen.
Ik stel voorlopig vast dat dit het
geval is.

Verder heeft de behandeling van
dit wetsvoorstel ten opzichte van de
eerdere planning een vertraging van
zes weken opgelopen, overigens om
legitieme redenen. Wanneer ik blijf
uitgaan van de noodzaak, de
volledige behandeling van de WVG
vóór 1 juli af te ronden teneinde de
uitvoeringsorganisaties, de
gemeenten en de zorgverzekeraars
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voldoende voorbereidingstijd te
geven, is het de vraag in hoeverre
het momenteel nog haalbaar is en in
hoeverre de verdere behandeling
nog aan eisen van zorgvuldigheid
kan voldoen. Dit is een relevante
vraag, waarop ik graag het antwoord
van de bewindslieden verneem.

Niet alleen procedureel gaat het
niet voorspoedig met het
wetsvoorstel. De inhoud ervan kan
buiten deze Kamer, bij adviesor–
ganen en andere betrokken
instanties, slechts in beperkte mate
op steun rekenen. Ook dit moet voor
het kabinet een constatering van
gewicht zijn. Het was voor de fractie
van het CDA in ieder geval
aanleiding om aan de regermg te
vragen of zij verband ziet tussen de
onduidelijkheid in de toelichting op
het wetsvoorstel en de afwijzende
reacties erop. In het antwoord
schrijft het kabinet dit niet uit te
sluiten. Dit kan naar de mening van
de fractie van de VVD ook nauwelijks
anders. Maar menen CDA-fractie en
het kabinet nu serieus, dat de
oorzaak van de afwijzing van dit
wetsvoorstel alleen gezocht moet
worden in de toelichting? Zou het
niet ook zo kunnen zijn, dat er op de
inhoud van het wetsvoorstel het
nodige aan te merken is? In het
antwoord op de eerder genoemde
vraag van het CDA voegt het kabinet
toe, dat de afwijzende reacties
mogelijk worden versterkt door het
feit, dat het wetsvoorstel niet primair
de gehandicapten regardeert, maar
de gemeenten. In antwoord op een
andere vraag heeft het kabinet een
soortgelijk antwoord gegeven aan de
VVD-fractie. Heel formeel mag dat
antwoord misschien juist zijn, in
werkelijkheid gaat dit wetsvoorstel
toch primair over de gehandicapten
en de voorzieningen waaraan zij
behoefte hebben, en daarnaast ook
nog over de instanties, die met de
verstrekking daarvan zijn belast.

Ik zal niet alle doelstellingen en
uitgangspunten van het kabinet met
betrekking tot dit wetsvoorstel
behandelen. Ik noem er enkele. De
VVD-fractie is van mening, dat de
achterliggende gedachte van decen–
tralisatie als positief te waarderen is.
Hetzelfde geidt voor de uitbreiding
tot de mensen van 65 jaar en ouder.
Het laatste kan geen verrassing zijn,
omdat wij dat in 1989 bij motie al tot
uitdrukking hebben gebracht. De
VVD-fractie is ook niet tegen de

gedachte van een eigen bijdrage
binnen grenzen. Evenmin stuit de
wens om te komen tot de beëin–
diging van een systeem met een
open-eindefinanciering bij ons op
principiële bezwaren. Mocht men
echter op basis van deze instem–
mende geluiden ten aanzien van de
genoemde elementen willen conclu–
deren, dat de VVD-fractie dit
wetsvoorstel steunt, dan gaat men
echter te snel. Ik zal dat toelichten.

Alle berekeningen in dit
wetsvoorstel, zowel op het gebied
van het gebruik en potentieel gebruik
van voorzieningen, alsook met
betrekking tot de financiën zijn
gebaseerd op getallen en gegevens
uit een onderzoek dat dateert uit
1990. Bij de uitkomst van dat
onderzoek werden toen al kantteke–
ningen geplaatst. Inmiddels hebben
de afgelopen jaren door maatregelen
van het kabinet met betrekking tot
de voorzieningen allerlei ontwikke–
lingen plaatsgevonden. In hoeverre
hebben de gehanteerde cijfers aan
realiteitswaarde ingeboet? Zou er op
basis van een actualisering van de
gegevens aanleidlng zijn om tot
aanpassing van de tot nu toe
gekozen uitgangspunten te komen?
Ik kan dat niet beoordelen. Juist
daarom heb ik er behoefte aan, in
het kader van een zorgvuldige
besluitvorming, daarover meer
gegevens te krijgen. Heeft het
kabinet daarover geactualiseerde
gegevens? In de nota naar aanleiding
van het eindverslag is vermeld, dat
thans reeds een derde van het totale
voorzieningenbestand in de AAW
aan mensen boven 65 jaar wordt
verstrekt. Deze personen hebben al
voor hun 65ste die voorziening
gekregen, zo wordt daarbij vermeld.
De vraag die daarop volgt, is: in
hoeverre is in de berekeningen
rekening gehouden met een derge–
lijke grote overloop en wat zijn
daarvan dan de financiële conse–
quenties?

Een belangrijk element van dit
wetsvoorstel is de zorgplicht bij de
gemeenten. De gemeenten zijn
gehouden, beperkingen welke
gehandicapten ondervinden, weg te
nemen of te verminderen. Het is dan
van belang, vast te kunnen stellen tot
hoever die plicht gaat. Wat is wat
dat betreft de ondergrens? Ook de
PvdA was op dit punt kennelijk, en
niet onterecht, ongerust, toen zij in
de schiïftelijke voorbereiding

voorstelde om aan artikel 2 toe te
voegen: "...ten behoeve van een
normale deelname aan de samen–
leving." In dat kader moeten ook de
vragen om de beschrijving van een
minimumpakket worden gezien. Deze
zijn allemaal gericht op meer zeker–
heden voor gehandicapten. Ook de
VVD-fractie maakt zich zorgen over
de invulling van die zorgplicht. Bij
grote kostenontwikkelingen kan die
zorgplicht namelijk eenvoudig in de
knel komen. Naar de mening van het
kabinet rnoet de oplossing dan
worden gezocht in meer kostenbe–
heersing, op zichzelf een logische
gedachte, binnen de gegeven
grenzen. Dat betekent, dat de ruimte
met betrekking tot de eigen bijdrage
en de inkomensafhankelijkheid
verder moet worden benut en dat de
gemeenteverordening op dat punt
ook moet worden aangepast. Maar
wat als die grenzen dan
overschreden worden?

Terzijde, maar niet onbelangrijk,
kom ik op het punt van het belang
van de maximeringen in de eigen
bijdrage. Als dat niet zou gebeuren,
zou de gemeente immers onbeperkt
tot aanpassing van de verordening
en dus tot verhoging van de eigen
bijdrage van de gehandicapten
kunnen overgaan. Wij hebben
inmiddels mogen vernemen dat
tussen de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en de VNG een discussie heeft
plaatsgevonden over de maximering
bij de eigen bijdrage en de financiële
tegemoetkomingen. Wij hebben ook
mogen vernemen dat men er niet
uitgekomen is. Ik vraag aan de
staatssecretaris waarom de VNG op
dit terrein toch meer ruimte zou
willen. Om die niet te gebruiken? De
vraag stellen, is haar beantwoorden.
Natuurlijk wil men die ruimte
gebruiken. Kennelijk vreest de VNG
dat de gemeenten met betrekking tot
de WVG geld te kort zullen komen.
De hamvraag is of die vrees gegrond
is.

De VNG wijst nadere regels met
betrekking tot de eigen bijdragen en
financiële tegemoetkomingen af. Dat
geldt minder voor de eigen bijdragen
bij lagere-inkomensgroepen dan voor
de bezwaren tegen nadere regels
met betrekking tot de hogere–
inkomensgroepen en met betrekking
tot het verlenen van financiële
tegemoetkomingen. Door die formu–
lering komt hier bovendien de
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gedachte op aan een, al dan niet
bedoeld, door gemeenten te voeren
inkomensbeleid. De VVD-fractie wijst
dat af.

De VNG acht de maximerings–
regels, die bij nota van wijziging in
de wet zijn opgenomen, in strijd met
eerder gemaakte afspraken. Als ik
het goed heb begrepen, heeft men
naar aanleiding daarvan zelfs
gedreigd om weer over het gehele
pakket te willen overleggen.
Inmiddels ligt de problematiek voor
bij de Kamer. Laat ik duidelijk zijn.
De VVD-fractie vindt het in de wet
opnemen van maximeringsregels
juist. Naar onze mening zijn die
regels op twee punten te beperkt. Er
is nu slechts sprake van een grens
ter hoogte van de ziekenfondsgrens.
De vraag is of de gehandicapte
daarboven vogelvrij is. En dat terwijl
het kabinet in de nota naar
aanleidmg van het eindverslag
toegeeft dat de WVG met name voor
de hogere inkomens aanzienlijke
inkomensgevolgen kan hebben,
omdat het beginsel van volledige
compensatie van extra kosten
vanwege een handicap is losgelaten.
Bovendien is er nog geen duide–
lijkheid omtrent de maximering bij
cumulatie van financiële effecten,
welke nog steeds kunnen
voorkomen. Ik denk hierbij aan eigen
bijdrage, kosten woningaanpassing,
inkomensafhankelijke voorzieningen
enzovoort. Kortom, maximering is
gewenst en dient te worden uitge–
breid. De opstelling van de VNG leidt
overigens wel tot de vraag of de
VNG, wanneer de Kamer de maxime–
ringsregels handhaaft, alsnog
aanleiding ziet om het gehele pakket
opnieuw ter discussie te stellen.

De heer Tuinstra (CDA): Zoals het
nu klinkt, is het zeer ernstig. Zou de
heer Van Hoof echter ook uiteen
kunnen zetten of alle vervoerskosten
boven een zeker inkomen nu op
grond van de AAW worden vergoed?
Met andere woorden, schildert hij de
toekomst niet anders dan het heden
inmiddels al is?

De heer Van Hoof (VVD): Ik heb
niet over vervoerskosten gesproken.
Ik kom daar nog op terug. Ik sprak
over maximeringen in eigen
bijdragen en inkomensafhankelijke
voorzieningen.

Voorzitter! Ik sprak ook over de
problemen rond de kostenontwik–

keling en de problemen die dat met
zich meebrengt wanneer die groter
zijn dan is voorzien. In dat geval
moet na het maximale gebruik van
de ruimte in de verordening voor de
eigen bijdrage, vervolgens een
beroep worden gedaan op andere
middelen in de gemeentebegroting.
Nu ben ik dan op het punt gekomen,
dat ik vaststel dat dit wetsvoorstel
ook de gemeente regardeert. Het is
immers duidelijk dat bij een grotere
kostenontwikkeling dit wetsvoorstel
ook negatieve gevolgen voor de
gemeenten zal hebben. En springt de
centrale overheid dan bij? In de
schriftelijke voorbereiding was het
antwoord op deze vraag "neen". In
dezelfde nota naar aanleiding van
het eindverslag, waarin dit antwoord
stond, was te lezen dat dit standpunt
weer werd gewijzigd of genuan–
ceerd, in die zin dat daar gezegd
werd, dat het bij verstoringen van
vraag en aanbod in de rede ligt,
meer middelen ter beschikking te
stellen in het Gemeentefonds. Wat
betekent dat met het oog op een te
voorziene groei van het beroep op de
WVG, maar bovenal welke van de
twee antwoorden is nu het juiste
antwoord?

Tussen het hanteren van budget–
taire neutraliteit en het handhaven
van een zorgplicht kan gemakkelijk
spanning ontstaan. Ergens moet dan
voor die spanning een uitweg
worden gevonden. Als daarvoor geen
ruimte meer is in de sfeer van de
eigen bijdragen en dergelijke en als
er evenmin elders op de gemeente–
begroting ruimte voor is - met
andere woorden: als het niet in de
beschikbare hoeveelheid geld kan
worden gevonden - moet het komen
uit de omvang of uit de kwaliteit van
de te verstrekken voorzieningen. Dat
brengt mij op de term "goedkoopste
adequate voorziening". Misschien is
bij de verstrekkingen in natura nog
wel objectief vast te stellen in
hoeverre een voorziening kwalitatief
adequaat is, maar wat is adequaat
als het gaat om een vergoeding van
kilometers of taxikosten? Is dat 50
km, 100 km of 200 km en welke
criteria worden daar dan bij gehan–
teerd?

Voorzitter! Bij welke mate van
vermindering van voorzieningen kan
men nog spreken van "adequaat".
Naarmate men de norm van hetgeen
men adequaat vindt lager stelt,
wordt er meer adequaat. Hoe kan

dat in de gaten worden gehouden?
Hoe kan het "verval" worden
bewaakt? Tot nu toe zijn alle
pogingen van het kabinet om deze
en soortgelijke vragen te beant–
woorden, gestrand. Dit maakt het
probleem alleen maar nijpender.
Daarom vraag ik de bewindslieden
opnieuw of zij dit probleem erkennen
en of zij daarop inmiddels een
afdoende antwoord hebben
gevonden. Op dat punt is een
amendement ingediend, met de
steun van de VVD-fractie.

Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat
hiermee tevens de vraag van rechts–
zekerheid van betrokkenen aan de
orde is. Dat geeft aan deze proble–
matiek een extra dimensie. Helaas
moet ik zeggen dat naar het oordeel
van de VVD-fractie de concept–
modelverordening van de VNG op al
deze punten niet veel houvast geeft.
Het is meer een procedureel–
technisch geschrift dan dat er oplos–
singen voor de problemen worden
geboden. In dat verband meld ik ook
dat wij het amendement van de heer
Kohnstamm op dit punt mede
hebben ondertekend.

Voorzitter! In het voorgaande heb
ik gesproken over de financiële
aspecten. Ik wil daar in algemene zin
nog het volgende van zeggen. Ook
de Raad van State vond het finan–
ciële beeld gecompliceerd. Mijn
fractie heeft bij de schriftelijke
voorbereiding een financieel
overzicht van het totaal gevraagd. De
reactie van de regering was dat men
"voor zover mogelijk" uitgebreid was
ingegaan op de financiële gevolgen.
De woorden "voor zover mogelijk"
lijken hier boekdelen te spreken.
Meer duidelijkheid, waar naast de
Raad van State in ieder geval ook de
VVD-fractie - in heb in de schrifte–
lijke voorbereiding mogen vaststellen
dat dit ook voor andere fracties gold,
waaronder die van de PvdA -
behoefte aan had, kon en kan het
kabinet niet geven. Dat is een niet
onbelangrijke constatering.

Wij hebben tot tweemaal toe
gevraagd om nadere informatie over
de door de regering genoemde
doelmatigheidswinst bij de
gemeenten. Wij hebben geen
antwoord gehad. Ook dit aspect is
door de Raad van State aan de orde
gesteld. Natuurlijk is het zo dat er bij
de gemeenten sprake zal zijn van
doelmatigheidswinst, maar zou het
niet veel zorgvuldiger, veel zakelijker
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en daardoor meer vertrouwen–
wekkend zijn, wanneer de regering
juist op dit soort elementaire onder–
delen van de onderbouwing van het
wetsvoorstel wel een antwoord had
kunnen geven? Voor mijn fractie is
deze constatering eveneens van
groot belang voor de definitieve
oordeelsvorming over dit
wetsvoorstel.

Voorzitter! Wij hebben ook
gevraagd, inzicht te krijgen in de
besparing op de bijzondere bijstand
die ontstaat tengevolge van het feit
dat 65-plussers daar niet langer een
beroep op zullen doen. Het kabinet
had geen idee, maar het heeft het
ook niet uitgezocht, terwijl het toch
een belangrijk gegeven kan zijn in
het toch al onduidelijke financiële
plaatje Omgekeerd is evenmin in
beeld gebracht wat de gevolgen zijn
van de extra kosten in de bijzondere
bijstand, bijvoorbeeld in verband met
de daarin ondergebrachte dieet–
kosten en inkomensondersteunende
voorzieningen. Evenmin is in het
financiële plaatje duidelijk gemaakt
wat de effecten zijn van de meest
recente veranderingen in toediening
en toedeling van de voorzieningen en
de verstrekking daarvan.

Voorzitter! Slechts over een paar
elementen van het totale financiële
bouwwerk bestaat onduidelijkheid. Er
zijn er meer en toch gaat het kabinet
ervan uit dat deze operatie financieel
mogelijk is. Op basis waarvan?
Waarom is er niet een volledig beeld
gegeven, waarin alle relevante finan–
ciële aspecten zijn opgenomen en
waarin geen hiaten - als ik dat woord
nog één keer mag lenen van de
CDA-fractie - meer zitten? Mijn
fractie kiest in het belang van de
gehandicapten en in het belang van
de gemeenten en de daarin wonende
burgers voor zekerheid en zorgvul–
digheid. Het kabinet zou dat ook
moeten doen. Ik nodig de bewinds–
lieden dan ook daartoe uit en ik
vraag om een volledig - en niet een
zo volledig mogelijk - financieel
beeld.

Het zal tegen deze achtergrond
duidelijk zijn dat berichten dat
sommige gemeenten de 115 mln.
voorbereidingsgelden voor andere
bestemmingen hebben gebruikt ons
zorgelijk stemmen. De opmerking
van het kabinet dienaangaande dat
sommige gemeenten deze gelden
niet apart hebben ingezet, maar wel
gebruiken voor uitgaven ter voorbe–

reiding kunnen die zorgen niet
wegnemen. Is de regering in dit
verband nog van plan actie te onder–
nemen tegen die gemeenten?

In het kader van de verdeling van
gelden over dezelfde gemeenten
heeft mijn fractie gevraagd om een
getalsmatig inzicht in het aantal
gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen ten opzichte van het aantal
inwoners per gemeente. Dat leek ons
een relevant gegeven bij de verdere
voorspellingen en berekeningen rond
deze WVG. Die gegevens zijn niet
bekend. Zou het niet zinvol zijn deze
te verzamelen en daarop vervolgens
beleid te baseren? Ik heb begrepen
dat er een evaluatie van het verdeel–
stelsel van de Raad voor de gemeen–
tefinanciën aan de orde is. Zou het
niet aan te bevelen zijn, de gegevens
uit die evaluatie nu ook bij de behan–
deling van dit wetsvoorstel te
betrekken?

Voorzitter! De Raad van State
refereerde aan een van de doelstel–
lingen van het kabinet, namelijk
"zorg op maat". Snerend voegde
men eraan toe dat het dan wel gaat
om de maat van de lokaal aanwezige
financiële middelen en ruimte. Het is
voor de VVD-fractie zeer de vraag of
dit wetsvoorstel daarmee nog wel
aan de maat zal zijn.

Een element dat in het kader van
dit wetsvoorstel regelmatig terug–
keert is dat van de rechtsongelijkheid
dat bij decentralisatie onder druk zou
komen te staan in de discussie. Ik
ben het eens met de stelling dat
verschillen per gemeente inherent
zijn aan decentralisatie. Dat is niet
erg, zolang, ondanks deze
verschillen, het niveau en de
kwaliteit van de voorzieningen gelijk–
waardig en evenwaardig zijn. Maar
de kans is groot dat daarvan geen
sprake zal zijn, juist door de
verschillen in financiële mogelijk–
heden bij de diverse gemeenten en
afhankelijk van bijvoorbeeld het
aantal gehandicapten in die
gemeenten. Dat er wat dat betreft
reden voor bezorgdheid is, is wel
duidelijk uit de brieven die wij van
diverse gemeenten hebben mogen
ontvangen, waarin men ons
voorrekent dat op basis van het
aantal binnen die gemeente
woonachtige gehandicapten de
kosten naar verwachting aanmer–
kelijk hoger zullen zijn dan men aan
inkomsten verwacht te kunnen
krijgen.

Als het gaat om doelmatigheid in
de versterking van voorzieningen dan
is ook het vervoer en met name het
collectieve vervoer een nadrukkelijk
genoemde mogelijkheid en terecht,
want ook bij mijn fractie bestond en
bestaat de indruk dat er in het
verleden niet altijd even accuraat is
omgegaan met het ter beschikking
stellen van bijvoorbeeld vergoe–
dingen. Er konden ook wel vraag–
tekens gezet worden bij de controle
op het gebruik van die vergoedingen.
Inmiddels zal door de achtereenvol–
gende en nog komende kortingen op
dit terrein wel het nodige veranderd
zijn of in ieder geval nog veranderen.
Concrete gegevens daarover heb ik
niet. Misschien kunnen de bewinds–
lieden daar iets meer over zeggen.

Ik heb de indruk dat de regering
nogal wat verwacht van collectief
vervoer. Dit leidt onvermijdelijk tot
de vraag waar deze verwachting op
gebaseerd is. Het onderzoek van het
Projectbureau aanvullend vervoer
loopt nog. Hierover bestaat dus nog
geen duidelijkheid. Het gaat hierbij
om de vraag of collectief vervoer
mogelijk is, of het werkt, welke
problemen het met zich brengt, aan
welke randvoorwaarden moet
worden voldaan om het een succes
te doen zijn, wat het kost etcetera.
Kortom, het gaat erom, goed na te
gaan of de uitspraak van de regering
over te bereiken doelmatigheid in het
vervoer bij gemeenten staande te
houden is. Met andere woorden: het
gaat - ik zeg het opnieuw, voorzitter
- om een onderbouwing van de
weergegeven financiële aannames.
Er zal dan een beter antwoord te
geven zijn op vragen met betrekking
tot bijvoorbeeld gemeentegrensover–
schrijdend vervoer dan het huidige
antwoord van de regering - ik citeer
- "dat het wel de bedoeling is dat er
grensoverschrijdend vervoer komt".

Met zo'n antwoord schieten we
niet veel op, voorzitter! Een
onderzoek aangaande leerlingen–
vervoer leidde niet tot positieve
uitkomsten. Op basis hiervan is een
wensenlijst gemaakt, waarover thans
overleg gevoerd wordt. Kunnen
hieruit lessen worden geleerd voor
het collectieve vervoer voor gehandi–
capten, is de voor de hand liggende
vraag? Ook op dit punt moet worden
vastgesteld dat de voornemens en
de gronden waarop deze zijn gefor–
muleerd, boterzacht zijn. Waarom is
het niet mogelijk om met een
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fatsoenlijk onderbouwd, op basis van
objectieve gegevens geformuleerd
objectief vervoersplan te komen?
Alleen maar de kreet dat er doelma–
tigheidswinst te boeken is en "dat
het wel de bedoeling is", zonder
fatsoenlijk na te gaan of het kan en,
zo ja, hoe het dan kan, is beneden
peil.

Vorige week konden wij in dit
verband nog berichten lezen in de
krant dat de door het kabinet
voorgenomen bezuinigingen op
openbaar vervoer tot minder bus– en
tramlijnen zullen leiden. Hoe
verhoudt zich dit tot het belangrijke
beroep dat in de context van het
wetsvoorstel wordt gedaan op
collectief vervoer?

Voorzitter! Het kabinet juicht het
toe om vrijwilligers bij dit vervoer in
te schakelen, zolang er geen sprake
is van concurrentievervalsing. Mijn
vraag is wel of dit niet ten koste van
gespecialiseerd vervoer en de
know-how die daar bestaat, zal gaan
en of het niet onvermijdelijk zal
leiden tot verdringing van reguliere
werkgelegenheid.

Voorzitter! Om onder het
hoofdstuk vervoer te praten over een
blindengeleidehond lijkt misschien
wat vreemd, maar in het
wetsvoorstel is de blindengelei–
dehond bestempeld als een
vervoersvoorziening. Je moet je
afvragen of dit juist is en of het niet
een breder aanwendbaar middel is in
dienst van de behoefte van de
gehandicapte, dat een bijdrage levert
aan zijn zelfstandigheid en onafhan–
kelijkheid. Het kunnen beschikken
over een blindengeleidehond is in
het kader van vervoersvoorzieningen
toch niet uitwisselbaar - zo mag ik
hopen - met aangepast vervoer of
vervoer per taxi? Ik zou het kabinet
willen vragen dit aspect op te nemen
in een aparte titel in de WVG c.q. de
AAW.

Een volgend onderdeel van de
WVG dat behoorlijke financiële
consequenties heeft, zijn de woning–
aanpassingen. Bij een aanpassing
van de woning komt 25% voor
rekening van de betrokkene. In geval
van een huurwoning wordt dit
doorberekend in de huur, in combi–
natie met de vergoeding via de IHS
voor zover van toepassing. Overigens
is het relevant welke afschrijvings–
termijn de verhuurder hanteert en
welke afspraken huurder en
verhuurder in dit verband maken. De

gemeente heeft hierop geen invloed,
zodat deze regeling naar het zich laat
aanzien, moeilijk uitvoerbaar zal zijn.
Dit stelt althans de VNG. Ik zie dat
van de zijde van de bewindslieden
verbaasd gekeken wordt. Ik ben
benieuwd naar het antwoord hierop.
Is de staatssecretaris het hiermee
eens en, zo ja, wat is dan de
oplossing? Wanneer men niet huurt,
dus eigenaar-bewoner is, dan krijgt
men geen vergoeding en moet men
zelf een lening c.q. hypotheek
afsluiten. Hoe kan iemand die 65 jaar
of ouder is en bovendien een
handicap heeft een hypotheek
krijgen?

In de vergelijking tussen het bezit
van een eigen woning en het huren
is er voor de eigenaar-bewoner,
anders dan voor de huurder, niet
dezelfde financiële compensatiemo–
gelijkheid. Het kabinet weigert dat
ook. De eigenaar-bewoner kan in de
visie van het kabinet kiezen tussen
verhuizen naar een aangepast
huurhuis of in zijn eigen, niet
aangepast huis, blijven. Dat is
natuurlijk geen echte keuze

Als het gaat om woonvoorzie–
ningen, hebben wij begrepen dat het
verschil van mening dat er was
tussen de VNG en het ministerie van
VROM over de omvang van de
overdracht van de RGHSG-gelden
inmiddels is opgelost. Men heeft het
bedrag waarover het meningsver–
schil bestond, gewoon gedeeld.
Geen verhaal over de wijze waarop
men op de bedragen is gekomen en
over de daarbij gehanteerde criteria,
neen, er is gewoon gedeeld. Een
beter bewijs dat de financiële onder–
bouwing van dit wetsvoorstel uit de
losse pols is gedaan, is er niet.

Staatssecretaris Heerma Mijnheer
de voorzitter! Er wordt nogal een
forse beschuldiging geuit door de
geachte afgevaardigde. De Kamer is
een– en andermaal toegezegd dat er
gesproken zou worden over de reali–
satiecijfers 1992 in het kader van de
storting in het Gemeentefonds
vanwege de woningaanpassing. Ik
mis dat in de analyse.

De heer Van Hoof (VVD): Ik mis dat
ook. De geluiden die mij hebben
bereikt, gaan niet verder dan het feit
dat het bedrag is gedeeld. Als ik de
verkeerde analyse maak en als het
aantoonbaar is dat het toekennen
van het bedrag van 40 mln.

gebaseerd is op juiste criteria en
juiste getallen, dan accepteer ik dat
graag. Vooralsnog kan ik echter niet
anders dan vaststellen dat er
gewoon gedeeld is. Ik haal die tekst
uit de brief van de VNG.

Voorzitter! Nu ik het toch heb over
verschillen van mening en conflicten
over toedeling van fondsen, noem ik
ook maar meteen de reactie van de
Ziekenfondsraad en de zorgverzeke–
raars op deze plannen. Overigens, uit
het feit dat er met uitvoerders nogal
wat afgeruzied wordt, althans dat er
- ik formuleer het voorzichtig - hier
en daar discussies en verschillen van
mening zijn, mag men afleiden dat
de voorbereiding toch ook niet
helemaal optimaal en adequaat is. Je
zou toch mogen verwachten dat
waar uitvoerders niet onbelangrijke
taken te verrichten krijgen ten
aanzien van gehandicapten, dit wat
zorgvuldiger en gladder zou
verlopen. Met de zorgverzekeraars is,
althans voor zover mij bekend, over
de overdracht van de voorzienin–
gentaak nog helemaal geen overleg
geweest en over de uitvoering is
eerst onlangs door een van de
ondertekenaars overleg gestart.
Zouden niet veel problemen
voorkomen kunnen worden als dat
overleg eerder had plaatsgevonden?

Voorzitter! De Ziekenfondsraad en
het KLOZ hebben laten weten dat zij
van mening zijn onvoldoende finan–
ciële middelen ter beschikking te
krijgen. Zij zien zichzelf als sluitpost,
na het overleg met de gemeenten,
en die waren ook al niet tevreden!
De zorgverzekeraars willen de
woonvoorzieningen niet. En ook hier
speelt mogelijkerwijs het ontbreken
van inzicht in de juiste kosten een
rol. Hoe denkt het kabinet deze
problemen op te lossen? Ik hoop dat
men er niet voor kiest, zijn zin
gewoon door te drijven, want het
effect daarvan zou wel eens contra–
produktief kunnen zijn en dan zijn
alleen de gehandicapten de dupe.
Het kan niet anders, dan dat het
kabinet op een adequate manier
aandacht geeft aan dit probleem.

Voorzitter! Ik kom op het punt van
kwaliteit, kwaliteitsbewaking en
waarborgen dienaangaande.
Enerzijds is er het risico van verlies
van bestaande expertise, anderzijds
moeten nieuwe kennis en infra–
structuur worden opgebouwd. Ook
op dit punt geldt, althans naar mijn
oordeel, dat er redelijk laat aandacht
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aan is besteed. Over de inschakeling
van bestaande expertise is pas sinds
kort overleg met partijen gestart, zo
heb ik begrepen. Zijn er meer
garanties op dat punt in het
wetsvoorstel in te bouwen? Van
belang hierbij zijn de kwaliteits–
aspecten van de voorzieningen zelf,
maar ook de wijze waarop in de
vereiste deskundigheid wordt
voorzien met betrekking tot
indicering, advisering en verstrekking
zelf. De VVD-fractie heeft in dat
verband gevraagd om te komen tot
certificering van deskundigen, maar
het kabinet heeft dat nog niet
overgenomen. Verwezen wordt naar
de VNG-voornemens om in de
modelverordening op te nemen
welke eisen waren te stellen aan een
deskundigenadvies. Het kabinet vindt
het formuleren van kwaliteitseisen
beter dan certificering. Het stellen
van kwaliteitseisen geeft echter geen
oplossing in die zin dat de gemeente
weliswaar die eisen kan stellen, maar
vervolgens ook moet nagaan of aan
die eisen wordt voldaan. Ook
daarvoor zal toch enige deskun–
digheid nodig zijn. De vraag is of de
gemeenten daartoe in staat zijn.
Certificering lijkt ons veel effectiever.
Wij geven dan ook onze steun aan
het amendement van de heer
Schutte.

In de nieuwe situatie blijven er
ontegenzeglijk afstemmingspro–
blemen. Genoemd werd al de grens
van ƒ45.000 bij de woningaan–
passing, waarbij het risico bestaat
dat de betrokkene de dupe wordt
van een discussie tussen gemeenten
en zorgverzekeraars, die deze
voorziening misschien beide niet
willen regelen. Een mogelijk afstem–
mingsprobleem is voorts het feit dat
bedrijfsverenigingen nu alsnog weer
leefvoorzieningen voor een deel gaan
verstrekken. Ik denk ook aan de
voorziening van de rolstoel voor de
bewoners van sommige
AWBZ-inrichtingen. Zo zijn er nog
wel meer situaties te bedenken
vanwege het feit dat het beoogde
ene loket helaas niet helemaal gerea–
liseerd is. De VVD-fractie zou in
dezen graag een actieve rol van het
kabinet willen zien, om die
afstemming alsnog en verder te
bevorderen. De uitspraak van het
kabinet dat het verwacht dat partijen
overleg zullen plegen, vinden wij dan
ook te afstandelijk en te passief. Ik
nodig het kabinet gaarne uit tot een

actieve rol.
Steeds prangender wordt de vraag

of de gemeenten tijdig gereed zullen
zijn. Naar wij vernemen, is er nogal
wat onrust bij de gemeenten. Het
kabinet gaat er vooralsnog van uit
dat men voldoende tijd zal hebben.
Mocht blijken dat dit niet zo is, dan
zal men met de VNG overleg plegen.
Wij vinden dat onvoldoende
overtuigend. Een ander
aandachtspunt is de vraag of er
voldoende tijd is voor de overdracht.
Met andere woorden: mogen wij in
de toekomst uitvoeringsproblemen
verwachten? De mening van de
WD-fractie is dat zij in elk geval
moeten worden voorkomen. Pas
begin april is het initiatief genomen
om de knelpunten op het gebied van
gegevens– en dossieroverdracht in
kaart te brengen. De vraag is of dit
tijdig alle problemen duidelijkzal
maken en tijdig de mogelijkheid
biedt om oplossingen te vinden. Ik
ben bang dat ook op dit punt de
activiteit eigenlijk te laat is ingezet,
want dit soort zaken zou in feite toch
in beeld moeten zijn gebracht
voordat een ingangsdatum wordt
vastgesteld.

Voorzitter! Nog enkele woorden
over het wetsvoorstel met betrekking
tot de premiebetaling voor AAW en
AWW door personen boven 65 jaar.
Wij hebben dat gisteren gekregen,
dus ongeveer 24 uur van tevoren. Ik
weet niet of het toeval is, of dat het
een poging was om mogelijke kritiek
op dat punt te voorkomen. Het spijt
mij, maar ik heb onvoldoende
gelegenheid gehad om het
wetsvoorstel tot mij te nemen. Dat
maakt het des te vervelender, omdat
er naar mijn mening wel degelijk een
verband is tussen het wetsvoorstel
en de WVG. Het kabinet ziet dat
anders en is van mening dat de WVG
niet meer en niet minder is dan
decentralisatie van de voorzieningen.
De financiering van de AAW en het
vraagstuk van de verzekerings– en
premieplicht van 65-plussers staat
daar volkomen los van, aldus de visie
die is verwoord in de nota naar
aanleiding van het eindverslag. Ik
ben het daar niet mee eens. Het gaat
immers over een deel van de finan–
ciering van de voorzieningenver–
strekking en dient daarbij betrokken
te kunnen worden. In de thans
gehanteerde procedure is dat niet
mogelijk.

Bovendien is het van belang om te

weten wat het financiële effect is van
het feit dat bij de wijziging van de
huidige financieringsconstructie de
in het verleden toegepaste verhoging
van de belasting met 6% straks niet
volledig wordt hersteld omdat 1%
gebruikt wordt voor de algemene
middelen Daarmee wordt niet alleen
opnieuw een mogelijkheid om de
collectieve-lastendruk te verlagen
ongebruikt gelaten, maar tevens
betekent het een verdere toevoeging
van de in relatie met de financiering
van de voorzieningen opgebrachte
gelden die anderszins worden
aangewend. Immers - dat is al
eerder aan de orde geweest -
65-plussers hebben al die jaren via
de fiscale constructie betaald voor
voorzieningen waar zij geen
aanspraken op hadden.

Samenvattend kan worden gesteld
dat er met betrekking tot deze
operatie een groot aantal praktische
bezwaren bestaan, met mogelijk
grote nadelen voor de gehandi–
capten. Daarvoor is op dit moment
ook nog absoluut geen oplossing. Er
is geen goede overgangs– en
overdrachtsregeling en er is absolute
onduidelijkheid over de financiële
haalbaarheid. Door de constructie
van enkele omvangrijke soorten
voorzieningen en door de budget–
tering zullen wel degelijk bespa–
ringen gerealiseerd worden, maar
niemand kan aangeven hoe groot die
besparingen dan zullen zijn. Hierdoor
lopen ook de gemeenten grote finan–
ciële risico's. De financiering is niet
geregeld en blijft in het financiële
plaatje onduidelijk. Zoals gezegd, er
was tot voor kort een discussie en er
is voor een deel nog steeds een
discussie gaande met uitvoeringsor–
ganisaties over de naar hun mening
te lage overdrachten.

Waar leidt dat alles dan toe? Het
leidt tot de conclusie die aansluit bij
hetgeen de Raad van State over dit
wetsvoorstel reeds zei. De Raad van
State gaf aan dat het wetsvoorstel
op belangrijke onderdelen zou
moeten worden heroverwogen en
dat op vele punten verduidelijking
nodig is. Naar de mening van de
VVD-fractie geldt dat nog steeds.
Zoals gezegd, er waren en er zijn nog
steeds verschillen van mening met
uitvoeringsinstanties die eerst
zouden moeten worden opgelost
Ook bij andere betrokken organi–
saties bestaat nog veel onduide–
lijkheid en bezwaar.
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Naar de mening van de
VVD-fractie ontbreekt juiste en
volledige informatie op essentiële
onderdelen. Dat betekent dat grote
vraagtekens gezet kunnen worden bij
de vraag of dit wetsvoorstel in deze
vorm kan worden gerealiseerd. Het
ziet er niet zorgvuldig genoeg
voorbereid uit, met alle gevolgen
vandien voor de gemeenten en niet
in de laatste plaats voor de gehandi–
capten.

De VVD-fractie stelt vast dat het
wetsvoorstel thans niet in deze vorm
kan worden ingevoerd. Nader
onderzoek en een nadere onder–
bouwing zijn noodzakelijk. In het
begin van mijn betoog heb ik aange–
geven dat er in sommige gevallen
niets op tegen is om daarvoor extra
tijd te nemen. Ik denk dat dit ook nu
van toepassing is. Wij nodigen het
kabinet dan ook met klem uit,
daartoe over te gaan om vervolgens
op korte termijn met nieuwe
gegevens en eventueel een
aangepast wetsvoorstel naar de
Kamer te komen.

Voorzitter! Als dat niet gebeurt,
dan betekent WVG waarschijnlijk:
veel geklungel. Daarvoor wenst de
VVD-fractie dan geen verantwoorde–
lijkheid te nemen.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! De ene verandering in de
sociale zekerheid roept meer
maatschappelijk tromgeroffel op dan
de andere. Was de WAO-discussie
van een paar maanden geleden goed
voor een veelvuldige en intensieve
maatschappelijke discussie en vette
koppen in de kranten, de verandering
- en je moet erbij zeggen: de verso–
beringen - inzake de gehandicapten–
voorzieningen trekken, na de demon–
straties van twee jaar geleden op het
Binnenhof en kritiek van de Raad van
State, buiten het direct betrokken
wereldje toch veel minder aandacht.
Zou dat tekenend zijn voor de positie
die de gehandicapten in onze
samenleving innemen?

Hoe het zij, het hier in bespreking
zijnde wetsvoorstel Voorzieningen
gehandicapten brengt veranderingen
aan in het gehandicaptenbeleid. Dat
voorstel steunt op twee pijlers. In de
eerste plaats worden de gemeenten
belast met de verlening van
rolstoelen en vervoers– en woonvoor–
zieningen, de RGSGH voor

woonvoorzieningen komt te
vervallen, de medische voorzieningen
uit de AAW worden in een apart
wetsvoorstel naar de AWBZ overge–
heveld en van de huidige
AAW-voorzieningen blijven alleen de
werkvoorzieningen in stand. In de
tweede plaats komen de huidige
AAW-voorzieningen ook open te
staan voor ouderen boven de 65
jaar. Het bestaande budget wordt
overigens niet verdubbeld. Met
andere woorden, de extra kosten
voor de uitbreiding van de doelgroep
moeten in beginsel worden gehaald
uit besparingen op het huidige
voorzieningenpakket. De spoeling
voor de huidige voorzieninggerech–
tigden worden daarmee dunner. Het
voorstel als geheel is bepaald niet
onomstreden.

Voorzitter! Het gaat in dit voorstel
om de zorg voor de gehandicapte
medemens. Een beoordeling van dit
voorstel moet dan ook in het licht
worden geplaatst van onze visie op
de overheidstaak met betrekking tot
de gehandicapte. In de wettekst is
aangegeven wie daaronder wordt
verstaan. In de visie die de RPF heeft
op de taak van de overheid is de
zorg voor de zwakke een van de
centrale beleidspunten. Door de
bank genomen behoort de gehandi–
capte tot de zwakkere groepen. De
gehandicapte moet de overheid dan
ook tot een zorg zijn. De staatssecre–
taris spreekt van een zorgplicht,
zonder dat daar keiharde rechten aan
kunnen worden ontleend. Een juiste
benadering in mijn ogen. In concreto
betekent dit dat het uit oogpunt van
publieke gerechtigheid noodzakelijk
kan zijn de gehandicapte de
helpende hand toe te steken ingeval
diens functioneren in de
maatschappij meer of minder ernstig
wordt belemmerd door zijn of haar
handicap. Het doel is om de beper–
kingen die de gehandicapte door zijn
handicap ondervindt, zoveel als
mogelijk is weg te nemen, teneinde
de gehandicapte deel te laten nemen
aan het maatschappelijk verkeer en
zo mogelijk een zelfstandig bestaan
te laten hebben. Steeds moet daarbij
zoveel als mogelijk aangesloten
worden bij de mogelijkheden die de
gehandicapte zelf nog wel heeft en
de eigen verantwoordelijkheid, die
ook de gehandicapte kan worden
toegedicht.

Het mag ons dankbaar stemmen
wat in de achter ons liggende jaren

op het punt van de gehandicap–
tenzorg is bereikt. Er zal nog best
veel te verbeteren zijn, maar gelet op
de situatie in vele delen van de
wereld kan worden geconstateerd,
dat de gehandicapte in Nederland
mee heeft geprofiteerd van de
toegenomen welvaart. Tegelijkertijd
worden wij natuurlijk geconfronteerd
met het feit dat niet iedere beperking
door voorzieningen kan worden
weggenomen. De mogelijkheden zijn
beperkt, ook de financiële middelen
zijn niet onuitputtelijk. Het besef dat
de middelen schaars zijn, leidt er
voorts toe dat in het beleid jegens
zwakke groepen als de gehandi–
capten gezocht moet worden naar
middelen om de kosten te
beheersen, dit alles, zolang de kern
maar overeind blijft staan.

Het onderhavige voorstel regelt
enerzijds de gehandicaptenvoorzie–
ningen en is anderzijds een belang–
rijke stap in het decentralisatie–
proces. In begmsel verzet de fractie
van de RPF zich niet tegen decentra–
lisatie, mits het beleid inderdaad
dichter bij de burger wordt gebracht,
er met minder loketten volstaan kan
worden en de kosten beter
beheersbaar blijven. Het decentrali–
satiestreven van het kabinet wordt
dan ook in beginsel in de onder–
havige situatie ondersteund. Ook in
het onderhavige geval zijn er
verschillende omstandigheden die
pleiten voor decentralisatie. Immers,
de gemeenten hebben meer zicht op
het beschikbare woningbestand per
gemeente, de gemeenten hebben
mogelijkheden om te komen tot een
collectief vervoerssysteem, de
gemeente kan geacht worden beter
zorg op maat te leveren dan de
bedrijfsverenigingen door de
afstemming van het gehandicapten–
voorzieningenbeleid met terreinen
die al voorwerp van gemeentelijk
beleid zijn, zoals de uitvoering van
bijstand en bijzondere bijstand en tot
op zekere hoogte het ouderenbeleid.
Bij decentralisatie behoort ook
overdracht van verantwoordelijk–
heden. De stelregel dat de
gemeenten hiertoe ook een grotere
financiële verantwoordelijkheid
krijgen, wordt dan ook onder–
schreven. Dit bevordert zorgvuldige
besluitvorming op gemeentelijk
niveau.

De voorgenomen decentralisatie
van de gehandicaptenvoorzieningen
geschiedt namelijk onder een aantal
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voorwaarden die op z'n minst de
nodige haken en ogen kennen. Aller–
eerst is het een forse operatie van
meer dan 1 mld. op een terrein, waar
de gemeenten deels geen enkele
ervaring mee hebben. Zijn de uitvoe–
ringsproblemen dan voldoende
afgedekt? Lang niet iedereen beant–
woordt die vraag bevestigend.

Een tweede kanttekening betreft
het verschil in het voorzieningen–
pakket dat zou kunnen ontstaan
tussen een meer en minder
daadkrachtige gemeente, tussen een
gemeente met veel en met relatief
weinig gehandicapte inwoners.

Een derde bezwaar betreft het feit,
dat het open-eindekarakter van de
toename van de zorgvraag van
ouderen wordt gekoppeld aan een,
wat het Rijk betreft, in ieder geval
vooralsnog gelimiteerd budget. De
gevolgen van deze keuze komen
reeds nu aan het licht, nu door de
instroom van de 65-plussers een
naar het zich laat aanzien dubbele
groep bediend moet worden met in
beginsel dezelfde middelen, even
afgezien dus van de in de eerste
jaren nog weinig omvangrijke
AOW-bezuiniging in het recent
behandelde wetsvoorstel Wijziging
verhouding van ouderdomspensioen
en toeslag. De regering geeft in de
stukken toe dat dit zonder de
invoering van de WVG zou leiden tot
ongeveer een halvering van het
voorzieningenniveau. Met behulp van
de met de WVG te verwachten
doelmatigheidsvoordelen hoopt de
regering de halvering te beperken.
De vraag is uiteraard of die
verwachting reëel is. Kan dit nog
nader worden onderbouwd?

Voorzitter! Bovenvermelde
knelpunten moeten zorgvuldig
worden beoordeeld. Een adequate
oplossing is een voorwaarde voor
instemming met de WVG. Er moet
natuurlijk niet tegen beter weten in
worden doorgezet. Decentralisatie is
een politiek feit, stelt een van de
staatssecretarissen. Ik kan mij niet
aan de indruk onttrekken dat dit
politieke feit zwaarder weegt dan
sommige inhoudelijke bezwaren die
in de stukken naar voren komen. En
dat kan natuurlijk niet. Uitgangspunt
moet blijven dat de overheid naar
eer en geweten kan blijven stellen
ook voor de gehandicapte een schild
te zijn. Decentralisatie mag nooit een
doel in zichzelf worden. In het
vervolg van mijn betoog hoop ik de

verschillende knelpunten nader aan
de orde te stellen.

Voorzitter! Directe aanleiding tot
de WVG is de uitbreiding van (tot
dusverre) het AAW-voorzieningen–
pakket naar de 65-plussers. Deze
stap wordt breed ondersteund en is
natuurlijk ook zeer terecht. Het
probleem was om een en ander
binnen het kader van de volksverze–
kering AAW te regelen. Dat was en
is allemaal niet zo eenvoudig. De
problemen zijn bekend, alsmede de
hele voorgeschiedenis, dus hoef ik er
verder niet over uit te wijden.

Een van de positieve onderdelen
van de WVG is dat dit
AAW-probleem wordt opgelost. De
voorzieningen worden grotendeels
(buiten het resterend AAW-deel)
buiten de verzekeringssfeer
gebracht. Vraagstukken inzake
premiebetaling versus aanspraken
zijn daarmee uit de wereld.
Overigens is het laatste woord over
het gevolg van de WVG voor de
financiering van de AAW, met name
a!s het gaat om de vraag hoe het
verder moet met de rijksbijdrage aan
het Algemene arbeidsongeschikt–
heidsfonds, nog niet gezegd. Het
wetsvoorstel waarbij AWW– of
mogelijk ANW-premie door
bejaarden wordt betaald en de
huidige rijksbijdrage AAW/AWW
weer premiegefinancierd te maken,
is pas gisteren ingediend. Anderen
wezen daar ook al op. Hierdoor is het
beeld niet geheel compleet. De
voorzieningenkant kan los worden
gekoppeld van de financieringskant,
maar voor een volledig oordeel door
de Kamer is een samenloop toch
verre te prefereren. Is de regering dit
met mij eens? Overigens vraag ik mij
af of er een precedent is van de
maatregel dat een bij wet uit te
breiden groep belanghebbenden met
een ongeveer gelijk budget als
voorheen moet rondkomen. Is zoiets
denkbaar bij studiefinanciering,
kinderbijslag, huursubsidie of
voorzieningen voor asielzoekers?
Graag krijg ik hierop een reactie.

Voorzitter! Een voordeel van de
wet is naast uitbreidmg van de
doelgroep, dat meer lijn wordt
gebracht in het voorzieninge–
naanbod. In principe gaan de woon–
en leefvoorzieningen naar de
gemeenten, blijven de werkvoorzie–
ningen in de AAW en blijven de
zorgvoorzieningen in de AWBZ. Naar
verwachting mogen gehandicapten

meer dan tot dusverre erop rekenen
slechts met één instantie te maken
te krijgen, namelijk de gemeenten.
Dit laat overigens onverlet of in de
praktijk de één-loketgedachte
werkelijk zal worden gerealiseerd.
Zeker in grotere gemeenten zal de
afstemming tussen bijvoorbeeld de
uitvoering bijzondere bijstand en de
WVG nog wet de nodige zorg
vragen. Hoe beoordeelt de regering
berichten van de gemeenten en
andere betrokkenen dat niet per 1
januari 1994 een volledig opera–
tioneel uitvoeringsorganisatie gereed
zal zijn?

Hoe het ook zij, veel afstemmings–
problemen tussen verschillende
instanties die er nu nog zijn, zullen
als het goed is verdwijnen of vermin–
deren. Om slechts de woonvoorzie–
ningen hier te noemen: de
gemeenten zijn in staat het beste te
beoordelen hoe het beschikbare
woningbestand over het aantal
mensen dat een aangepaste woning
behoeft verdeeld kan worden. De
bestaande afbakeningsproblemen
tussen RGSHG enerzijds en
AAW-voorzieningen anderzijds
verdwijnen. De gehandicapte kan
voortaan voor alle woningaanpas–
singen onder de ƒ45.000 terecht bij
de gemeente. De gemeente kan er
zorg voor dragen dat bij verhuizing
of overlijden van de gehandicapte de
woning opnieuw door een gehandi–
capte betrokken kan worden. Mijn
vraag hierbij is of een gehandicapte
in een gemeente met veel kleine
kernen gedwongen kan worden te
verhuizen naar een andere kern,
omdat daar een geschikte aange–
paste woning beschikbaar is.

De kleine groep van duurdere
aanpassingen komt onder de AWBZ
te vallen. Hierbij moet immers de
medische afweging worden gemaakt
of opneming in een verpleeghuis
wenselijker is.

Daarmee zijn niet alle knelpunten
opgelost, omdat de werk– en onder–
wijsvoorzieningen in de AAW blijven
en de zorgvoorzieningen naar de
AWBZ gaan. Kan de regering nog
eens nader ingaan op de mogelijke
problemen inzake combinaties van
werk– en vervoersvoorzieningen. Veel
gehandicapten hebben, als zij
betaald werk buitenshuis hebben, te
maken met tijdelijke contracten.
Levert veel ti jdelijk werk geen
afstemmingsprobleem op tussen
bedrijfsvereniging en gemeente?
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Voor alles moet worden voorkomen
dat men van het kastje naar de muur
wordt gestuurd.

Een ander afstemmingsprobleem
betreft de relatie met de
AWBZ-gefinancierde voorzieningen.
Ik dank de bewindslieden overigens
voor de schriftelijke uiteenzetting
waaruit blijkt waar de huidige
AAW-voorzieningen uiteindelijk
terechtkomen. Vooruitlopend op het
in behandeling zijnde wetsvoorstel
dat de overgang van de voorzie–
ningen naar de AWBZ regelt, begrijp
ik uit de brief van 4 mei jl. dat de
verstrekking van rolstoelen aan
bewoners van verzorgingstehuizen
ook voor een deel onder de
gemeenten gaat vallen. Kan nog
eens nader op de afstemmingspro–
blemen met de AWBZ worden
ingegaan? Hoe gaat het nu met
gemeenten die veel verzorgings– c.q.
verpleeghuizen binnen hun grenzen
hebben?

In de voorbereiding is veel te doen
geweest om nogal voor de hand
liggende mogelijke nadelen van de
decentralisatie van de gehandicap–
tenvoorzieningen naar de
gemeenten, zoals het vraagstuk van
mogelijke ongelijke behandelmg
tussen de ene gemeente en de
andere en de vraag wat het gevolg
zal zijn als een gemeente met
tekorten kampt. Met dat laatste heeft
het Algemene arbeidsongeschikt–
heidsfonds in ieder geval niet snel te
kampen, omdat uitgangspunt, ook bij
volksverzekeringen, altijd is dat de
premies in beginsel kostendekkend
worden vastgesteld. Het geld voor
voorzieningen moet voortaan uit de
gemeentelijke begroting komen.
Door de regering is daar steeds weer
de zorgplicht, nader uit te werken in
de voorzieningenverordening,
tegenover gesteld. De vraag is dan
welk gewicht aan de zorgplicht moet
worden toegekend. In de stukken is
in ieder geval duidelijk geworden dat
sprake blijft van een zorgplicht van
de gemeente voor de gehandicapte,
ondanks een mogelijk beperkt
gemeentelijk budget. Betekent dat
nu dat ongeacht alles een gehandi–
capte bepaalde rechten op voorzie–
ningen kan claimen, ook indien de
financiële middelen van de gemeente
uitgeput zijn? Hiermee zou de weg
zijn afgesloten om op het aanbod
van voorzieningen als zodanig te
snoeien. Minder duidelijk is in
hoeverre de gemeente zal kunnen

bezuinigen op de kwaliteit van de
aangeboden voorzieningen. In
hoeverre biedt de wettelijke
zorgplicht hier een adequate
waarborg voor de gehandicapte?
Denk aan het vraagstuk van de
vervoersvoorzieningen. Deze zullen
onder druk van de WVG vermoe–
delijk toch op geheel andere leest
worden geschoeid dan tot nu toe,
namelijk veel meer collectief. Op
zichzelf is daar wat mij betreft niets
op tegen, maar hoeveel ruimte heeft
een gemeente om binnen de marges
van de zorgplicht te opereren? Ik
denk dat een stuk vaagheid in de
zorgplicht kan worden weggenomen
door de amendementen op artikel 2,
dat ik dan ook heb ondertekend.

Op een onderdeel is de gemeente–
lijke ruimte in ieder geval inmiddels
behoorlijk beperkt. Het gaat dan om
de mogelijkheid te variëren met de
hoogte van de eigen bijdragen aan
de verschillende voorzieningen. De
nota van wijziging bij de nota naar
aanleiding van het eindverslag heeft
de eigen bijdragen voor alle voorzie–
ningen te zamen beperkt tot ƒ 186
per jaar op minimumniveau en tot
ƒ 500 voor inkomens tot de zieken–
fondsgrens. Op zichzelf kan ik
instemmen met een beperking van
de mogelijkheid van gemeenten om
op dit punt te ver met elkaar ult de
pas te lopen en aanscherping van
het wel erg vage begrip "de draag–
kracht niet te boven gaand". Wel lijkt
de hoogte van de eigen bijdrage in
relatie tot de eerdere, ruimere
gemeentelijke vaststellingsbe–
voegdheid nogal beperkt. Zeker als
men in aanmerking neemt dat het
een maximum per jaar is voor alle
voorzieningen te zamen en men zich
realiseert hoe hoog de werkelijke
bedragen die met vooral woningaan–
passingen gepaard gaan, kunnen
oplopen, vraag ik mij af of de eigen
bijdrage, zeker vanaf modaal, niet
wat hoger gesteld kan worden.

Kan een en ander in de praktijk
ook niet leiden tot gedragsaanpas–
singen, tot het expres laten samen–
vallen van dure, nieuwe voorzie–
ningen binnen één jaar? Worden de
AWBZ-voorzieningen ook bij de
huidige maximering betrokken? Er
komt, heb ik begrepen, ook nog
nadere regelgeving voor de
maximering van eigen bijdragen
boven de ziekenfondsgrens. Hoe
hoog schat de regering de effecten
op de inkomens boven de grens? Ik

onderstreep hierbij het belang van
een vloeiende overgang, zodat deze
groep niet opeens met een oneven–
redig veel grotere eigen bijdrage zit.
Kan hierop worden ingegaan? In
ieder geval is de cumulatie van eigen
bijdragen voor de lagere inkomens
nu beperkt.

De 25% eigen bijdrage bij wonin–
gaanpassingen komt door de
maximering in een merkwaardig
daglicht te staan. Deze heeft sterk
aan effectiviteit ingeboet door de
maximering tot ƒ 500 per jaar. Hoe
groot is de groep op wie deze 25%
nu nog in zijn geheel kan worden
verhaald?

De combinatie van gemeentelijke
zorgplicht en beperking van de
gemeentelijke vrijheid op het terrein
van de eigen bijdragen, verkleint wel
de financiële speelruimte van de
gemeenten en doet afbreuk aan de
mogelijkheden voor kostenbe–
heersing. Naarmate de zorgplicht in
de praktijk nauwer omgrensd blijkt,
iets waar de gehandicapte natuurlijk
niet rouwig om zal zijn, klemt dit te
meer voor de gemeente zelf.
Afgezien van de opbrengst uit de
AOW-bezuiniging gaat er nauwelijks
méér geld naar het Gemeentefonds,
ondanks de verdubbeling van de
doelgroep. De kostenbeheersings–
mogelijkheden zijn beperkt en de
zorgplicht houdt een open-eindere–
geling in. Het risico is groot dat geld
voor de gehandicapten elders uit de
gemeentebegroting moet worden
gehaald. Het komt mij voor dat het
Rijk wel erg gemakkelijk zelf een
open-einderegeling dichtschroeit,
maar even zo makkelijk de
gemeenten daarmee weer opzadelt.
Verschillende kostenramingen wijzen
uit dat zelfs met meenemen van de
bezuiniging op de vervoersvoorzie–
ningen de uitbreiding van de
doelgroep tot 65-plussers 300 mln. a
600 mln. extra gaat kosten. Daar
kunnen de AOW-gelden niet tegen
op. Hoe verantwoord is de operatie
in dat licht bezien?

Kan de regering iets zeggen over
de stand van zaken met betrekking
tot het nog lopende overleg tussen
de regering en de VNG over de reali–
satiecijfers 1992 en de over te
hevelen budgetten? In aanmerking
genomen dat de zorgplicht een
adequaat voorzieningenniveau
waarborgt, zodat daarop slechts
beperkte bezuinigingen mogelijk zijn,
zal de regering open moeten staan
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voor verhoging van de donatie aan
het Gemeentefonds en daarmee het
uitgangspunt van budgettaire neutra–
liteit loslaten. Ik denk dat het nauwe–
lijks anders kan. Zo niet, dan komen
gemeenten in problemen - dat staat
nu wel vast - of komt het voorzienin–
genniveau wellicht onder zwaar vuur
te liggen. Reële en acceptabele
bezuinigingsmogelijkheden naast de
al voorziene ingrepen in de vervoers–
voorziening zie ik namelijk niet.

Voorzitter! Ik kom toe aan de
uitvoeringsproblemen. Omdat de
materie betrekkelijk nieuw is voor de
gemeente, moet op zich het uitvoe–
ringsprobleem tengevolge van de
overheveling van verantwoordelijk–
heden en bevoegdheden bepaald
niet worden onderschat. Kunnen zij
voldoende deskundigheid op de been
brengen? En is men op tijd klaar?
Kan de regermg ingaan op de
problematiek van de afbakening
tussen verantwoordelijkheden bij de
indicatiestelling en het verdere
traject dat gevolgd moet worden? In
de praktijk zullen gemeenten bij de
beslissing over toekenning van
voorzieningen in belangrijke mate
steunen op het advies dat is uitge–
bracht door deskundigen. Met
andere woorden, op datgene
waarmee de GMD op dit moment is
belast. Maar de GMD heeft straks,
nog afgezien van de vraag welke
kant het uiteindelijk opgaat met deze
organisatie, geen alleenrecht meer.
Andere deskundigen kunnen worden
geraadpleegd. In hoeverre zij
deskundig kunnen worden geacht in
de zin van de WVG blijkt niet uit de
wet. De deskundigen vervullen in het
beslissingstraject echter een cruciale
rol. Het is daarom van belang,
nadere regels te stellen over die
deskundigen, om te waarborgen dat
inderdaad hun advies betrouwbaar
is. Vandaar het feit dat ik het
amendement van collega Schutte op
artikel 4 heb medeondertekend.

Dat gemeenten een half jaar
voorbereidingstijd nodig hebben na
het van kracht worden van de wet, is
ook een punt dat knijpt. Hoe reëel is
behandeling door de Eerste Kamer
vóór 1 juli dit jaar en hoe reëel is
derhalve de ingangsdatum van de
WVG per 1 januari aanstaande? Zal
uitstel met een halfjaar noodzakelijk
blijken? Het lijkt mij niet onwaar–
schijnlijk. Kan anderzijds niet in
redelijkheid worden verwacht dat de
gemeenten toch op tijd gereed zijn?

Zij waren toch al lang tevoren
voorbereid op datgene wat in het
wetsvoorstel is opgenomen? Zij
hoeven toch niet te wachten tot
beide Kamers uiteindelijk hun fiat
hebben gegeven? Daarom graag een
reactie van de bewindslieden op de
vraag of de gemeenten inderdaad op
tijd klaar kunnen zijn.

De uitvoering van de WVG straks
door de meer dan 600 gemeenten
zal onvermijdelijk een zekere diver–
siteit in de uitvoering tot gevolg zal
hebben. In hoeverre is dit accep–
tabel? Ook de fysieke toeganke–
lijkheid voor gehandicapten van de
gemeentehuizen is zeer verschillend.
Er zijn gemeentehuizen die nauwe–
lijks voor rolstoelen toegankelijk zijn,
in tegenstelling tot de
GMD-kantoren. Kan de staatssecre–
taris hier nader op ingaan en kan zij
toezeggen in hoeverre hier nog iets
aan gedaan kan worden vóór de
ingangsdatum van de WVG?

Ernstiger is wellicht nog dat
vermoedelijk voor de eerste jaren
een zeker kwaliteitsverlies ingeboekt
moet worden. Moet er immers niet
van worden uitgegaan dat de
geringere kennis die de gemeenten
vergeleken met het GMD vooralsnog
in huis hebben inzake indicatie–
stelling, juist tot kostenstijging zal
leiden? Ook door versnippering
zouden kostenstijgingen kunnen
plaatsvinden.

Er wordt verder gesproken over
het binnenhalen van externe deskun–
digen. Maar dat is toch peperduur?
Krijgen we straks op gemeentelijke
niveau een zelfde discussie over
geldverslindende externe bureaus als
nu op landelijk niveau wordt
gevoerd?

Mijnheer de voorzitter! Ten slotte
nog twee puntjes. Bij ieder decentra–
lisatievoorstel is uiteraard de
verdeelsleutel van de over te hevelen
gelden van het Gemeentefonds een
knelpunt. Zo ook hier. Met betrekking
tot de verdeling van de over te
hevelen gelden naar het Gemeente–
fonds is gekozen voor een vast
bedrag per inwoner. Nadere
verfijning lijkt mij geboden.

Samenvattend concludeer ik dat ik
op dit moment ambivalent sta
tegenover het wetsvoorstel. Overhe–
veling naar de gemeenten van de
AAW-voorzieningen is op zich
acceptabel, maar de beleidsverant–
woordelijkheid die het onderhavige
wetsvoorstel aan de gemeenten

toebedeelt, is bepaald niet gering.
Zorgvuldigheid is dus geboden. Veel
zal afhangen van het in de praktijk
functioneren van de zorgplicht en
van de verordening die nu door de
VNG in concept is opgesteld. Grote
twijfels heb ik over de financiële
gevolgen. Ik betwijfel of de gegeven
financiële onderbouwing voldoende
is om aan de gestegen kosten die de
uitbreiding met 65-plussers met zich
meebrengt, te ondervangen. De
bewindslieden hebben mij dan ook
morgen nog wel het een en ander uit
te leggen alvorens ik met het
voorstel kan instemmen.

D

De heer De Kok (CDA): Voorzitter!
De Kamer heeft over de 6-mei-brief
drie maal mondeling overleg met de
regering gevoerd. Wij weten wat de
voorgeschiedenis van dit
wetsontwerp is. Namens de fractie
van het CDA heb ik herhaalde malen
benadrukt dat de gehele
WVG-operatie voor ons niet alleen
voortvloeit uit de
Oort/AAW-discussie en het feit dat
mensen boven de 65 jaar ook recht
op een voorziening hebben. Wij
hebben telkens duidelijk gemaakt dat
ook de noodzakelijke herbezinning
op de verzorgingsstaat achter deze
operatie zit.

De verzorgingsstaat die wij en nog
een paar landen kennen, is over zijn
toeren. Er is sprake van een
onbedoelde en onvoorziene ontwik–
keling, met vele negatieve facetten.
Relevante begrippen zoals verant–
woordelijkheid en solidariteit hebben
schade opgelopen. Niet iedereen kon
de weelde en de druk van de
geldstromen die in onze samenleving
rondgingen, verdragen. Wij doen de
laatste jaren pogingen, de schade te
herstellen en de afnemende
geldstromen in te dammen en
efficiënter te gebruiken. Wij onder–
nemen deze pogingen niet alleen om
de Staat terug te dringen, maar
vooral omdat het huidige voorzienin–
genniveau onbetaalbaar dreigt te
worden. Het laatste klinkt misschien
erg prozaïsch en zakelijk, maar het is
nu eenmaal niet anders.

Als ik spreek van betaalbaar,
verwijs ik voor de duidelijkheid naar
de cijfers van de laatste jaren. In de
periode van 1986 tot 1990 zijn de
kosten van woningaanpassing van 80
mln. naar 220 mln. gestegen. Tussen
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1986 en 1990 zijn zij dus verdrie–
voudigd. Ook de kosten van de
AAW-vervoersvoorzieningen zijn fors
gestegen, gemiddeld met 42,5 mln.
per jaar, dus met 8,4%. De totale
vervoerskosten waren in 1986 450
mln. en in 1990 516 mln. Dit is een
stijging met meer dan 66 mln. in een
kleine vier jaar tijd. Zo zijn er meer
gegevens op tafel te leggen.

De heer Van Hoof (VVD): Kent de
heer De Kok behalve de ontwikkeling
van de cijfers een analyse van de
oorzaken?

De heer De Kok (CDA): Ja, die is
bekend.

De heer Van Hoof (VVD): De
bedoeling van mijn vraag was, die
dan ook te horen. Met andere
woorden: wat is die dan?

De heer De Kok (CDA): Een van de
oorzaken is dat de vraag steeds
toenam.

De heer Van Hoof (VVD): Misschien
kan de heer De Kok de andere
oorzaken ook noemen.

De heer De Kok (CDA): Nee.

De heer Van Hoof (VVD): Waarom
kunt u die niet noemen?

De heer De Kok (CDA): De cijfers
duiden aan hoe de ontwikkeling is
geweest. Wij menen dat deze cijfers
aantonen dat de voorzieningen
onbetaalbaar dreigen te worden en
dat er dus maatregelen moeten
worden genomen.

De heer Van Hoof (VVD): U zegt
dus dat u uw beleid baseert op een
ontwikkeling die u niet geanalyseerd
hebt en waarvan u niet weet of die
terecht is.

De heer De Kok (CDA): Dat hebben
wij wel. Wij hebben gewoon kunnen
vaststellen hoe de cijfers van de
vraag zich hebben ontwikkeld en
mede op basis daarvan steunen wij
de uitgangspunten van het kabinet,
vastgelegd in de brief van 6 mei.

De heer Van Hoof (VVD): Hiermee
zijn wij terug bij af en ik zal mijn
vraag dan ook herhalen. Dat waren
de ontwikkelingen. U hebt nu een
standpunt op die ontwikkelingen

gebaseerd Misschien zijn die
ontwikkelingen verklaarbaar. Mijn
vraag was of u een analyse kunt
geven en op basis daarvan uw
standpunt kunt verdedigen. Dat was
de vraag en misschien kunt u er nu
antwoord op geven.

De heer De Kok (CDA): Wat bedoelt
u met "verklaarbaar"? Zegt u het
eens duidelijk

De heer Van Hoof (VVD): U zei dat
u vindt dat er bezuinigd moet
worden, beperkt moet worden in de
voorzieningen. U onderbouwt dit,
verdedigt dit, met het weergeven van
de kostenontwikkeling. Ik kan mij
voorstellen dat de kostenontwik–
keling een gevolg is van een
daadwerkelijk grotere behoefte. Als
u alleen naar de cijfers kijkt en
vervolgens gaat korten, bestaat de
kans dat u aan de reële behoefte
voorbijgaat. Daarom vraag ik of u
zich hebt afgevraagd of u misschien
bij het korten in de daadwerkelijke
behoefte kort en mensen te kort
doet.

De heer De Kok (CDA): Nee. Een
deel van de groei is niet echt op de
vraag gebaseerd

De heer Van Hoof (VVD): Ik heb in
mijn inbreng ook gezegd, dat er een
stuk groei in zit. Los daarvan vroeg
ik, of u daarnaast nog andere
elementen in uw beschouwing heeft
betrokken. Ik herhaal die vraag nu
voor de tweede keer. Het is kennelijk
niet mogelijk om daar antwoord op
te geven.

De heer De Kok (CDA): Ik heb
gezegd wat ik heb gezegd. Dat is
onze verklaring. Dat is ook de basis
waarop wij de brief van 6 mei jl. de
desbetreffende uitgangspunten
hebben geaccepteerd.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik waag nog een poging
om een verduidelijking van het
standpunt van de CDA-fractie te
krijgen. De vergrijzing is een van de
factoren, waardoor er een stijging
naar de voorzieningen is. Is dat voor
de CDA-fractie een reden om te
zeggen: die vergrijzing wordt
onbetaalbaar, dus wij moeten een
maximum aan de voorzieningen
stellen?

De heer De Kok (CDA): De
vergnjzmg is een element in de
discussie over de voorzieningen.
Omdat wij zien dat de vergrijzing in
de toekomst meer vraag zal
genereren, is onzes inziens de
noodzaak aanwezig om op het punt
van de voorzieningen maatregelen te
treffen.

Mevrouw Brouwer (Groen Linksj:
Het groeipercentage van de voorzie–
ningen, waar u uw verhaal mee
begon, kan dus niet zomaar los van
de maatschappelijke ontwikkelingen
worden beoordeeld.

De heer De Kok (CDA): Dat is zo,
maar ik geef alleen aan in welke
mate de voorzieningen en de vraag
gegroeid zijn en zullen groeien, gelet
op de toekomst, en wat wij daar
allemaal voor uitgeven. Op basis van
die vaststelling moeten wij maatre–
gelen nemen om ook in de toekomst
een fatsoenlijk voorzieningenpakket
overeind te kunnen houden.

In het licht van de huidige
sociaal-economische situatie is het
duidelijk, dat op vele beleidsterreinen
verdergaande en pijnlijke herbeslis–
singen en herbezinningen zullen
moeten plaatsvinden. In de nabije
toekomst zal op andere beleidsge–
bieden meer geld nodig zijn. De
vraag is vandaag dan ook levens–
groot aan de orde, hoe voor de
voorzienbare toekomst op betaalbare
wijze een goed en rechtvaardig
voorzieningenniveau overeind kan
blijven. In relatie tot de Wet voorzie–
ningen gehandicapten is onze
doelstelling: het in stand houden van
een voorzieningenniveau, dat het
zelfstandig functioneren van gehan–
dicapten van 65-min en 65-plus
garandeert.

Mogelijk zijn er toehoorders die
het merkwaardig vinden dat onze
onderliggende beleidsfilosofie
behalve beleidsmatig ook econo–
misch getint is. Men is het zich niet
altijd zo bewust, dat ons mooie
voorzieningenstelsel veel geld kost.
Dat geld zal toch eerst moeten
worden verdiend. Dat was lange tijd
geen probleem, haast een vanzelf–
sprekendheid. Alles kon. Wie het
ongeluk had gehandicapt te zijn of te
worden, kreeg alle voorzieningen die
nodig waren. Terecht overigens, laat
daar geen misverstand over bestaan.

Ik geef een voorbeeld. Een mlddel–
zware spasticus of iemand met een
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spierziekte heeft gemiddeld nodig:
een aangepaste trap, een aangepast
toilet, een aangepaste badkamer,
een hoog/laag bed, een hoog/lage
stoel (een gemakkelijke), een
hoog/lage stoel (voor het eten), een
duwrolstoel, een elektrisch voertuig
voor het werk, een elektrisch
voertuig voor huis en tuin, een
motorvoertuig voor grotere
afstanden of een bruikleenauto en of
een taxivergoeding.

Was je niet rijk, dan kreeg je al die
voorzieningen bijna gratis. Was je
wel rijk, dan kreeg je ze vrijwel voor
niets. Maar daar was natuurlijk niets
mis mee. Want wat was ons aller
uitgangspunt? Wat hadden wij met
elkaar in deze verzorgingsstaat
afgesproken? Wij hadden met elkaar
afgesproken, dat wie gehandicapt is
of dat wordt niet ook nog in zijn
inkomen c.q. vermogen zou mogen
worden getroffen. Dat uitgangspunt
was mooi. Wij vonden toentertijd dat
dit met solidariteit te maken had. Wij
waren van mening, dat moest
worden geprobeerd om iedere
gehandicapte voor het lot dat hem of
haar had getroffen zoveel mogelijk te
compenseren. Als het even kon voor
100%. Welk land in de wereld deed
ons dat na?

De christen-democraten hebben
na de oorlog grote verantwoorde–
lijkheid gedragen bij de opbouw van
onze verzorgingsstaat. Wij dachten,
net als de andere partijen in dit land,
dat het handhaven van zo'n hoog
voorzieningenniveau mogelijk zou
zijn, eigenlijk mogelijk moest zijn.
Inmiddels weten wij beter. En nu er
fundamentele wijzigingen nodig zijn,
zullen wij die verantwoordelijkheid
ook dragen, hoe pijnlijk de gevolgen
van dat herbezinningsproces ook
mogen zijn. Men zal van onze kant
dan ook niet horen dat het voorzie–
ningenniveau straks, ten opzichte
van het huidige stelsel, niet minder
zal worden en dat de gehandicapten
er niet op achteruit zullen gaan. Dat
zijn politieke praatjes die men van
ons niet zal horen. Het budget blijft
hetzelfde, maar voor een dubbel
aantal gehandicapten moet daarvan
voorzieningen worden betaald. Er
zijn bezuinigingsmaatregelen
genomen die er niet om liegen. Laten
wij dat vaststellen.

De heer Van Hoof (VVD): De heer
De Kok zegt dat er bezuinigingen
moeten plaatsvinden. Heeft hij zich

tegen de achtergrond van de
behoefte die er bestaat, afgevraagd
of dat ook kan?

De heer De Kok (CDA): Dat hebben
wij ons inderdaad afgevraagd. Wij
hebben ons afgevraagd wat de
behoefte is en wij hebben gezien wat
de behoefte in de toekomst zal
worden. Op basis daarvan hebben
wij die maatregelen genomen. De
heer Van Hoof komt weer terug op
hetzelfde onderwerp.

De heer Van Hoof (VVD): Mijn
volgende vraag is dan ook of de heer
De Kok exact kan aangeven op welke
wijze de voorzieningen die volgens
hem nog mogelijk moeten zijn in de
toekomst, betaalbaar blijven. Heeft
hij daar een concreet financieel
plaatje van?

De heer De Kok (CDA): Ik kom nu
op ons uitgangspunt ten aanzien van
dit ount. Ik zeg ook dat wij bezuini–
gingen doorvoeren. Daar komen wij
eerlijk voor uit. Anders zou het, juist
als wij spreken over de 65-plussers,
in de toekomst niet meer betaalbaar
zijn.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
wil nog een verduidelijking hebben
met betrekking tot het principe van
solidariteit. De heer De Kok legt dat
principe uit als: zoveel mogelijk de
handicap compenseren.

De heer De Kok (CDA): Dat hebben
wij gedaan.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat heb ik begrepen. Hij zegt nu:
inmiddels weten wij beter. Wat ik
niet begnjp is dat, terwijl de gemid–
delde welvaart van 80% van de
Nederlandse bevolking de afgelopen
jaren nog steeds is gegroeid, de heer
De Kok vaststelt dat voor deze groep
mensen - een klein percentage,
hoewel groeiend in verband met de
vergrijzing - niet mee kan gaan in die
welvaartstijging. Dat begrijp ik niet.
Het is niet zo dat de rest van de
mensen achteruit zijn gegaan en dat
die het niet meer zouden kunnen
betalen.

De heer De Kok (CDA): Wij hebben
gezegd dat wij binnen de
sociaal-economische context
maatregelen moeten nemen ten
aanzien van de 65-plussers en hun

toekomst. Dat was echter niet de
basis van het hele proces. Afgezien
van het feit dat 65-plussers een
groep vormen ten opzichte waarvan
wij een belofte hebben gedaan,
hebben wij in het verleden ook veel
gesproken over de afbakeningspro–
blematiek, over de overlap, over het
feit dat wij 31 tot 41 regelingen
hadden en over de onduidelijkheid.
Op basis daarvan en op basis van de
sociaal-economische context zijn wij
bezig met dit proces. Nogmaals, ik
zeg dat de bezuinigingsmaatregelen
er niet om liegen. De eigen bijdrage
loopt op tot ƒ 500 per jaar, de
inkomensgrens voor bruikleenauto's
wordt verlaagd van ƒ 49.000 naar
ƒ 43.000 en de vervoerskosten gaan
met drie maal 10% naar beneden.
Dan zijn er nog allerlei kleine, haast
onzichtbare stapjes achteruit, die al
met al oplopen tot misschien
aanzienlijke bedragen. Dit ondanks
het feit dat de regering de
voorstellen van mei 1991 op een
aantal punten heeft verzacht en
beperkende maatregelen heeft
gefaseerd. Maar ook de regering
geeft toe dat de WVG met name
voor de hogere inkomens aanzien–
lijke inkomensgevolgen kan hebben.
Naarmate de beleidsmatige en
economische omstandigheden ons
dwingen tot verdere aanpassing van
ons voorzieningenstelsel, moeten wij
ervoor waken dat de wetten van de
economie niet de eis van de onder–
linge solidariteit gaan verdringen.

Voorzitter! Over de decentralisatie
het volgende. De regering heeft
ervoor gekozen, de voorzieningen uit
de AAW over te hevelen naar de
gemeenten en de AWBZ. Wij hebben
die keuze vanaf het verschijnen van
de brief van 6 mei gesteund. Het
voorstel van de regering om tot één
voorzieningenwet te komen is
uitvloeisel van een jarenlang alom
levende wens. Wij wilden eindelijk
eens af van die tientallen regelingen
die het voorzieningenveld zo onover–
zichtelijk en ingewikkeld maakten.
Die wens en de daarop volgende
discussie hebben geleid tot een
motie die op 14 maart 1989 met
algemene stemmen werd aanvaard.
In die motie werd terecht niet
gevraagd om alles wat de gehandi–
captenvoorzieningen betreft, in één
regeling te stoppen. De indieners van
de motie beseften dat dat een illusie
zou zijn. Er werd slechts gevraagd
om een onderzoek naar de
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mogelijkheid van uniformering of
vereenvoudiging van wetgeving. Die
vereenvoudiging, menen wij, is er nu
in de vorm van de WVG. De WVG
bevordert naar onze mening de
doelmatigheid, de financiële
beheersbaarheid, stemt het beleids–
matig af per voorzieningensector en
bevordert individueel maatwerk. Het
doel van de politiek-maatschappe–
hjke decentralisatie is, zoals mijn
collega Koetje vorig jaar zei: "het
vorm geven aan een vitale samen–
leving, met vitale burgers, met vitale
gemeenten en maatschappelijke
organisaties. Zij moeten de ruimte
krijgen hun verantwoordelijkheid in
de samenleving beter te beleven."

De WVG voorziet naar onze
opvatting in die doelstelling. Zij geeft
de gemeenten maximale beleids–
ruimte om de zorgplicht, zoals
vastgelegd in artikel 2, uit te voeren
Maar wij beseffen tegelijk dat de
uitvoering van de WVG een van de
zwaarste politieke portefeuilles wordt
op lokaal niveau. Zijn er onverhoopt
problemen, dan wordt er niet meer
op het Binnenhof gedemonstreerd,
maar voor het gemeentehuis. Zijn er
klachten, dan wordt niet meer het
kamerlid maar het gemeenteraadslid
gebeld. Doen B en W het niet goed,
dan krijgen zij terecht beroepszaken
aan hun broek. Prima, ik denk dat de
lokale democratie daar wel bij zal
varen.

De afstand tussen de beleidsbepa–
lende en de uitvoerende instanties
en de gehandicapten wordt daardoor
verkleind. In de gemeenten zullen de
uitvoerende instanties na enige tijd
aardig in de gaten knjgen wie wie is
en welke zorg het beste bij hem of
haar past. Daardoor kan de
zorg-op-maat-gedachte optimaal
worden verwezenlijkt. Maar er is
tegelijkertijd een ogenschijnlijk
onbelangrijk punt aan de orde. Ik heb
gezegd dat de uitvoerende instantie,
de ambtenaar, precies weet wie wie
is. Ik hoop dan ook dat hij of zij zich
zal realiseren dat het woord
"privacy" meer is dan een technische
term; dat dit woord alles te maken
kan hebben met trots, schaamte en
eergevoel.

Over de zorgplicht heeft de
regering duidelijke uitspraken
gedaan. Het recht van de gehandi–
capte op voorzieningen is als
keerzijde van de zorgplicht impliciet
in het wetsvoorstel vervat, zo schrijft
de regering. Die uitspraak is voor ons

een van de uitgangspunten van de
gehele operatie. Met deze uitspraak
wordt de impliciete zorgplicht als
keerzijde van een recht expliciet en
wordt veel onrust bij de gehandi–
capten weggenomen. Bij de invulling
van die plicht gaat het ons om de
adequate goedkoopste voorziening.
In de memorie van toelichting en ook
op andere plaatsen worden deze
woorden in omgekeerde volgorde
gebruikt. Om misverstanden te
voorkomen, stellen wij nogmaals
duidelijk dat het primair gaat om de
toereikendheid van de voorzieningen.
Daarna komt de prijs. In haar nader
rapport werkt de regering de
zorgplicht verder uit. Zij schrijft:
"Met nadruk wijzen wij er daarom op
dat uit de in het voorstel van wet
vervatte zorgplicht voortvloeit dat
een gemeente zich nimmer jegens
een gehandicapte kan verontschul–
digen voor het onthouden van de
noodzakelijke zorg. Zou derhalve de
situatie zich voordoen dat de
grenzen van de lokaal beschikbare
financiële ruimte overschreden
(dreigen) te worden, dan kan het
gevolg van die situatie niet zijn dat
met een beroep op die financiële
situatie een voorziening (...) wordt
onthouden, maar zal het (onvermij–
delijke) gevolg zijn dat de gemeente
andere lokale middelen zal moeten
aanwenden, teneinde deze
voorziening te bekostigen."

De heer Van Hoof (VVD): Het feit
dat de heer De Kok dit weergeeft en
het verder onbesproken laat...

De heer De Kok (CDA): Daar kom ik
nu aan toe.

De heer Van Hoof (VVD): Gaat u nu
uitleggen of u dit juist vindt of niet?

De heer De Kok (CDA): Inderdaad.
Het bijstellen van de gemeentelijke
verordening om kosten te beheersen
mag er wat de CDA-fractie betreft
dan ook niet toe leiden dat de
zorgplicht een lege plicht wordt
doordat bijvoorbeeld armlastige
gemeenten eigen inkomensafhanke–
lijke bijdragen voor degenen met een
bovenmodaal inkomen onverant–
woord dan wel ongelimiteerd
opschroeven. Op die manier zou de
zorgplicht ten aanzien van de
midden– en hogere-inkomens–
groepen kunnen desintegreren tot
een "nul-volume-uitvoering". Wij

hebben daar in de schriftelijke
procedures uitvoerig over van
gedachten gewisseld. De brief van
de staatssecretaris van 4 mei jl.
geeft ons daarover nu meer duide–
lijkheid. Ten overvloede:
uitgangspunt kan dus niet worden
dat de gehandicapte - in dit geval
met een bovenmodaal inkomen - in
beginsel zelf zijn voorzieningen moet
betalen en dat hij pas dan een
beroep op de gemeente kan doen
wanneer hij dat door omstandig–
heden niet kan. Het begrip "naar
draagkracht" dient onzes inziens
uiterst zorgvuldig te worden gehan–
teerd.

Wij hebben ons verder afgevraagd
in hoeverre de gemeenten volledige
vrijheid op dit punt zouden moeten
hebben. Met een overgangsperiode
van centrale sturing hebben wij geen
probleem, maar wat ons betreft komt
er een moment waarop de
gemeenten ook op dit punt maximale
vrijheid zouden moeten krijgen. Mijn
collega Tuinstra komt daar straks
nog op terug.

Voorzitter! Van sommige kanten
wordt aangevoerd dat de decentrali–
satie naar de gemeenten rechtson–
gelijkheid ten opzichte van de gehan–
dicapten in de hand zou werken. Wij
zijn daar niet bang voor. Als de
gemeenten de wet hanteren zoals wij
verwachten, zal die gevreesde
rechtsongelijkheid zich niet
voordoen. Goed uitgevoerde "zorg
op maat" laat geen rechtsonge–
lijkheid toe. Als de gemeente haar
zorgplicht vervult, krijgt de gehandi–
capte wat hij of zij nodig heeft. Niet
meer en niet minder. Voor rechtson–
gelijkheid is dan geen ruimte.
Natuurlijk, de eerste tijd zal er hier
en daar sprake zijn van frictie. Een
goed gehandicaptenbeleid stamp je
niet op een achternamiddag uit de
grond. De voorbereidingen daartoe
zijn echter al geruime tijd aan de
gang en de komende jaren zal dat
beleid mede aan de hand van de
modelverordening van de VNG, die
trouwens nog aanscherping behoeft,
gestalte moeten krijgen. Het is dan
ook verstandig dat de regering na
drie jaar een evaluatie zal uitvoeren
en vervolgens na drie jaar nog een
keer. Wat er onvoorzien niet
helemaal is gegaan zoals wij hadden
verwacht, kan dan worden recht–
gezet. Wij zijn er geen voorstander
van, allerlei tussentijdse bestuursef–
fectrapportages te eisen. Laat de
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gemeente nu eerst maar aan de slag
gaan. Wij gaan er echter van uit dat
de regering gedurende die drie jaar
de blik niet op oneindig zet en alti jd
benaderbaar blijft voor het geval er
zich onverhoopt knelpunten
voordoen.

Over frictie gesproken, dit geldt
zeker voor de overgangsproble–
matiek. Een van de bronnen die
frictie in het overgangsproces zou
kunnen opleveren is de gegevens– en
dossieroverdracht. De berichten die
wij daarover ontvangen, onder
andere van VNZ/KLOZ van 5 mei jl.
wijzen er niet op dat alles binnen
afzienbare tijd in kannen en kruiken
zal zijn. Er is door de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid een eerste initiatief
genomen om de te verwachten
knelpunten op te lossen. Is het juist
dat van de kant van de regering het
initiatief is genomen tot een project–
matige aanpak van de overgangspro–
blemen? Zijn die projecten al
gestart? De vraag dringt zich dan ook
op welke maatregelen de regering in
petto heeft als de uitvoeringstech–
nische overgangsproblemen voor 1
januari niet rond zijn.

Over de afstemming van voorzie–
ningen in de werk–, leef– en onder–
wijssfeer hebben wij in het
eindverslag vragen gesteld. De
problematiek van die afstemming
lijkt ingewikkeld. Het antwoord op
onze vragen luidt daarentegen zeer
eenvoudig: de regering zal regels
zoals gegeven in AAW-artikel 57
opschonen en nader formaliseren;
het gaat immers om voortzetting van
thans bestaande regels. Wij hopen
dat de uitwerking in de praktijk ook
zo eenvoudig zal gaan. Veel zal
echter afhangen van de bereidheid
tot het voeren van overleg en de
creativiteit van de organisaties. Wij
vertrouwen daarop

Voorzitter! Decentralisatie moet
gepaard gaan met kwaliteitsbehoud.
Gemeenten dienen uit te gaan van
gelijkwaardige kwaliteitseisen. De
raadsleden moeten er straks van op
aan kunnen dat de advisering op een
behoorlijk peil ligt, anders maak je
hun werk vrijwel onuitvoerbaar. De
regering voert nog overleg met
betrokken partijen, lezen wij. Wij
zouden echter tegen de intentie van
de regering in willen voorstellen,
toch maar te komen tot certificering
van deskundigenadvisering. Dat blijkt
op alle mogelijke terreinen de

gewoonste zaak van de wereld is.
Certificering maakt geen inbreuk op
de decentralisatiegedachte. De
gemeente blijft een vrije keuze
houden. In het systeem kunnen
meerdere, ook commerciële, gecerti–
ficeerde dienstverleners in concur–
rentie met elkaar opereren. Het is
belangrijk, op deze markt de
beunhaas om de hoek te weren.
Deze kan mogelijk best voldoen aan
de te formuleren kwaliteitseisen,
maar certificering geeft de gehandi–
capten een zekere garantie voor
handhaving van een kwantitatieve en
kwalitatieve ondergrens en schept
vertrouwen. Waarom niet, in deze
moeilijke operatie, het psycholo–
gische argument enig gewicht
toegekend?

Het kwaliteits– en bruikbaarheids–
onderzoek, het KBO, hoort hier
onverbrekelijk bij. De VNG is straks
in wezen financier van een stuk zorg,
grootafnemer. Het KBO is hier een
basis voor en moet daarom op een
of andere wijze verder worden uitge–
bouwd. Nu werken een aantal
organisaties samen. Met de VNG
erbij moet er een constructie
gevonden worden, die gekoppeld kan
worden aan de uitvoeringspraktijk.

Wij vinden de discussie over wel
of niet keurmerken, wel of niet certi–
ficeren en de vraag door wie
eigenlijk niet van deze plaats. We
lezen dat de regering nog in overleg
is. Wij horen te zijner tijd graag hoe
een en ander nu wordt gegaran–
deerd.

Voorzitter! Er is in de reacties uit
het land veel te doen geweest over
de vervoersvoorzieningen. Men
stelde met zorg vast dat het niveau
van de vervoersvoorzieningen naar
beneden gaat. In geld uitgedrukt is
dat waar. Ik heb zoëven al gezegd
waarom we het met minder geld
moeten doen. Er is door ons een
korting geaccepteerd van voorlopig
drie maal 10%. Het is juist dat er
straks gehandicapten van een indivi–
duele vervoersvoorziening zullen
moeten overstappen op een collec–
tieve voorziening. Dat doet pijn. Dat
realiseren we ons heel goed. Toch
gaan we er niet van uit, dat een
eventuele collectieve voorziening
slechter zal uitpakken dan de indivi–
duele.

De heer Van Hoof (VVD):
Voorzitter! De heer De Kok zegt dat
hij er niet van uitgaat dat het minder

zal zijn. Waar baseert hij dit op?

De heer De Kok (CDA): Op de
contacten die ik heb gehad met vele
gemeenten, grote en kleine
gemeenten. Sommige gemeenten
zien wel problemen en obstakels.
Een aantal grote gemeenten heeft
ons echter verzekerd dat het
mogelijk is met een collectieve
vervoersvoorziening een zelfde
vervoerscapaciteit te leveren als nu.

De heer Van Hoof (VVD): Gaat het
alleen om de grote gemeenten en
het vervoer binnen die gemeenten?
Of denkt de heer De Kok dat het ook
mogelijk moet zijn voor kleinere
gemeenten, het platteland en
gemeentegrensoverschrijdend
vervoer?

De heer De Kok (CDA): De kleinere
gemeenten hebben gezegd dat zij
het uiteraard niet zelf kunnen, maar
dat zij in overleg met andere kleine
gemeenten wel in staat zullen zijn
om tot een collectieve vervoersvoor–
ziening te komen.

De heer Van Hoof (VVD): Het
kabinet zegt ongeveer hetzelfde,
namelijk dat het allemaal zal kunnen.
Mijn vraag is of het echt kan. Of hier
daadwerkelijk concrete gegevens
over zijn? Heeft u dergelijke
gegevens?

De heer De Kok (CDA): Daadwer–
kelijk concrete gegevens zijn er niet,
wel over andere collectieve voorzie–
ningen, op basis waarvan je zou
kunnen zeggen dat de kans buiten–
gewoon groot is dat men tot een
goede collectieve voorziening kan
komen. Natuurlijk zal er op een
gegeven moment geëxperimenteerd
moeten worden. Ik heb van de
gemeenten het bericht dat men
zeker in staat zal zijn om een behoor–
lijke collectieve voorziening op te
zetten.

De heer Van Hoof (VVD): U heeft
dit bericht gekregen van een aantal
gemeenten. In feite betekent dit dat
u er op basis van dit soort geluiden,
zonder dat u concrete gegevens
heeft, van uitgaat dat het kan.

De heer De Kok (CDA): Ik ga er
inderdaad van uit dat het kan.

De heer Van Hoof (VVD): Zonder
concrete gegevens?
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De heer De Kok (CDA): De concrete
gegevens liggen er op dit moment
niet. Wij zullen er bij de uitwerking
op toezien hoe het gaat. Daarom is
er op een gegeven moment ook een
evaluatiemoment ingebouwd.

Voorzitter! Naar het zich laat
aanzien zal in totaal de collectieve
vervoersvoorziening de gehandi–
capten een groter aantal kilometers
bieden dan een afgeslankte indivi–
duele voorziening. Dat is ons bij
contacten met verschillende
gemeenten in ieder geval verzekerd.
Maar een goede lokale vervoersvoor–
ziening kan niet zonder de
aansluiting met het interlokale
openbaar vervoer. Deze mogelijkheid
is er, als de NS hun toezegging
gestand doen aangaande het
SM-90-materieel. Het probleem
waar de gemeenten de eerste jaren
mee te kampen krijgen, is dat de
eerste SM-90-voertuigen pas in
1995 gaan rijden. De opbouw van
het hele net duurt echter jaren. Wij
verwachten dat de NS in de
tussentijd het huidige serviceniveau
ten aanzien van gehandicapten -
daar kun je op dit moment aan
twijfelen - op de kleine stations zal
handhaven. Gemeenten brengen de
gehandicapten naar de stations en
de NS nemen daar de vervoerstaak
over. Alle te ontwerpen lokale
vervoerssystemen moeten uitein–
delijk landelijk kunnen aansluiten.
Het recente kort geding dat tegen de
NS is gevoerd, brengt ons aan het
twijfelen of die vervoersaansluiting
er in de toekomst ook echt zal
komen. Het kan natuurlijk niet zo zijn
dat de NS zo'n kleine groep klanten
niet tegemoet komen. Als de NS het
in de toekomst laten afweten, zal er
een extra last komen op de
gemeenten. Het vervoer van deur tot
deur over de gemeentegrens heen,
waar de regering op pagina 35 van
de nota naar aanleidmg van het
eindverslag over spreekt, komt dan
in een merkwaardig daglicht.

Voorzitter! Ten slotte de positie
van de gehandicaptenorganisaties.
Die wordt in de nieuwe opzet nog
belangrijker dan zij al is. Zij zullen
plaats moeten nemen op het lokale
platform, samen met de cliënt, de
ziektekostenverzekeraars en de
gemeente. De gehandicaptenorgani–
saties zullen de praatpaal vormen
voor de andere partijen waar het om

de invulling van de zorgplicht gaat.
Het verstrekken van middelen voor
het uitvoeren van hun taak lijkt ons
op de weg van de gemeente te
liggen. De gemeente zal daarop in
een of andere vorm aanspreekbaar
moeten zijn. De Gehandicaptenraad
zal gesubsidieerd dienen te blijven
via WVC. Wij zien de Gehandicap–
tenraad in de toekomst als een
centrum voor ondersteuning van de
lokale gehandicaptenplatforms.

Voorzitter: Doelman-Pel

D

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
De toedeling van de voorzieningen
voor gehandicapten naar de functies:
werken, zorgen, wonen en bewegen,
is meer dan een herschikking van
hetzelfde; verzekeringsaanspraken
veranderen namelijk in een voorzie–
ningenrecht. Mijn collega heeft een
voortreffelijke uiteenzetting gegeven
van wat dat inhoudt. Zo wordt de
taak van de gemeente voor dat
voorzieningenrecht in artikel 2 van
dit wetsvoorstel functioneel
omschreven: woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen en rolstoelen.
De werkvoorzieningen daarentegen
blijven in de AAW, terwijl de
zorgvoorzieningen in de AWBZ
worden ondergebracht. De voorzie–
ningen ten behoeve van de in de
gemeente woonachtige gehandi–
capten komen derhalve in de
gemeentelijke verordening te staan.
Als gevolg hiervan kan de belang–
hebbende inwoner tegen de
beschikking beroep aantekenen op
grond van het recht op een
voorziening in de verordening.

Voorzitter! Maar staat het ook zo
in dit wetsvoorstel? In het
wetsvoorstel wordt de zorgplicht
geïntroduceerd, maar ook weer niet
helemaal. De gemeente mag de
verordening aanpassen en dus de
rechten in overeenstemming
brengen met de middelen. Zo lijkt
dus de zorgplicht een schone zaak,
maar deze kan wel eens minder
gunstig uitvallen voor degene die,
vanwege de eigen draagkracht, echt
een beroep op woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen en rolstoelen
moet doen.

Eigenlijk vinden wij de regeling in
het wetsvoorstel van een echte
zorgplicht pas verantwoord bij een
gedecentraliseerde uitvoering van de

wet waarbij geen beleidsbepalende
bevoegdheden mee overgaan. Met
andere woorden: wanneer op basis
van de uitvoering van deze wet een
doeluitkering beschikbaar komt, is er
sprake van een open einde. Bij een
doeluitkering blijft het risico dus voor
rekening van het Rijk.

Voorzitter! De regering heeft
echter niet voor deze oplossing
gekozen. Zij heeft de route van de
overheveling van de middelen naar
het gemeentefonds voorgesteld. Dit
betekent dat te zijner tijd het open
einde in deze wet weer wordt
ingetrokken. Dit houdt in - dat blijkt
ook uit het voorstel van de regering -
dat de gemeenten derhalve beleids–
bepalende bevoegdheden dienen te
krijgen voor de uitvoering van deze
wet. Maar, zo voegen wij daaraan
toe, dan dient ook de zorgplicht aan
de gemeenten te worden overge–
dragen.

Oe heer Kohnstamm (D66): In deze
redenering wordt de open-eindere–
geling opgeheven. Als ik echter goed
naar de heer De Kok heb geluisterd,
is hij juist zo tevreden over de
formulering van de zorgplicht in de
wet. Hij zegt: eerst is er de behoefte,
daaraan moet worden voldaan en
dan pas het geld. Dit betekent per
saldo dat de open-einderegeling
inderdaad wordt overgeheveld van
de centrale overheid naar de
gemeenten, maar zij blijft wel een
open-einderegeling.

De heerTuinstra (CDA): Voorzitter!
Dit lijkt een interessante vraag–
stelling van collega Kohnstamm. In
de eerste jaren is de groei van de
middelen inderdaad gelijk aan de
historische gegevens. Daar zit nog
een stijgende lijn in. Maar op enig
moment wordt het geheel van het
geld een onderdeel van het Gemeen–
tefonds, waarmee het èén onderdeel
is van de vele miljarden. Gelet op de
hoeveelheid geld in het Gemeente–
fonds kan ik de stelling handhaven
en zichtbaar maken dat het een open
einde is. Als er op dit onderdeel een
tekort is, zou hiervoor uit de andere
componenten, zoals die historisch
aan het Gemeentefonds zijn toege–
voegd, geput moeten worden. Dat is
zo. Dan ontstaat inderdaad de lokale
afweging die de lokale politiek hoort
te maken en daar zijn wij
voorstander van.
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De heer Kohnstamm (D66): Dat is
een heel mooie drogredenering,
want per saldo komt het erop neer
dat, als gezegd wordt dat gehandi–
capten recht hebben op de
goedkoopste adequate voorzienmg
die verstrekt wordt door de
gemeente - de heer De Kok zei al
terecht dat eerst de behoefte komt
en daarna pas de afweging van het
geld - het Rijk een open-eindere–
geling beëindigt door overheveling
naar het Gemeentefonds, maar het
Gemeentefonds als zodanig in het
kader van de voorzieningensfeer nog
steeds een open-einderegeling blijft.
Het moet immers uit de lengte of uit
de breedte komen. Aangezien de
gemeenten niet de mogelijkheid
hebben om "neen" te verkopen,
zoals uit de stukken blijkt, en altijd
verplicht zijn om de goedkoopste
adequate voorziening te verschaffen,
betekent dit dat daar ten slotte de
pijn zal worden geleden.

De heer Tuinstra (CDA): Het is de
vraag of dit pijn is. Het houdt in dat
er meer dan 10 mld. in het Gemeen–
tefonds zit. Het laatste bedrag zit
ergens in de buurt van de 16 mld.,
maar dat zou ik moeten opzoeken.
Het gaat in elk geval om een
beduidend aantal miljarden. Dat
wordt jaarlijks op grond van de
koppeling met de belastingont–
vangsten van het Rijk trendmatig
aangepast. Het algemeen welvaarts–
niveau in ons land wordt daarin dus
weerspiegeld. Als wij het op dit punt
ietsje slechter doen als land, wordt
dit ook doorvertaald naar de fondsen
van gemeente en provincie.

Er is dus sprake van een voort–
gaande groei. Is dat nu een open
einde? Niet in de zin zoals wij de
definitie van open einde gebruiken,
want ik zei in het begin al dat de
verzekeringsaanspraken worden
omgezet in voorzieningen. En tot nu
toe kenden verzekeringsaanspraken,
ook wanneer het een demografische
component betrof, de premie als een
open einde. De aanspraken gaan dan
namelijk vooraf en de gevolgen
daarvan slaan via omslag neer in een
steeds hogere premie. Dat is het
open einde waar ik het over had en
dat wordt beëindigd en omgezet in
een voorzieningenrecht. In dat kader
plaatste ik mijn opmerking dat,
indien de lijn van de regering wordt
gevolgd - in de schriftelijke behan–
deling hebben wij er blijk van

gegeven dat wij die willen volgen -
en de middelen overgaan naar het
Gemeentefonds, het gevolg daarvan
is dat ook de beleidsbepalende
bevoegdheden bij wet moeten
worden overgedragen aan de
gemeente. Dan wordt niet als laatste
de zorgplicht terzijde geschoven,
maar gedecentraliseerd.

De heer Van Hoof (VVD): De heer
Tuinstra zei een paar keer dat de
beleidsbepalende bevoegdheden
overgedragen moeten worden.
Welke bevoegdheden heeft hij dan
op het oog?

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
Het huidige uitvoeringsorgaan
ontleent de bevoegdheden aan de
AAW. Naar de doelmatigheid van die
uitvoering wordt op dit moment een
onderzoek gedaan. Het gaat om een
groot aantal regeltjes en die worden
niet opgehangen aan dit
wetsvoorstel, want dat is de
bevoegdheid die wij decentraliseren
naar de gemeente en die wij
terugzien in een verordening. Die
schrijven wij niet voor en ook niet de
modelverordening zoals die nu in een
eerste versie door de VNG aan de
gemeenten ter advisering is
voorgelegd.

DeheerVan Hoof (VVD):
Voorzitter! Dat is het antwoord op de
vraag waaraan de bevoegdheden
worden ontleend. Mijn vraag was
echter welke bevoegdheden de heer
Tuinstra op het oog heeft.

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
Deze vraag verbaast mij eigenlijk een
beetje De in artikel 2 neergelegde
taken worden bij deze wet geregeld.
In tegenstelling tot een
sociale-verzekeringswet die dan
vervolgens dwingende voorschriften
voor de uitvoeringsorganen vaststelt,
gebeurt dat hier niet. De verordening
wordt vervolgens door de gemeen–
teraad vastgesteld. Die moet voldoen
aan de bepalingen in deze wet.

De heer Van Hoof (VVD):
Voorzitter! Ik begrijp dat de wette–
lijke taken in de wet staan en dat die
moeten worden uitgevoerd. Dat
maakt het des te interessanter om
van de heer Tuinstra te vernemen
wat dan die beleidsbepalende
bevoegdheden zijn. Daarmee bedoel
ik niet de wettelijke bevoegdheden.

Hi] heeft kennelijk iets op het oog als
hij zegt: beleidsbepalende bevoegd–
heden. Mijn vraag is nu - voor de
derde keer - welke dat dan zijn.

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
De Algemene bijstandswet wordt bij
doeluitkering uitgevoerd, dus hebben
wij ook wat te zeggen en geven wij
er heel wat voorschriften bij. In dit
geval doen wij dat niet. Dat is het
verschil tussen een wet die met een
doeluitkering door de gemeenten
wordt uitgevoerd zonder beleidsbe–
palende bevoegdheden en dit
wetsvoorstel, dat als bedoeling heeft
dat de gemeenten zelf de veror–
dening en de inhoud vaststellen.

DeheerVanHoof (VVD):
Voorzitter! Kennelijk ben ik niet
duidelijk. De heer Tuinstra heeft een
betoog gehouden over zorgplicht en
over fondsen die overgedragen
moesten worden. Hij zei daarbij dat
hij vond dat dan ook beieidsbepa
lende bevoegdheden naar de
gemeenten over moesten. Ik vraag
niet meer en niet minder dan: welke
bevoegdheden bedoelt de heer
Tuinstra nu toch? Als hij daarmee de
beleidsbepalende bevoegdheid om
de hoogte van de eigen bijdrage vast
te stellen bedoelt, dan begrijp ik dat.
Maar misschien heeft hij er nog
meer op het oog.

De heer Tuinstra (CDA): Ik kan geen
ander antwoord geven: overge–
dragen worden alle aan de artikelen
2 en 4 bij verordening opgehangen
bevoegdheden die niet door de
centrale overheid worden vastge–
steld. Al datgene wat niet wordt
vastgesteld, is datgene wat overge–
dragen wordt aan de gemeenten.
Dat is de overdracht van beleidsbe–
palende bevoegdheden. Zoals mijn
collega en anderen in deze Kamer al
zeiden, men mag dus jaarlijks de
verordening en het recht op voorzie–
ningen in overeenstemming brengen
met de middelen die de gemeente
daarvoor beschikbaar stelt.

Voorzitter! Ik ga verder met mijn
betoog. De consequente decentrali–
satie was hier een vraag. Ik had
daarbij als slotvraag of dan
inderdaad ook niet die zorgplicht aan
de gemeenten moet worden overge–
dragen. Dit betekent dat de
gemeente in dat geval bij wet wordt
opgedragen om de voorzieningen op
het terrein van de gehandicapten te
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bevorderen, zoals de gemeente dat
ook op vele andere terreinen bij
andere wetten krijgt opgedragen.

Wanneer de centrale bevoegdheid
en de middelen worden overge–
dragen, zoals de regering voorstelt,
betekent dit vanuit de bestaande
AAW-voorziening in de AAW de
volgende stappen. De eerste stap is:
de verzekeringsaanspraken tegen
premieheffing naar draagkracht
worden omgekeerd. De tweede stap
is dan: de aanspraak op een
voorziening is afhankelijk van het
inkomen, terwijl de kosten voor die
voorziening uit de algemene
middelen worden gedekt. De derde
stap is: het open einde in de centrale
regelingen, zoals nu de AAW en de
Regeling geldelijke steun huisvestmg
gehandicapten, wordt vervangen
door een vast jaarlijks bedrag dat in
het Gemeentefonds is gestort. De
vierde stap is vervolgens: de
gemeenteraad kan jaarlijks het recht
op voorzieningen in de verordening
ten opzichte van de beschikbare
middelen vaststellen en kan beide in
evenwicht brengen. De vijfde en
laatste stap is: voor belangheb–
benden staat uitsluitend tegen de
beschikkingen op grond van de
gemeentelijke verordening beroep
open.

Het is een zeer consequente lijn,
als de CDA-fractie in de schriftelijke
voorbereiding heeft aangegeven dat
wij de uitgangspunten van het
kabinet kunnen volgen. Aangegeven
wordt wat het betekent als je de
verzekeringsaanspraken, zoals dit
wetsvoorstel beoogt, omzet in een
voorzieningenrecht.

Het bevorderen van voorzieningen
in de wet regelt dus slechts de
verhouding tussen het Rijk en de
gemeenten. De gemeente moet deze
vervolgens vertalen in een eigen
zorgplicht voor de belanghebbende
inwoner. Met andere woorden: de
gemeente als dichtst bij de burger
staand overheidslichaam zet de
zorgplicht om in rechten en plichten
voor de gehandicapte inwoner.

Is deze opvatting over decentrali–
satie nieuw? Wij denken van niet. Als
wij het goed zien, is deze bestuur–
lijke lijn ook bij de decentralisatie
van de bijzondere bijstand, de
Welzijnswet, het leerlingenvervoer
en de collectieve preventie als
uitgangspunt gehanteerd. De in dit
wetsvoorstel neergelegde juridische
constructie van zorgplicht doet ons

te veel denken aan die, vervat in de
huidige AAW, waaraan de gehandi–
capte verzekerde rechtstreeks zijn
aanspraken kan ontlenen. Maar het
essentiële verschil is hierin gelegen,
dat de AAW via een premieheffing
een open einde heeft. In principe is
geen sprake van een open einde bij
de gemeentelijke financiering, tenzij
men beweert, dat het open einde zit
in het eigen beperkte belasting–
gebied van de gemeente, dat hoofd–
zakelijk bestaat uit de
onroerend-goedbelasting. Die verge–
lijking willen wij niet trekken.
Vandaar onze vraag aan de regering,
hoe zij op deze manier de rechten en
plichten bij decentralisatie met
elkaar in verband wil brengen.

Bij ons is als gevolg van de behan–
deling van de Algemene wet
bestuursrecht een vraag opgekomen,
die mogelijkerwijs in de schriftelijke
voorbereiding had moeten worden
gesteld. Ter zake van artikel 9
hebben wij een vraag gesteld over
de rechtspositie van de gehandi–
capte inwoner. Dient de gehandi–
capte zijn aanspraken te ontlenen
aan de in artikel 2 neergelegde
zorgplicht? Of moet er verwezen
worden naar een verordening, zoals
neergelegd in artikel 4? Kloppen de
bepalingen in de artikelen 2, 4 en 9?
Vormen ze nog wel een goede
samenhang, gezien de slotbepaling
in artikel 24? Wij willen hierover
graag een nadere uiteenzetting
horen.

Voor zowel de voorziening in
natura als bij de tegemoetkoming in
de kosten kan de gemeente rekening
houden met het inkomen van de
gehandicapte en zijn echtgenoot of
met het inkomen van de ouders van
de gehandicapte. Nu is de staatsse–
cretaris voornemens een draag–
krachtregeling voor eigen bijdragen
aan de gemeenten voor te schrijven.
Mijn collega merkte al op, dat wij
voor een overgangsfase zeker begrip
hebben, nu wij van een verzekerings–
recht naar een voorzieningenrecht
gaan. Uitgaande van het zeer zuivere
standpunt van D66 - de woord–
voerder heeft ons duidelijk gemaakt,
wat wij onder decentralisatie moeten
verstaan - kunnen wij moeilijk een
dwingend voorschrift van de centrale
overheid verwachten, omdat dit
inbreuk maakt op de autonomie van
de gemeenten. Wij hebben ons de
vraag gesteld, hoe de overgangsfase
en het respecteren van de autonomie

van de gemeenten met elkaar
konden worden verbonden. Wij
willen geen dwingend voorschrift,
maar een adviestabel. De door de
regering via nota van wijziging aan
de Kamer voorgelegde invulling van
de bepalmgen in de artikelen 4 en 5
- de bevoegdheden tot het
voorschrijven van een eigen bijdrage
- vinden wij uit een oogpunt van
overgangsrecht zeer wel acceptabel.
Het moet niet blijvend zijn. Hoe lang
ziet de regering hier een
overgangsfase? Is dat het jaar 1994,
1995 of 1996? Of moeten wij de
eerste evaluatie achter de rug
hebben? Verdraagt in 1996, als er
nieuwe verdeelmaatstaven voor het
Gemeentefonds komen, een centraal
voorschrift zich wel met die herver–
deelde middelen?

De heer Van Hoof (VVD): De heer
Tuinstra zegt, dat hij met het
voorschrijven van regels ten aanzien
van een eigen bijdrage in de
overgangsfase wel kan leven. Hij
indiceert daarbij, dat hij dat op lange
termijn geen goede zaak vindt. Als
dat zo is, hoe verhoudt zich dat dan
met de gedachte dat op gemeentelijk
niveau geen inkomenspolitiek
gevoerd zou moeten worden?

De heerTuinstra (CDA): Voorzitter!
Het toekennen van vergoedingen
voor bijzondere kosten die onder het
begrip "bijzondere bijstand" vallen, is
niet rechtstreeks in verband te
brengen met inkomenspolitiek.

De heer Van Hoof (VVD): Nee,
maar feitelijk zal het dat effect wel
hebben. Wij zien dat op een aantal
plaatsen ook gebeuren. Af en toe
verwijst de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
als het gaat om de bijzondere
bijstand naar het feit dat gemeenten
geen inkomenspolitiek moeten
voeren.

De heerTuinstra (CDA): Voorzitter!
Dat is juist, maar ik denk dat de heer
Van Hoof iets over het hoofd ziet.
Deze wet beoogt een bijdrage te
verstrekken in noodzakehjk gemaakte
kosten en niet het verschaffen van
inkomen. Wij hebben in Nederland te
maken met het waarborgen van een
minimum, iets waar ook de VVD
achter staat. Met het oog daarop
worden inkomensgerelateerde
kostenvergoedingen gegeven, die
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overigens niet vallen onder de Wet
op de inkomstenbelasting. Wij willen
op grond daarvan dit onderdeel niet
aanmerken als vallende onder
inkomenspolitiek.

De heer Van Hoof (VVD): Ik ben het
met de heer Tuinstra eens dat
voorzieningenverstrekking geen
inkomensbeleid is. Mijn vraag was
erop gericht te vernemen hoe hij
aankijkt tegen de mogelijkheid dat
inkomenspolitieke effecten ontstaan
door maatregelen en regelgeving van
gemeenten. Hoe verhoudt zich dit tot
de gedachte dat door gemeenten
geen inkomenspolitiek bedreven zou
moeten worden? De facto zal dat
natuurhjk wel plaatsvinden.

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
In het kader van de Welzijnswet
hebben wij een aantal voorzieningen
aan de gemeenten overgedragen. Ik
herinner mij dat daar ook het
muziekonderwijs onder viel en dat in
sommige gemeenten vanwege
hoogstaande opvattingen, niet altijd
gedragen door CDA-fracties in die
gemeenten, er voorkeur voor was om
inkomensafhankelijke retributies ten
behoeve van het muziekonderwijs te
heffen. Ik weet dat andere
gemeenten in mijn provincie dat ook
hebben gedaan. De vraag is of wij de
lokale democratie deze keuze
moeten onthouden. In de ene
gemeente zeggen coalities van CDA
en VVD: nee, het moet voor iedereen
een gelijk bedrag zijn. In de
gemeente Delft is bijvoorbeeld de
VVD met de PvdA echter op de
inkomenspolitieke tour gegaan.

De heer Van Hoof (VVD): Het gaat
er niet om wat wij doen. Ik begnjp
dat u zegt dat u het kunt billijken
wanneer op gemeentelijk niveau
inkomenspolitiek bedreven wordt.

De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
Dat is de zaak naar een kant toe
trekken. Ik heb onderscheid gemaakt
tussen het toekennen van vergoe–
dingen voor noodzakelijke kosten en
het verstrekken van inkomen, welk
inkomen als zodanig wordt belast.

De heer Kohnstamm (D66): De
heer Tuinstra heeft het bij mijn
weten nog steeds over artikel 5, lid
3, waarin het gaat om de regels die
de ministers kunnen samenstellen
voor de eigen bijdrage. Als ik hem

goed begrepen heb, zou hij liever
zien dat artikel 5, lid 3, naar een
overgangsbepaling wordt overge–
bracht dan wel geheel geschrapt
wordt en dat volstaan wordt met een
adviestabel. Heb ik dat goed
begrepen?

De heer Tuinstra (CDA): Dat is
correct. U had daaraan mogen
toevoegen artikel 4, vijfde lid.

De heer Kohnstamm (D66): Dat
betekent voor beide regelingen,
waarbij de staatssecretarissen nu via
de ministers regels kunnen stellen
voor de financiële tegemoetkoming
en de eigen bijdrage, dat het CDA
vindt dat die eigenlijk niet gesteld
zouden moeten worden. Nu is het
mij opgevallen dat bij het begin van
dit debat door u nog geen
amendement is ingediend. Bent u
voornemens dat te doen?

De heer Tuinstra (CDA): Ik moet de
heer Kohnstamm teleurstellen. Aan
het eind van mijn bijdrage zal
helemaal geen amendement
ingediend zijn. Wij hebben - wij
doen dat wel vaker - eerst het
genoegen om in eerste termijn van
gedachten te wisselen met de
regering en overigens aan te horen
wat de heer Kohnstamm heeft in te
brengen. Wat de zuiverheid in
decentralisatie-opvattingen betreft
heb ik hem al geciteerd.

Er is dus alles voor te zeggen dat
deze bepaling in de wet staat. Als
iemand premie betaalt, ongeacht of
hij een hoog inkomen of een laag
inkomen heeft, heeft hij nu een
aanspraak op een voorziening, omdat
het een verzekering is. Vanuit die
situatie valt zeer wel mee te gaan in
de gedachte van de regering dat er
tenminste voor enige tijd voor die
situatie van de verzekering naar een
gedecentraliseerde voorziening een
centraal voorschrift voor deze eigen
bijdrage kan worden gegeven, maar
niet voor altijd.

De heer Kohnstamm (D66):
Waarom zou dit maar tijdelijk
moeten zijn? U heeft daar nog geen
argument voor gegeven. Het is of
logisch dat de overheid daar
randvoorwaarden voor stelt of niet,
maar niet tijdelijk.

In het wetsvoorstel, zoals het nu is
gewijzigd, overigens na aandrang
van een aantal fracties in de schrifte–

lijke voorbereidmg, is het niet een
facultatieve bepaling. Daarin staat
dat onze minister van Sociale Zaken
een en ander vaststelt. Voorlopig zie
ik dus niet zo goed waar u op uit
bent. Na veel vijven en zessen in de
schriftelijke voorbereiding is het een
definitieve bepalmg die blijvend is en
niet een overgangsbepaling.

De heer Tuinstra (CDA): Op dit punt
moet ik de heer Kohnstamm
verwijzen naar de voortzetting van
het debat, zoals dat morgen is
voorzien. Ik zal vanavond ook de
bijdragen van de andere fracties in
eerste termijn tot mij nemen om te
zien wat morgen op dit punt te doen
staat. Ik wil toch nog eens erop
wijzen, dat ik duidelijk heb gezegd
dat mijn fractie niet van oordeel is
dat dit een blijvend voorschrift kan
zijn.

Ik kom thans bij de wijziging van
de AAW en de daarmee verband
houdende wijziging van de premie–
heffing. In de schriftelijke voorbe–
reiding hebben wij op dit punt onze
verbazing erover uitgesproken dat
het verwijderen van aanspraken niet
gehjk op gaat met het aanpassen van
de premie. Dit houdt dus in dat er
een wetsvoorstel voorligt, waarin de
AAW-voorzieningen uit de wet
worden verwijderd en dat in een
gisteren ingediend wetsvoorstel de
premieheffing wordt aangepast. Op
zich is daar natuurlijk wel een onder–
scheid in te maken. Je kunt
aanspraken anders bekijken dan de
premie. Over de inhoud, over het feit
dat de premieheffing voor de AAW
voor 65-jarigen per 1 januari 1994
moet eindigen, bestaat geen verschil
van mening. Wij delen ook het
standpunt van het kabinet, zoals
verwoord in het gisteren ingediende
wetsvoorstel, dat de premieheffing
voor de AAW opnieuw op 65-jarige
leeftijd moet eindigen.

Er is naar onze opvatting wel een
verschil tussen een verzekeringswet
en een voorziening. De voorziening,
zoals nu voorligt, wordt bekostigd uit
de algemene middelen. Als zodanig
is in dit wetsvoorstel een financiële
paragraaf opgenomen welke beslag
iegt op die algemene middelen. Bij
een verzekering daarentegen,
behandel je aanspraken en premie–
heffing ineen, omdat die twee onlos–
makelijk aan elkaar verbonden zijn. Ik
wijs ook op de voorgeschiedenis dat
het ook zo is ontstaan. De wet kende
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tot 1 januari 1990 een premieheffing
tot 65 jaar. Alleen bij de behandeling
van de voorstellen van Oort is
gemeend, voor de volksverzeke–
ringen een levenslange premie in de
wet op te nemen. Daarop is toen
weer de uitzondering gemaakt voor
de AOW. Voor de AWBZ is die niet
gemaakt, omdat ook de aanspraken
voor die categorie boven 65 jaar
gelden. Dan kan ook de premieplicht
worden toegepast. Blijft over deze
AAW. Naar de inhoud hebben wij
geen verschil van opvatting. Naar de
ontstaansgeschiedenis en naar het
verschil dat een verzekering niet een
voorziening is uit de algemene
middelen, vinden wij het toch
merkwaardig dat hier niet gelijktijdig
de aanspraken en de premieheffing
worden geredresseerd. Dit betekent
dat door ons nu niet bepleit wordt,
een debat te voeren over de budget–
taire effecten of de inkomensef–
fecten. Die effecten zijn onderwerp
van het andere wetsvoorstel, dat
gisteren is mgediend Wij leggen hier
zuiver de vraag aan de regering voor,
of nu, net als in 1989 is ontstaan bij
de behandeling, ook niet de conse–
quentie moet worden getrokken -
omdat het een verzekering is - dat,
als door artikel 10 van dit
wetsontwerp de aanspraken worden
verwijderd, gelijktijdig de premie
moet worden aangepast. Wij stellen
op dit punt een reactie op prijs.

Het andere onderdeel betreft de
afstemming van deze wet met de
AWBZ. De overheveling van de
zorgaanspraken uit deze wet naar de
AWBZ vindt nu plaats onder de
subsidietitel van de Wet financiering
volksverzekeringen. Wij zeggen de
bewindslieden dank dat zij na het
overleg dat in februari is gevoerd,
hebben gekozen voor deze tussenop–
lossing. Op die manier kunnen hiaten
worden voorkomen. Op dat punt heb
ik vanmiddag soms met enige
verbazing aangehoord dat wij hier
iets zitten te behandelen wat niet
zorgvuldig is voorbereid. Op dit punt
is juist in goed overleg een mogelijk
hiaat voorkomen. Als de regering
naar de Kamer luistert, vind ik het
gepast dat daarvoor dank wordt
uitgesproken.

Zolang de aanspraken vallen onder
de Wet financiering volksverzeke–
ringen en dus onder een subsidiere–
geling - dat is niet ongewoon, daar
meerdere verstrekkingen uit de
AWBZ daaronder vallen - blijven die

aanspraken buiten de AWBZ-budget–
tering van de verzekeraars. Ik maak
deze opmerking, omdat de brief van
de staatssecretaris daarover nog
geen helderheid verschaft. Vandaar
dat ik een vraag stel, die voor mij
eigenlijk geen vraag is, maar een
vanzelfsprekendheid. Ik zal de
vanzelfsprekendheid toch maar
omzetten in een vraag. Indien de
aanspraken uit de AAW op basis van
de subsidiebepalingen van de Wet
financiering volksverzekeringen
overgaan naar de AAW, kan er dan
wel worden gebudgetteerd?

Over dit geheel komen wij
overigens te spreken bij het
wetsvoorstel Modernisering zorgaan–
spraken. Vandaar dat daarbij zeker
nog het een en ander kan worden
afgestemd. De kosten van de totale
AAW-zorgaanspraken die naar de
AWBZ over zouden gaan, zijn voor
de gehele groep - ook voor degenen
die ouder zijn dan 65 jaar - te ramen
op 685 mln. Dat lezen wij althans op
bladzijde 36 van de memorie van
toelichting. Hierop zijn inmiddels de
volgende besparingen ingeboekt:
dieetkosten 80 mln. en communica–
tiemiddelen 55 mln. Op die manier
resteert er nog 550 mln. In de AWBZ
komt echter, zo lezen wij in de
laatste brief, 295 mln. beschikbaar,
waardoor de overschrijding niet
maximaal 135 mln. is, maar 250
mln. kan belopen, als wij de andere
onderdelen er nog bij nemen. Dit zijn
zeer globale ramingen, die berusten
op gegevens die zijn geëxtrapoleerd
uit prognoses. Het gaat er niet om
dat de bedragen tot op 5 mln.
nauwkeurig zijn, maar het gaat toch
om redelijke bedragen, als de totale
doelgroep, ook boven 65 jaar,
aanspraak krijgt op verstrekkingen.

Over de meeruitgaven in de
AWBZ, op basis van de gereali–
seerde uitgaven in de AAW, heeft
staatssecretaris Simons op het
laatste moment nog een brief aan de
Kamer doen toekomen. Dat is de
brief die is gedateerd 29 april 1993.
Als wij de brief lezen, lijkt het
allemaal nogal mee te vallen. Het
optimisme van de staatssecretaris
kennende denk ik dat het dan ook
klopt.

Blijkens de brief van de Zieken–
fondsraad, de VNZ en het KLOZ
denken zij er echter anders over. In
hun brief van 5 mei aan de vaste
kamercommissie geven de verzeke–
raars een opsomming van de

verwachte overschrijdingen in de
AWBZ en noemen zij de ramingen
aantoonbaar onjuist. Zij
waarschuwen de Kamer ervoor dat
de staatssecretaris de overschrijding
van de aanspraken voor 65-plussers
wil doorschuiven naar de nominale
premie van de AWBZ en langs die
weg het budgettair-neutrale karakter
van dit wetsontwerp wil realiseren.
Zij schrijven verder dat zorgverzeke–
raars een stringenter toekennings–
beleid, zoals de staatssecretaris wil,
niet mogen toepassen zolang aard,
inhoud en omvang van de
aanspraken in de wet staan.
Bovendien komen deze aanspraken
niet als zodanig in de wet, maar
vooreerst in een subsidieregeling.
Deze subsidieregeling wordt niet
door verzekeraars geïnterpreteerd,
maar door de staatssecretaris
vastgesteld.

De staatssecretaris heeft nu
maatregelen aan de Kamer
voorgelegd die erop neerkomen dat
behoudens enkele hulpmiddelen er in
hoofdzaak een ministerieel besluit
voor moet worden aangepast en dat
de rest in een subsidieregeling wordt
ondergebracht. De staatssecretaris
draagt de verantwoordelijkheid
hiervoor en bepaalt dus de grenzen
ervan. Derhalve kan hij zichzelf de
eis van budgettair-neutrale overhe–
veling opleggen. Onze vraag is welke
opdrachten de staatssecretaris heeft
gegeven opdat de AAW-aanspraken
voor zijn onderdeel budgettair
neutraal omgezet worden naar de
AWBZ. Dan heb ik het over het deel
dat niet naar het Gemeentefonds
overgaat, maar dus eveneens
volgens de afspraken op 30 maart
1992 met de VNG als aanvulling per
1 juli gereed moet zijn in de
ontwerp-subsidieregeling. Over de
budgettair-neutrale overheveling
naar subsidiebesluiten krijgen wij
dus graag een nadere uiteenzetting.

Een volgend punt betreft niet
zozeer de AWBZ, maar de
samenhang van de WVG met de
woonzorg. Hiermee blikken wij in
feite even terug naar de flankerende
gelden uit de WBO en de eerdere
welzijnsgelden die naar de
gemeenten zijn overgegaan en die te
maken hebben met de reikwijdte van
dit wetsontwerp. De uitvoering van
de Wet voorzieningen gehandicapten
past heel goed bij de eerder naar de
gemeenten overgehevelde taken op
het gebied van de ouderenzorg en de
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welzijnszorg. Een van onze overwe–
gingen om dit een goed wetsontwerp
te vinden, is dan ook dat deze taak
eraan wordt toegevoegd, zodat op
het uitvoerende niveau in de
gemeenten het geheel goed op
elkaar kan aansluiten. Het kan alleen
maar pure winst voor iedereen
opleveren als er op dit punt geen
schotten zijn, maar de geldstromen
worden gebundeld. Daarmee worden
de doelmatigheid en de effectiviteit
vergroot.

Na de positieve opmerking dat het
wetsontwerp goed aansluit bij reeds
naar de gemeenten gedecentrali–
seerde taken, is er nog wel een vraag
te stellen over de afstemming met
nog lopende wetgeving. De vraag is
hoe een oudere gehandicapte tegen
al deze voorzieningen aankijkt. Of is
de jongere die uit een revalidatie–
centrum komt, gefinancierd vanuit
de AWBZ, en weer naar huis gaat, in
de thuissituatie toch beter af met de
verstrekkingen vanuit de AWBZ?
Waar vindt de 70-jarige die slecht
ter been is, nu die aanspraak?

Ik geef op dat punt een
opsomming, omdat die naar mijn
idee een goede weergave geeft van
wat op gemeentelijk niveau nog
moet worden afgestemd. Het gaat
om een en dezelfde indicatie, de
oudere en de jongere. Die indicatie
kan aanleiding zijn tot aanpassing
van een huurwoning, of een eigen
woning, op grond van deze wet. De
indicatie kan ook leiden tot
toewijzing van een aanleunwoning in
de sociale huursector. De indicatie
kan verder aanleiding zijn tot
toewijzing van een zorgwoning,
waarvan de kop is bekostigd op basis
van het flankerend beleid WBÓ. De
indicatie kan ook leiden tot doorver–
wijzing naar een serviceflat. Die
komt toevallig voor eigen rekening,
dus men heeft dan schijnbaar met de
draagkracht rekening gehouden. De
indicatie kan verder nog leiden tot
toewijzing van een huishoudelijke
hulp, eventueel aangevuld met
ADL-hulpmiddelen, die weer voor
rekening komen van de AWBZ.
Indien het vorenstaande niet in de
eigen omgeving is te realiseren, kan
dit ook nog leiden tot plaatsing op
een wachtlijst bejaardenoorden. Wij
kunnen de wereld natuurlijk niet in
éèn keer veranderen, maar op dit
punt doet zich dus wel een aantal
afstemmingsvragen voor. Ik geef
deze opsomming niet, omdat die

kwestie de grootst mogelijke zorg bij
ons oproept, want wij gaan ervan uit
dat wij verantwoordelijke gemeente–
bestuurders hebben die hier mee om
kunnen gaan. Wat betreft deze
punten moet echter wel uitzicht op
verbetering ontstaan, juist omdat het
belangwekkende zaken zijn. Maar
uiteraard kan dit niet van de ene op
de andere dag.

Ik neem even de component
huisvesting. In het wetsvoorstel
staat, dat aanspraken tot ƒ45.000
voor extra woningaanpassingen in
het kader van zelfstandig wonen
mogelijk zijn, zowel wat betreft de
sociale huursector als wat betreft de
eigen woning. Het gaat daarbij dus
om bijzondere investeringskosten
voor aangepast wonen. Waar hebben
wij het eigenlijk over? Niet over een
getal, want dat is een abstract
geheel, toevallig in guldens. Neen,
dan hebben wij het over de
meerkosten van aangepast wonen,
de meerkosten van aanleunwo–
ningen, de meerkosten van zorgwo–
ningen, de meerkosten van bejaar–
denwoningen, de meerkosten van
gezinsvervangende tehuizen, de
meerkosten van clustervormen, of de
meerkosten van aangepaste
doorzonwoningen. Het gaat daarbij
om de meerkosten ten opzichte van
de norm die de staatssecretaris in
het Besluit woninggebonden
subsidies hanteert, een redelijke
grens van omstreeks ƒ 130.000. Wij
herinneren ons op dat punt
voorbeelden van investeringen met
een plus van ƒ45.000, die daarna als
bejaardenoord door het leven ging.
Schijnbaar kun je in dat gebied van
meerkosten tot ƒ 45.000 vele vormen
onderscheiden. Ik noem het
aangepast zelfstandig wonen, maar
ook het tussengebied. In allerlei
situaties kun je dus toch veel met dat
geld doen. De vraag die dan opkomt,
is of de discussie over de grens van
ƒ 45.000 niet de overgang symboli–
seert naar die indicatie voor opname
in een verpleeghuis of, als men
gehandicapt is, voor opname in een
internaat, dan wel, als men die
indicatie heeft, voor opname in een
psychiatrisch ziekenhuis. Is die grens
niet op een hoger niveau voor intra–
muraal te leggen? Nu geldt namelijk,
dat het de eerste overgang is van
zelfstandig wonen naar de eerste
vorm van gegroepeerd wonen.

Staatssecretans Heerma Ik luister

met buitengewoon veel belang–
stelling naar de heer Tuinstra. Om
het te kunnen blijven volgen, wil ik
graag weten of hij, als hij het over
indicatiestelling heeft, nog steeds
spreekt over ergonomische klachten.

De heer Tuinstra (CDA): De ergono–
mische klacht is wat betreft de
toelating voor aangepaste woningen,
een onderdeel van de sociale
indicatie. Die klacht kan ook een
onderdeel van medische indicatie
zijn. Dat hangt van de stoornis af. De
staatssecretaris stelt dat het
zelfstandig is. Dan kan het twee
kanten uit. In het ene gebied van
indiceren valt het onder het begrip
"sociaal". Sociaal in de zin dat er een
noodzaak is voor een voorziening uit
overwegingen van inkomen of
sociaal verband. Het kan echter ook
onder de medische indicatie vallen.

Staatssecretaris Heerma Ik stel die
vraag, omdat de grens van ƒ 45.000
uitsluitend betrekking heeft op
ergonomische omstandigheden.

De voorzitter Mijnheer Tuinstra,
hoe lang denkt u nog te spreken? Ik
wil de termijn van de Kamer namelijk
graag voor de dinerpauze afronden.
U had ingeschreven voor 20 minuten
en u bent nu bijna drie kwartier
bezig. Daar zitten wel wat inter–
rupties bij, maar het is toch langer
dan de tijd waarvoor u zich had
ingeschreven. Ik wil daarom graag
weten hoe lang u nog denkt te
spreken.

De heer Tuinstra (CDA): Ik kan het
binnen een kwartier afronden, zonder
interrupties.

De voorzitter: U heeft zich echter
ingeschreven voor 20 minuten en
daar wordt met de planning rekening
mee gehouden. Ik wil dit punt echt
voor de pauze afronden, want na de
pauze moet er een ander
wetsvoorstel worden behandeld. Ik
wil u daarom manen tot enige spoed.

De heer Tuinstra (CDA): U zag dat
zojuist collega Lansink, de woord–
voerder bij het volgende agendapunt,
langskwam. Hij gaf aan dat er niet
zoveel haast bij was.

Oe voorzitter: De heer Lansink
bepaalt de orde van de vergadering
niet, dat doe ik. Ik wil u dan ook tot
spoed manen.
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De heer Tuinstra (CDA): Voorzitter!
Ik zal na dit intermezzo verder gaan
met mijn bijdrage Ik was toe aan de
afronding van de afstemming van dit
wetsvoorstel met wonen en zorg. De
vraag die wij op dit punt nog eens
willen stellen, is hoe in het gebied
van de bijzondere woon– en verblijfs–
kosten de diverse voorzieningen op
elkaar worden afgestemd, dit in
samenhang met de toekenning van
gelden voor aanpassing van
woningen op grond van deze wet. Ik
heb ze genoemd. De regelingen zijn
te vinden in deze wet, in de Wet
bejaardenoorden en in de AWBZ,
uitgevoerd door het verbindings–
kantoor. Het kan ook gelden voor
een sociale verhuurder.

Wij wachten nog steeds op de
uitwerkingsnotitie Wonen en zorg.
Toevallig gaat dat over wonen en
zorg voor ouderen en gehandicapten.
Naar onze opvatting heeft dat alles
te maken met de reikwijdte van deze
wet en de daarin opgenomen
woningaanpassing.

Hoe denkt de regering in deze
overgangsfase, vanaf 1994, bestuur–
lijke overlappingen te voorkomen,
zolang gescheiden organen de
toewijzing verzorgen? Wie zal nog
kunnen onderscheiden of een
handicap het gevolg is van
ouderdom of van ziekte of gebrek?
Heeft het ministerie van WVC
problemen met het uitwerken van die
notitie? Wij zouden dat dan graag
willen horen, omdat is toegezegd dat
die notitie in april zou komen. Ik heb
getracht aan te geven waarom wij
veel waarde hechten aan die notitie.

De heer Van Hoof (VVD): De heer
Tuinstra heeft uitgebreid aangegeven
welke problemen er kunnen komen
met woonvormen en met de
afstemming. Vindt hij nu concreet
dat de Wet voorzieningen gehandi–
capten niet in kan gaan, zonder dat
deze problemen zijn opgelost en dit
op elkaar is afgestemd?

De heerTuinstra (CDA): Die
opmerking had ik al gemaakt. Het is
natuurlijk mogelijk, verbetering aan
te brengen in de regelingen op
uitvoerend niveau. U heeft daar
overigens de regering nog niet
eerder vragen over gesteld, maar dit
kan echter niet van de ene dag op de
andere.

De heer Van Hoof (VVD): U vindt
het kennelijk wel een tekortkoming
dat die afstemming er nog niet is op
het moment dat de WVG aan de
orde is.

De heer Tuinstra (CDA): Wij vinden
de beleidsnchtmg die het kabinet
met dit voorstel inslaat, voortref–
felijk Wij zijn alleen wat ongeduldig
op een aantal andere punten. Ik
noem de bijzondere woon– en
verblijfskosten. Verbetering van
kwaliteit en doelmatigheid is op die
gebieden mogelijk. Daarom vragen
wij met grote nadruk om de uitwer–
kingsnotitie.

De heer Van Hoof (VVD): De heer
Tuinstra is ongeduldig omdat het
kabinet de zaken niet netjes op
elkaar heeft afgestemd.

De heer Tuinstra (CDA): Die
opmerking ten aanzien van wonen en
zorg heb ik nog niet eerder van de
fractie van de VVD gehoord. Ik
ervaar haar als een donderslag bij
heldere hemel.

Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
opmerkingen van de heer
Kohnstamm over de financiële
aspecten, vooral op het punt van de
criteria voor aanpassing van de
verdeelsleutel van het Gemeente–
fonds. Ik voeg eraan toe dat het mij
aannemelijk lijkt dat er bij de overhe–
veling van de gelden ook rekening
wordt gehouden met het gemiddeld
inkomen. Daarbij moet niet zozeer
het rekenkundig gemiddelde als wel
de opbouw van het inkomen een rol
spelen. In het kader van het verdeel–
stelsel moet bezien worden of de
kenmerken van de inwoner niet van
belang zijn. Ik kan mij indenken dat
er een verschil Is tussen mannen en
vrouwen bij het gebrulk van voorzie–
ningen. Dit moet echter nog onder–
zocht worden. In dit verband is de
leeftijdsopbouw zeer zeker van
belang. De Raad voor de gemeente–
financiën moet met een en ander
rekening houden bij de vaststelling
van de nieuwe verdeelsleutels voor
het Gemeentefonds in 1996. Ik heb
begrepen dat dit punt inmiddels de
aandacht heeft.

Voorzitter! Gelet op de aan te
brengen verbeteringen in de verdeel–
sleutel van het Gemeentefonds lijkt
mij dat de weg naar een verdere
vergroting van de autonomie van de
gemeenten op dit terrein kan worden

ingeslagen. Wij hebben er in dit
verband op gewezen dat er een
einde moet komen aan de voorge–
schreven eigen bijdragen.

Ik heb vanmiddag gehoord dat er
nog veel zorg bestaat over de finan–
ciële aspecten. Uit de stukken maak
ik echter op dat dit best meevalt. Ik
had even de indruk dat er geen
schriftelijke voorbereiding was
geweest, terwijl er in die fase toch
voortreffelijke financiële overzichten
zijn uitgebracht. Er heeft een goede
voorbereiding plaatsgevonden van
de onderdelen van Volkshuisvesting
en van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid die worden overgeheveld.
Dit blijkt ook uit de reactie van de
VNG. Ik wil alleen de aandacht
vestigen op de vragen gericht aan de
staatssecretaris van Volksge–
zondheid. Hij voldoet met zijn laatste
brief nog niet geheel aan de
afspraken die op 30 maart 1992 met
de VNG zijn gemaakt. Ik wacht graag
eerst de reactie daarop af.

Ik vraag de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
of het percentage van 15 voor
beheerskosten dat de gemeenten in
het vooruitzicht wordt gesteld, zich
in redelijke mate verhoudt tot de
huidige kosten van de uitvoeringsor–
ganisatie. Ik stel vast dat ook op dit
punt de gemeenten er niet alleen
voorstaan. Gecertificeerde instel–
lingen bieden hun diensten aan. Ik
noem het GAK en de GMD. Dit geldt
ook voor de GGD. Een combinatie
van de deskundigheid buiten het
gemeentelijk apparaat en van die er
binnen, kan tot een goed resultaat
leiden.

Voorzitter! Dan kom ik bij de
evaluatiebepaling. Gelet op het
voorgaande zou mijn fractie het
gehele wetsvoorstel na twee
perioden willen evalueren. Wij zijn
van opvatting dat het voorliggende
wetsvoorstel van tijdelijke aard is en
dat het na twee evaluatiemomenten,
dus in het jaar 2000, eventueel moet
worden herzien. Kan de regering
aangeven waarom zij er moeite mee
heeft om een horizonbepaling voor
het jaar 2000 in deze wet op te
nemen? Welke overwegingen
verzetten zich tegen ons voorstel? De
regering meent dat eerst het
resultaat van de tweede evaluatie
afgewacht moet worden. De
redenering kan echter ook
omgedraaid worden. Deze decentra–
lisatie is nota bene door drie minis–
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teries goed voorbereid. Er is nog een
hele tijd te gaan voordat het 1
januari is. Na 1 januari zullen velen
erop toezien en hun diensten aan
gemeenten aanbieden om goede
voorzieningen voor de gehandicapte
inwoner tot stand te brengen.
Waarom gaat de regering niet van
die positieve benadering uit en zegt
zij vervolgens: ter bewaking van het
goede zijn twee evaluatiemomenten
ingebouwd? Willen wij de lijn van
decentralisatie van de heer
Kohnstamm doorvoeren - overigens
een decentralisatiewens die ook bij
onze fractie leeft - dan zouden wij
nu de regering moeten uitnodigen,
een bestuurlijke daad te stellen
waaruit blijkt dat zij het serieus
meent met deze decentralisatie. Ik
nodig de bewindslieden uit, alsnog te
overwegen om een bestuurlijke daad
te stellen door te zeggen dat zij
vertrouwen hebben in het decentrali–
seren van deze voorzieningen naar
de gemeenten en dat zij als bewijs
daarvan in deze wet een einddatum
willen opnemen. Op dat punt krijg ik
graag een reactie van de bewinds–
lieden.

De heer Van Hoof (VVD): Ik begrijp
dat de CDA-fractie dit, in tegen–
stelling tot de VVD-fractie, een
geweldig wetsvoorstel vindt. De heer
Tuinstra heeft dat uitvoerig
uitgelegd. Dan begrijp ik niet dat hij
vervolgens zegt dat "ter bewaking
van het goede twee evaluatiemo–
menten ingebouwd moeten worden".
Is de heer Tuinstra misschien toch
bevreesd dat het in de loop der jaren
allemaal minder goed wordt? Zo niet,
dan kan ik niet begrijpen waarom die
twee evaluatiemomenten ingebouwd
moeten worden.

De heer Tuinstra (CDA): Ik vind de
heer Van Hoof wel erg optimistisch
als hij meent dat er in de komende
periode van drie jaar nog geen
verbeteringen aangebracht behoeven
te worden. Dat optimisme wil mijn
fractie niet uitstralen.

De heer Van Hoof (VVD): Als u dat
beweert, heeft u niet naar mijn
betoog in eerste termijn geluisterd.

De heerTuinstra (CDA): Wij vinden
het verstandig dat de regering
voorstelt om het geheel te evalueren,
al zou het alleen maar zijn om de
meerjarenramingen te toetsen.

Wellicht zouden de aannames enige
bijstelling behoeven. Dat vinden wij
verantwoord. De evaluatiecriteria op
dat punt zijn ook bekend. Ik wil
daarmee niet zeggen dat het niet
kan, maar hiermee wordt erkend dat
het geheel op een basis berust die
niet voor 100% zekerheid biedt,
misschien wel voor 80% of voor
90%. Het is goed, na drie jaar te
bekijken of de aannames voor dat
resterende gedeelte correct waren.

De heer Van Hoof (VVD): U zegt nu
eigenlijk dat u slechts voor twee jaar
vertrouwen heeft in het goede in het
wetsvoorstel en dat daarna bekeken
moet worden of het misschien
allemaal niet erg tegenvalt.

De heer Tuinstra (CDA): Ik heb
zojuist gewezen op een onzeker–
heidsmarge van 10% a 20%. Het lijkt
mij zinnig om op dat punt over drie
jaar te evalueren. U hebt een
bijdrage geleverd die mij deed
denken dat de onzekerheidsmarge
meer is dan 50%. Als u dat vindt,
moet u tegen stemmen.

De heer Van Hoof (VVD): U heeft in
ieder geval goed begrepen dat de
onzekerheidsmarge wat de VVD
betreft groter is.

De heer Tuinstra (CDA): U hebt mij
niet aannemelijk kunnen maken
waarop u de onzekerheidsmarge van
50% baseert. Misschien heeft u gelijk
voor 10%, maar er zat naar mijn idee
enige overdrijving in.

De heer Van Hoof (VVD): Ik heb
hier ook geen behoefte aan, omdat ik
aan het kabinet gevraagd heb op
basis waarvan het 100% zekerheid
garandeert. Ik heb vastgesteld dat er
op dit moment geen gegevens zijn,
waarop een dergelijke garantie
gegeven kan worden. Ik denk dat u
ook niet kunt aangeven waarom u
denkt dat de verhouding 80/20 of
90/10 is. Als u dat wel kunt, wil ik
het nu graag uitgebreid van u horen.

De heer Tuinstra (CDA): Niet alles
behoeft bewezen te worden. Wij zijn
er allemaal bij geweest. Er is een
schriftelijke voorbereiding geweest.
De gegevens zijn goed voorbereid.
Op dit punt zie ik geen redenen tot
een lagere prognose. De voorbe–
reiding loopt nog tot 1 januari a.s.
Vele mensen gaan hier nog naar

kijken. Ik zie geen reden om nu met
een verwachting te komen die lager
is dan 80%. Het is natuurlijk nooit
100%. We hebben nog een halfjaar
te gaan. Als er een marge van 10% in
zit, kan deze nog verbeterd worden.
Na drie jaar bekijken we of het nodig
is om die kleine onzekerheid bij te
stellen. Dan wordt deze bijgesteld.

De heer De Kok (CDA): Afgezien
van deze argumentatie, wil ik de heer
Van Hoof een vraag stellen. Hij doet
net alsof het bijzonder is dat er een
evaluatiemoment wordt ingebouwd.
Het is een grote operatie. Er zijn een
aantal onzekerheden. Dat geven we
ook toe. Het is buitengewoon
verstandig dat je op een gegeven
moment zegt dat je na drie jaar gaat
evalueren en eventueel drie jaar later
nog eens.

De heer Van Hoof (VVD):
Voorzitter! Ik heb alleen gereageerd
op de opmerking van collega
Tuinstra die zei dat er ter bewaking
van het goede twee evaluaties nodig
zijn. Mijn gedachte was toen: is de
zekerheid dat het allemaal zo goed
is, niet zo groot en verwacht de
CDA-fractie ook dat het na twee jaar
misschien veel minder goed is dan
nu wordt voorgespiegeld? Dat was
de achtergrond van mijn vraag.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
heer Tuinstra antwoord heeft
gegeven op deze vraag. Het woord is
aan de laatste spreker in eerste
termijn, de heer Van Otterloo.

D

De heer Van Otterloo (PvdA):
Mevrouw de voorzitter! Het
wetsvoorstel dat we vandaag en
morgen behandelen, geeft uitvoering
aan de brief van 6 mei 1991, waarin
door drie bewindslieden - Ter Veld,
Heerma en Simons - ingrijpende
verbeteringen en verslechteringen
met betrekking tot de voorzieningen
voor gehandicapten werden aange–
kondigd. Velen zullen een Binnenhof
gevuld met rolstoelgebruikers nog op
het netvlies hebben staan. Dit beeld
dekt echter maar een beperkt
gedeelte van de discussie en alle
betrokkenen. De voorstellen leiden
niet tot een halvering van alle
voorzieningen, zoals de beeld–
vorming is. Zelfs voor de vervoers–
voorzieningen gaat het allereerst niet
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om een daling met 50% maar om
een afname met 30% en op vele
andere onderdelen, zoals de
gezinszorg voor AAW-gerechtigden
Is thans geen sprake van afname van
rechten. Hopelijk kan de kamerbe–
handeling tot een meer evenwichtig
beeld bijdragen Daar is alle
aanleiding toe.

Immers zonder afbreuk te willen
doen aan alle beperkingen die het
pakket aan voorstellen met zich
meebrengt, kan worden vastgesteld
dat een aantal scherpe kantjes van
het oorspronkelijke voorstel
verdwenen zijn. Daarnaast biedt het
wetsvoorstel een grote vooruitgang
voor 65-plussers en een nieuwe
verfrissende aanpak van voorzie–
ningen voor gehandicapten.
Tegenover de groep mensen met een
handicap die een achteruitgang
ervaart, staat ook een groep mensen
met een handicap - maar dan boven
de 65 - die meer voorzieningen
krijgt.

Mevrouw de voorzitter! Er zijn drie
min of meer directe gronden voor
het ontstaan van dit wetsvoorstel
aan te wijzen. Ten eerste een reeds
lang door ons gekoesterde wens van
een gelijke behandeling van gehandi–
capten boven en onder de 65 jaar.
Ten tweede de problemen rond de
betaling van de AAW-premie door
65-jarigen, veroorzaakt door de
invoering van de Oort-belastingvoor–
stellen. Ten derde de budgettaire en
uitvoeringsproblemen bij de rijksgel–
delijke steun huisvesting gehandi–
capten of wel de woonaanpassingen.

Op het punt van de premiehef–
fingen zal ik in het kader van de
behandeling van het wetsvoorstel
niet verder ingaan. Hiervoor is een
afzonderlijk wetsvoorstel voorzien,
met de schriftelijke behandeling
waarvan de Kamer zeer spoedig zal
kunnen aanvangen. Waar de blik van
de criticasters natuurlijk gericht is op
de beperkingen die het wetsvoorstel
voor de bestaande groep gebruikers
met zich kan brengen, dreigt te
worden vergeten dat er zo langza–
merhand een onhoudbaar onder–
scheid tussen het overgrote gedeelte
van de 65-plussers en de rest van de
bevolking bestond. Immers, mensen
die na het bereiken van de 65-jarige
leeftijd gehandicapt raakten, konden
geen beroep op dezelfde voorzie–
ningen doen als mensen met een
vergelijkbare handicap onder de 65.
Hier hebben wij dan ook een mooi

voorbeeld van niet te rechtvaardigen
leeftijdsdiscriminatie. Jarenlang
bestond bij de Partij van de Arbeid al
de wens om aan die discriminatie
een eind te maken. Juist in een
vergrijzende samenleving die niet
alle ouderen met problemen in een
bejaardenoord of een verpleeghuis
wil stoppen, is zo'n onderscheid niet
te handhaven.

Hoe vreemd dat ook mag klinken,
in een bepaald opzicht mogen wij blij
zijn dat er problemen rond de
betaling van de AAW-premie zijn
ontstaan. Daarmee is in ieder geval
een doorbraak mogelijk geworden in
deze onbevredigende situatie. Er
waren echter meer problemen met
de huidige uitvoeringspraktijk.
Hoewel er nu misschien meer
waarderende geluiden van cliënten
te horen zijn over de uitvoering door
de GMD, uiteindelijk kan het oordeel
over de versnipperde uitvoerings–
praktijk niet positief zijn. Jarenlang is
toch de wens van de gebruikers
geweest om éèn loket voor alle
voorzieningen te hebben. In de
huidige versnipperde praktijk waren
soms dezelfde voorzieningen
verdeeld over AAW, AWBZ en de
gemeenten die belast waren met de
uitvoering van de Regeling geldelijke
steun huisvesting gehandicapten en
de Algemene bijstandswet.

Gegeven de problemen van het
huidige versnipperde stelsel, moet
de nieuwe regeling meer duide–
hjkheid en eenduidigheid tot stand
brengen. Het zoveel mogelijk creëren
van één loket is daarbij terecht een
belangrijke doelstelling geweest.
Geheel ideaal is het voorstel op dat
punt nog niet. Maar je moet ook de
vraag stellen of dat wel tot de
mogelijkheden behoort.

In de discussies rond de stelsel–
herziening gezondheidszorg zijn ook
wel voorstellen voor een apart
wettelijk regime voor gehandicapten
aan de orde geweest. Tot echt
hanteerbare voorstellen heeft die
discussie onzes inziens helaas niet
geleid. De samenleving in het
algemeen en de voorzieningen in het
bijzonder geheel vanuit de positie
van mensen met een handicap
inrichten, blijkt in de praktijk niet te
realiseren. Onmiskenbaar komen dan
allerlei definitieproblemen naar
voren. Wie heeft een zodanige
handicap dat hij of zij wel onder de
regeling of de speciale voorzienin–
genwet zou vallen en wie niet? Alle

normale gezondheidszorgvoorzie–
ningen zoals huisarts en specialist
zouden dan toch eigenlijk ook onder
die voorzieningen moeten vallen.
Met als gevolg dat er nieuwe
schotten worden gecreëerd in plaats
van gesloopt.

Toch betekent dit niet dat daarmee
de gedachte van één loket als
symbool voor een geïntegreerde
dienstverlening aan mensen met een
handicap moet worden losgelaten.
Juist in de voorstellen van de
regering is naar het oordeel van de
fractie van de Partij van de Arbeid
een lovenswaardige poging gedaan
om zoveel mogelijk het ideaal van
één loket te benaderen. Uiteraard
zijn er te bediscussiëren keuzen
gemaakt inzake de verdeling van
voorzieningen over de verschillende
verantwoordelijken. Veel zaken
liggen nu eenmaal niet zwart/wit, kijk
maar naar de rolstoelen. Maar in het
algemeen kan er worden vastgesteld
dat het resultaat acceptabel is.

De nieuwe aanpak gaat uit van een
door ons onderschreven onderscheid
in respectievelijk werkvoorzieningen
in de AAW en gezondheidszorgvoor–
zieningen in de AWBZ. Maar nu komt
vooral voor de min of meer
zelfstandig wonende mens met een
handicap het accent voor de woon–
en leefvoorzieningen bij de
gemeente te liggen. Door die decen–
tralisatie van woon– en leef– of
vervoersvoorzieningen naar de
gemeenten ontstaan er nieuwe
mogelijkheden voor een nieuwe,
integrale benadering van mensen
met een handicap. De fractie van de
Partij van de Arbeid heeft zich steeds
laten kennen als een voorstander van
decentralisatie zolang daarmee
belangrijke voordelen te behalen zijn.
En in dit geval is dat naar ons
oordeel zeker het geval. De
gemeenten kunnen voor zowel
mensen met een handicap onder de
65 jaar als voor ouderen in het
algemeen veel meer gaan betekenen
dan nu het geval is.

De filosofie achter deze operatie is
duidelijk dat door combinatie met
reeds bestaande gemeentelijke taken
en verantwoordelijkheden een kwali–
tatief beter beleid gevoerd kan
worden. Daarbij zal die combinatie
van met name de gemeentelijke
taken toch belangrijke financiële
voordelen met zich kunnen brengen.

Hier en daar is natuurlijk ook
twijfel gerezen over het beleid dat
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gemeenten willen en kunnen
ontplooien ten aanzien van gehandi–
capten. Een aantal gemeenten
hebben in onze ogen toch een valse
start gemaakt door de gelden die zij
ter voorbereiding hebben gekregen
niet duidelijk te bestemmen voor dit
doel. Soms is dat pure onkunde
geweest, soms heeft men het met
bestaande middelen gedaan. Vaak is
echter ook de voorlichting daarover
aan de betrokkenen onvoldoende
geweest.

Onmiskenbaar stak het lantaren–
paalsyndroom de kop op. Juist
vanwege dit soort problemen juichen
wij het zo van harte toe dat met deze
wet de nog niet bestaande zorgplicht
voor de betrokken gehandicapten–
voorzieningen wordt ingevoerd. Via
die zorgplicht kunnen gehandicapten
van het gemeentebestuur verlangen
dat zij datgene leveren wat de wet
en de gemeentelijke verordening
voorschrijven. De rechtspositie van
de mensen met een handicap wordt
daarmee sterk verbeterd, niet in de
laatste plaats overigens door het van
toepassing zijn van de Algemene wet
bestuursrecht, die beslissingen van
gemeenten aan een maximale
tijdsduur bindt. Vergeleken met de
tijd die men nu vaak op een
GMD-beslissing moet wachten, is
dat in onze ogen een forse
vooruitgang.

Er kan nu een breed gemeentelijk
gehandicaptenbeleid ontstaan. De
gemeenten kunnen de nieuwe of
anders vorm gegeven verantwoorde–
lijkheden combineren met het
flankerend ouderenbeleid, waarbij
bijvoorbeeld alarmering, dagver–
zorging en tafeltje-dek-je worden
aangeboden Het beleid ten aanzien
van de bijzondere bijstand en de
algemene bijstand, het volkshuisves–
tings– en woonruimteverdelings–
beleid kunnen nu veel nadrukkelijker
met het gehandicaptenbeleid in
samenhang worden gebracht. Het is
nu aan de gemeenten om de
meerwaarde van de decentralisatie
te laten zien. Voor de fractie van de
PvdA is het daarbij van het grootste
belang dat de gemeenten ook in
staat zullen zijn om al die verschil–
lende vormen van dienstverlening
aan mensen met een handicap
zoveel mogelijk via één loket af te
handelen. Dat vraagt van de
gemeenten de nodige inspanningen,
maar het moet heel wel uitvoerbaar
zijn. Juist de nog niet door mij

genoemde gemeentelijke verant–
woordelijkheid voor de indicatiecom–
missie ex artikel 6j van de WBO kan
hier een belangrijke functie
vervullen. Als het gaat om de bejaar–
denoorden en de verpleeghuizen
hebben de gemeenten al de taak om
de indicatie op onafhankelijke basis
te laten verrichten, terwijl de
gemeenten al meerdere malen ook
de wens hebben geuit om die indica–
tiestelling ook naar bijvoorbeeld de
thuiszorg te willen uitbreiden. Dat
zijn zaken die in het verzekerings–
circuit van volksgezondheid een
plaats hebben. Het ligt niet meer dan
voor de hand dat, zeker voor de door
henzelf gefinancierde voorzieningen,
ook de indicatiecommissies worden
gebruikt als loket. Daarbij houden zij,
wat ons betreft, overigens de vrijheid
om ook elders deskundigheid in te
huren.

Bovenal geldt voor de fractie van
de PvdA dat juist de brede indicatie–
stelling een grote meerwaarde heeft
boven de huidige toestand. Wij staan
overigens niet alleen in die opvatting.
In dit verband kan ik verwijzen naar
een in 1987 kamerbreed onder–
steunde motie van ondergetekende
met de huidige staatssecretaris van
Sociale Zaken. Sinds die tijd is er
echter veel te weinig gebeurd, zo
bleek vorige week nog tijdens een
hoorzitting over de voortgang van
het ouderenbeleid. De snelheid
waarmee er voortgang wordt
geboekt, lijkt meer op die van een
slak op een teerton. Afhankelijk van
de loop van dit debat overweegt mijn
fractie daarover een motie in te
dienen.

Aan de nieuwe regeling voor
woningaanpassing, maar zeker aan
de wijze waarop de vervoersvoorzie–
ningen - in de wandeling ook wel de
leefkilometers genoemd - kunnen
worden georganiseerd, kan de wijze
worden afgelezen waarop de huidige
uitvoeringspraktijk kan worden
opgeschud. Een goed beheer van
collectieve middelen vraagt om een
creatieve praktijk waarin maatwerk
hand in hand gaat met bijvoorbeeld
een efficiënt gebruik. Dat wil zeggen:
inclusief hergebruik van voorzie–
ningen. Dat het tijd is voor het
opschudden van de uitvoering is
voor de fractie van de PvdA een
duidelijke zaak. De huidige praktijk
heeft zich sterk eenvormig en veelal
los van de rest van de samenleving
ontwikkeld. Boven twijfel staat de

noodzaak van een goed beleid voor
mensen met een handicap. Mensen
met een handicap, ongeacht hun
leeftijd, moeten de mogelijkheden
aangeboden krijgen om ook op een
volwaardige manier aan de samen–
leving deel te nemen. In absolute
termen gesproken, zal een gehandi–
capte natuurli jk nooit op exact
dezelfde wijze aan het maatschap–
pelijk verkeer kunnen deelnemen.
Maar ook niet-gehandicapten
verschillen in hun gedrag. Er zijn
bijvoorbeeld grote verschillen tussen
werkende en niet-werkende mensen
te constateren. De Wet voorzie–
ningen gehandicapten moet hen nu
juist die mogelijkheden aanreiken die
mensen met een handicap in staat
stellen, die handicap zo min mogelijk
een rol te laten spelen.

Over het resultaat dat deze wet in
de praktijk kan hebben, bestaat
echter bij veel gebruikers grote
twijfel, zo blijkt wel uit de vele
reacties uit de gehandicaptenwereld.
Alles overheersend daarbij is de
hypotheek van een slechts beperkte
toename van de financiële middelen,
die geen gelijke tred houdt met de
verwachte toename van de groep
gebruikers, als ook de 65-plussers
hun recht laten gelden. Daarbij zijn
onzes inziens twee soorten
problemen te onderscheiden. De
eerste soort heeft betrekking op de
beperking in de aanspraken van het
pakket van de bestaande
voorziening. De tweede heeft
betrekking op de verschillende eigen
bijdragen die gemeenten in het
kader van de uitvoering van deze wet
mogen vragen.

In de eerste categorie problemen
valt met name de oorspronkelijk
aangekondigde halvering van het
aantal vervoerskilometers voor de
huidige groep al dan niet zwaar
gehandicapten. Inmiddels is die
halvering van de vervoersvergoeding
teruggebracht tot een korting van
drie maal 10% en een overgangs–
recht voor bestaande gebruikers. Nu
is veel van die beperking van het
voorzieningenniveau terug te voeren
tot het verwachte gebruik door
nieuwe 65-plussers en de oorspron–
kelijke eis van de VNG, dat het Rijk
eerst moest korten voordat de
gemeenten er vervolgens mogelijk
weer iets bij zouden kunnen doen.
De regering heeft het zich niet
gemakkelijk gemaakt door uit te
gaan van een verwachte verdub–

Tweede Kamer Voorzieningen gehandicapten
11 mei 1993
TK67 67-4826



Van Otterloo

beling van het gebruik. Op die
verwachting Is onzes inziens nog wel
het nodige af te dingen

De vraag is gewettigd of het niet
alleen om een verdubbeling van de
aantallen zal gaan, maar ook of die
nieuwe groep gebruikers ook precies
hetzelfde consumptiepatroon zullen
hebben als de huidige gehandicapte
gebruikers. Verschil in leeftijd
betekent toch ook vaak een verschil
in wensenpatroon van bijvoorbeeld
reizen.

Er is echter nog een andere reden
waarom de fractie van de Partij van
de Arbeid uiteindelijk minder somber
aankijkt tegen de eigenlijke finan–
ciële ruimte. Het opschudden van de
gegroeide uitvoeringspraktijk met
leefkilometers biedt onzes inziens
heel wel mogelijkheden om te
besparen op de huidige voorzie–
ningen, zonder dat dat een halvering
van het aantal feitelijk afgelegde
kilometers zal betekenen. Juist de
gemeenten zullen door een betere
afweging ten opzichte van bestaande
vervoersmogelijkheden in staat zijn
om efficiënter om te gaan met de
middelen dan de GMD's die die
afweging niet maakten.

Collectief vervoer organiseren zal
daarbij de grote uitdaging voor
gemeenten vormen. Collectief
vervoer is natuurlijk nadrukkelijk iets
anders dan openbaar vervoer.
Overeenkomsten afsluiten met
vervoersbedrijven, met taxi's, maar
ook gebruik maken van busjes van
bestaande uit de AWBZ of de WBO
gefinancierde instellingen waarmee
contracten worden afgesloten,
behoren tot de mogelijkheden. Het
ontwikkelen van een goed speciaal
vervoersbeleid zal direct zijn
opbrengsten te zien kunnen geven.

Kortom, de fractie van de Partij
van de Arbeid ziet heel wel dat een
groot beroep op de onderlinge
solidariteit wordt gedaan en dat de
wet onmiskenbaar pijn kan doen bij
een aantal huidige gebruikers Maar
dan moet er wel een duidelijk onder–
scheid in de totale groep van
gebruikers worden gemaakt tussen
de echt ernstig gehandicapten en
diegenen die ook met andere vormen
van vervoer goed geholpen kunnen
worden.

Dat brengt mij op een punt van
meer algemene aard, namelijk de
evaluatie van de praktijk zoals deze
wet die zal veroorzaken. Voor de
fractie van de Partij van de Arbeid

zal bij de beoordeling van de
evaluatie alles overheersend zijn in
hoeverre de echt ernstig gehandi–
capten - zeg maar de groep die ook
het Binnenhof bevolkte - echt aan
hun trekken zijn gekomen waar het
de woon– en vervoersvoorzieningen
betreft. Daar hoort dan tevens de
vraag bij, in hoeverre de gemeenten
en de AWBZ nadrukkelijk het cliënt–
gebonden budget in de praktijk
hebben aangeboden aan de mensen
met een handicap. In de verorde–
ningen die gemeenten opstellen,
moet die mogelijkheid dan ook
nadrukkelijk worden aangeboden.
Wij gaan ervan uit dat dit het geval
zal zijn. Mocht er tijdens deze
plenaire behandeling nog twijfel over
bestaan, dan zullen wij daar mogelijk
een kameruitspraak over vragen.

Mevrouw de voorzitter! Ik kom
thans aan de tweede categorie
problemen, namelijk de bij dit
wetsvoorstel horende eigen
bijdragen. Ik ga eerst in op de eigen–
bijdrageproblematiek van dit
wetsvoorstel zelf. In de loop van de
behandeling zijn er van de kant van
de regering een aantal toezeggingen
gekomen met betrekking tot de te
hanteren inkomensafhankelijke
maxima. Wij hadden daar ook op
aangedrongen. Voor voorzieningen
zal dat op het minimumniveau niet
meer dan het drempelbedrag voor de
bijzondere bijstand zijn, te weten
ƒ 186 per jaar.

Met de nadere toezeggingen, zoals
die in de brief van 4 mei 1993 van
de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid staan,
kunnen wij van harte instemmen.
Hoewel dat mogelijk enige spanning
met het principe van decentralisatie
oproept, vinden wij het bieden van
zekerheid naar gebruikers toe van
groter belang dan de decentralisatie–
principes. Wij gaan ervan uit dat de
successievelijk gedane toezeg–
gingen, zoals het maximum van
ƒ 500 per jaar, in de nadere regel–
geving met betrekking tot de eigen
bijdragen terug te vinden zijn. Voor
de fractie van de Partij van de Arbeid
is dat van wezenlijk belang.

Een apart punt in dit verband
vormt de eigen bijdrage die in het
kader van de woningaanpassingen
moet worden betaald. Daarmee
hebben wij twee problemen. Ten
eerste vinden wij het onrechtvaardig
dat voor elke woningaanpassing de
netto huur omhoog gaat, ook al heeft

men individuele huursubsidie. Juist
in die situatie zou men moeten
kunnen beoordelen, of de
zogenaamde kwaliteitskorting
terecht is of niet. Een traplift in de
woning belemmert voor andere
bewoners eerder het woongenot dan
dat de kwaliteit ineens toeneemt. Het
is een ander geval, als het vloerop–
pervlak van de woning door een
aanbouw wordt vergroot. In dat
geval lijkt het ons terecht, dat de
netto huur omhoog gaat. Daarnaast
vinden wij het een fors probleem, dat
ook nadat de investering in de
aanpassing van de woning is
afgeschreven, de huur op hetzelfde
verhoogde peil zal blijven. De eerste
door ons voorgestelde wijziging kan
wat meer individuele huursubsidie
kosten, het tweede voorstel zal juist
minder individuele huursubsidie
kosten.

Hoezeer ook dit wetsvoorstel op
een aantal punten de door ons
gewenste inkomensafhankelijke
maxima invoert, alle problemen zijn
hiermee niet opgelost. Binnen dit
wetsvoorstel en daarbuiten worden
de mensen met een handicap gecon–
fronteerd met bestaande en nieuwe
eigen bijdragen. Juist de groep van
chronisch zieken zal in het algemeen
ook de maxima in bijvoorbeeld de
AWBZ bereiken. Dan doet zich het
probleem voor van een opeensta–
peling van eigen bijdragen binnen
deze wet met de eigen bijdragen van
de AWBZ bijvoorbeeld voor kunst–
en hulpmiddelen en met nieuwe
eigen betalingen voor bijvoorbeeld
die diëten die buiten de vergoeding
zullen vallen. Die situatie vervult mijn
fractie met grote zorg. Het kan niet
zo zijn, dat al die eigen bijdragen los
van elkaar worden bekeken. Want
het in elke wet afzonderlijk op draag–
kracht bekijken is niet voldoende om
de opeenstapeling te voorkomen.
Het sociale karakter van onze verzor–
gingsstaat staat toch al onder druk.
Aan de bewindslieden vraag ik, hoe
zij die opeenstapeling zien en of zij
kunnen aangeven, hoe die
voorkomen kan worden. Gaarne zien
wij daarbij ook een reactie op de
rekenvoorbeelden van de Gehandi–
captenraad tegemoet. Voor de
fractie van de PvdA is het niet
aanvaardbaar, wanneer mensen als
gevolg van deze maatregelen onder
het bestaansminimum terecht
zouden komen. Een suggestie
mijnerzijds is om bij het beoordelen
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van de maxima die op het draag–
krachtprincipe zijn gebaseerd,
nadrukkelijk ook eigen bijdragen die
in het kader van andere regelingen
worden betaald, geheel of gedeel–
telijk mee te laten tellen voor het
beantwoorden van de vraag of het
maximum wel of niet is bereikt.
Concreet komen daar in dit verband
de huidige eigen bijdragen voor
gezinszorg en ADL-hulp en de eigen
bijdragen voor de kunst– en hulpmid–
delen voor in aanmerking.

Mevrouw de voorzitter! Ik kom nu
aan een aantal andere aandachts–
punten. Om te beginnen de
afstemming en overheveling naar de
AWBZ. In onze ogen is de reactie
van de staatssecretaris van Volksge–
zondheid op het advies van de
Ziekenfondsraad in het algemeen
zeer adequaat. Er hoeven geen
overgangsproblemen met de overhe–
veling van de AAW gefinancierde
gezinszorg te ontstaan en er is geen
sprake van bezuiniging op dit deel
van de gehandicaptenzorg. De
raming van de Ziekenfondsraad met
betrekking tot de kosten is zodanig
op de inmiddels wel bekende vage
wijze onderbouwd, dat wij daarin
geen aanleiding zien dit serieuzer te
nemen dan tot nu toe het geval is.

De afstemming met de AWBZ van
de woon– en leefvoorzieningen is een
stuk verbeterd door de in de brief
van de staatssecretaris van Sociale
Zaken aangegeven oplossing, waarbij
de eerder in de modelverordening
van de VNG opgenomen uitsluiting
van alle AWBZ gefinancierde
voorzieningen wordt gecorrigeerd.

Op het punt van de woningaan–
passing blijven wij echter niet zonder
zorgen. De grens van ƒ45.000 blijft
arbitrair en kan voor veel problemen
zorgen. Mensen met een handicap
die als een postpakketje heen en
weer worden geschoven tussen
verzekeraars en gemeenten. Dat er
een moment van afweging moet zijn
bij de bepaling, of de aanpassing
niet te kostbaar is, wordt door ons
erkend. Het recht om thuis te blijven
kan niet oneindig worden opgerekt,
doch de grens van ƒ 45.000 lijkt ons
aan de lage kant. Kan die nader
worden verklaard juist uit het
oogpunt van die afweging? Wat wij
tot nu toe hebben gemist, is de
samenhang met de beleidsontwik–
keling op het terrein van de
Wozoco's. Juist op het terrein van
aangepaste huisvesting voor ouderen

is het van belang de Wozoco's erbij
te betrekken. Er is echter ook in de
investeringssystematiek van de WVG
een weg te ontdekken, waarlangs
onzes inziens ook de problematiek
van de extra investeringen in het
kader van de Wozoco's opgelost zou
kunnen worden. De gemeente wordt
in dat kader het openbaar bestuurs–
orgaan dat de afweging rond de
investeringen moet maken.

Staatssecretaris Heerma Begrijp ik
uit de bijdrage van de heer Van
Otterloo - het is hetzelfde verhaal als
dat van de heer Tuinstra - dat de
ergonomische omstandigheden uit
het wetsvoorstel worden wegge–
moffeld, als een koppeling met de
Wozoco's wordt gelegd?

De heer Van Otterloo (PvdA): Wij
praten in het kader van de Wozoco's
nadrukkelijk over een categorie in de
sfeer van aanpasbaar en aangepast
bouwen, waarbij een aantal rolstoel–
woningen op voorraad gebouwd zijn
en waarbij het ook gaat om een
aantal algemene voorzieningen. Bij
de afweging die in een gemeente
moet plaatsvinden op het gebied van
huisvestingsbeleid en woonruimte–
verdeling speelt in onze ogen het
aanbod dat dit soort gebouwen kan
leveren voor huisvesting van mensen
met een handicap een duidelijke rol.
Mensen die in een Wozoco zitten,
zullen niet zozeer psychische of
sociale problemen hebben, maar
zullen vaak een probleem hebben
met hun huidige huisvesting, waarbij
de vraag zich voordoet: moeten
daarin aanpassingen plaatsvinden of
moet worden verhuisd naar een
gebouw dat zodanig is opgezet dat
het ook geschikt is voor ouderen met
een handicap?

Staatssecretaris Heerma Als het
gaat om een ouder iemand met
ergonomische belemmeringen en als
ik mag concluderen dat in de
afweging tussen aanpassing van de
woning en verhuizen naar een
woonzorgcomplex de uitkomst het
laatste kan zijn, begrijp ik de heer
Van Otterloo.

De heer Van Otterloo (PvdA): Dan
begrijpen wij elkaar.

Mevrouw de voorzitter! De verdere
uitwerking die in de modelveror–
dening van de VNG aan het pakket
voorzieningen wordt gegeven, roept

op een aantal punten nog vragen op.
Ik noem enkele van de belangrijkste.

Hoe zijn er zekerheden te
verschaffen over de kwaliteit van de
voorzieningen, los van de term
"goedkoopste adequaat"?

De toegezegde overgangstermijn
van twee jaar wordt in de modelver–
ordening niet zo opgenomen. Hoe zit
dat volgens de staatssecretaris?

De omschrijving van het begrip
"rolstoel" doet volgens de Gehandi–
captenraad geen recht aan het scala
van beschikbare varianten. Wat kan
daar nog aan worden gedaan?

De blindengeleidehonden vormen
een apart probleem, zowel qua
kwaliteit van de honden als qua
bruikleenvoorziening. Zijn de
bewindslieden eveneens van
opvatting dat er volop mogelijkheden
moeten zijn voor het verkrijgen van
een blmdengeleidehond als middel
om aan het maatschappelijk verkeer
deel te nemen? Kan er sprake zijn
van bindende afspraken over
erkende opleidingsinstituten?

Mevrouw de voorzitter! Ik kom aan
de afronding van mijn bijdrage. Wij
hebben grote zorgen over de opeen–
stapeling van eigen bijdragen,
wanneer niet alleen deze wet maar
ook andere wetten zoals de AWBZ
erbij worden betrokken. Mensen
mogen wat ons betreft niet onder
het bestaansminimum terechtkomen.

Het zal duidelijk zijn dat de fractie
van de PvdA de hoofdlijnen steunt,
omdat zij het van het grootste
belang vindt dat juist een grote
groep 65-plussers met een handicap
toegang krijgt tot voorzieningen. Een
beperkte vermindering van
bestaande rechten wordt daarom
door ons vooralsnog geaccepteerd.
Van het grootste belang is dat de
gemeenten juist binnen de hele grote
groep van mensen met een handicap
voor de ernstig gehandicapten, zeg
maar de rolstoelgebruikers, een
goede deelname aan de samenleving
mogelijk maken. Blijkt bij de
evaluatie dat juist die groep niet
goed bediend kan worden dan vraagt
dat om financiële consequenties.
Tegen deze wet stemmen betekent
feitelijk een grote groep ouderen het
recht op deze voorzieningen
ontzeggen en daarmee dus ook op
deelname aan de samenleving.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
begrijp dat de heer Van Otterloo zegt
dat een beperkte vermindering van
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bestaande rechten door de
PvdA-fractie vooralsnog wordt
geaccepteerd. Hij kan toch niet
volhouden dat er bij een verdub–
beling van het aantal betrokkenen en
een enorme verlaging van het budget
alleen maar sprake is van een
beperkte vermindering van
bestaande rechten? Dat is geen
juiste voorstelling van zaken.

De heer Van Otterloo (PvdA) Ik
heb bezwaar gemaakt tegen de
onjuiste beeldvorming, als zou met
dit wetsvoorstel op alle voorzie–
ningen sprake zijn van een halvering.
Wij praten op dit moment op èén
punt, te weten de vervoersvoorzie–
ningen, over een korting van 30%
voor de bestaande groep gebruikers.
Vervolgens wordt aan de gemeenten
de mogelijkheid geboden om via een
zelf te ontwikkelen vervoersbeleid de
budgetten die men krijgt zodanig te
gebruiken dat de feitelijke
voorziening niet met dat percentage
hoeft te worden gekort. Daarnaast
heb ik aangegeven dat de
verwachting die de PvdA-fractie
heeft over het toekomstige gebruik,
ertoe leidt dat wij denken dat de
groep ouderen met een handicap
heel wel een aantal voorzieningen
nodig heeft, maar dat het consump–
tiepatroon wel degelijk kan
verschillen van de huidige groep
gebruikers. Dit vraagt dus ook om
een ander aanbod en om een andere
kostenverdeling. Wij bestrijden dus
het beeld dat het gehele pakket zou
leiden tot een halvering. Wij spreken
ook over een aantal voorzieningen
die nu al door ouderen gebruikt
kunnen worden of door een beperkte
groep van ouderen gebruikt kunnen
worden. Wij spreken ook over een
beperkte uitbreiding van het budget
van de meerjarencijfers, die u
blijkbaar niet kent, maar die ons wel
bekend zijn. Dat betekent dat er op
termijn van nu en 1995 sprake is van
een stijging van 150 mln. van het
totale budget. Dit nog even los van
het extra geld dat beschikbaar komt
bij de woningaanpassing.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Zo zie je maar weer, voorzitter. Ik
heb in eerste termijn gezegd dat het
financieel overzicht totaal onduidelijk
is. Dat blijkt hier wel uit. De cijfers
die u noemt, zo kan ik er nog een
aantal noemen. Neem de 80 mln. die
er in de Voorjaarsnota af gaat. Zo

zijn er nog meer zaken.

Staatssecretaris Ter Veld: Waar
gaat die 80 mln. vanaf?

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Van de regeling voor de huisvesting
gehandicapten.

Staatssecretaris Ter Veld Nee.

Staatssecretaris Heerma Nee hoor.
Hoe komt u daarbij?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): U
geeft de cijfers maar. Ik daag u uit.

Staatssecretaris Heerma Mag ik de
bron weten? Waar baseert u zich op?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): U
zegt maar dat het niet zo is.

Staatssecretaris Heerma Nee, ik
vraag u waar u deze publiekelijke
uitspraak op baseert.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Op de Voorjaarsnota zelf.

Staatssecretaris Heerma: In de
Voorjaarsnota wordt een bedrag
genoemd van 80 mln. bij de woning–
regeling?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
begrijp dat hier een heikel punt
wordt aangesneden. Het lijkt mij zeer
verstandig als er een totaal financieel
overzicht komt. Ik vraag dat
nogmaals aan de regering. Ik zeg dit
ook naar aanleiding van de bijdrage
van de heer Van Otterloo, die hier
suggereert dat het zou gaan om een
kleine vermindering van bestaande
rechten, terwijl wij zeggen dat er een
verdubbeling van de groep is en
bijna een halvering van het budget.
U bestrijdt dat. Dan wil ik alle cijfers
hier op tafel hebben om het goed te
kunnen beoordelen. Zulke verschillen
van mening over de totale financiële
situatie kunnen niet leiden tot een
zorgvuldige afweging van de
belangen.

De voorzitter: Het lijkt mij
verstandig als de regering daarop
morgen antwoordt. Misschien kunt u
zelf aangeven waar u het vandaan
heeft dat die bezuiniging plaatsvindt,
zodat de regering daarop echt kan
antwoorden.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat zal ik doen.

De heer Kohnstamm (D66):
Volgens de informatie die de
afgelopen weken bij ons terecht is
gekomen, is nogal gesteggeld tussen
de VNG en de staatssecretaris over
een bedrag van 80 mln., waarbij ten
slotte samsam is gespeeld en de
staatssecretaris 40 mln. voor z'n
kiezen heeft genomen en de VNG de
andere 40 mln.

Staatssecretaris Heerma: Onzin.

De heer Kohnstamm (D66): Dat
kan wel allemaal onzin zijn, maar dat
is ook in brieven geschreven. Het
staat zo ook letterlijk in de laatste
brief die wij van de staatssecretaris
hebben gekregen. Ik zie dus niet in
waarvoor wij nog een verdere
bronvermelding nodig hebben.

Staatssecretaris Heerma Mevrouw
Brouwer stelde dat er 80 mln.
bezuinigd werd. Vervolgens vroeg ik
naar de bron.

De heer Kohnstamm (D66): Dan
kan ik u wel zeggen dat wat mij
betreft de bron van die 80 mln...

Staatssecretaris Heerma: Misschien
mag ik u dan de vraag stellen hoe de
onderhandelingen met de VNG zijn
afgelopen.

De heer Kohnstamm (D66): Van de
zijde van de VNG is nog geen ander–
halve week geleden aan een aantal
woordvoerders hier medegedeeld,
dat de zaak op klappen stond, dat
men de 80 mln. van Heerma niet
voor zijn kiezen nam en dat daarvoor
een oplossing zou moeten komen.
Die oplossing is er nu gekomen.

Staatssecretaris Heerma Het lijkt
mij het beste om naar de stand van
zaken op 11 mei te vragen.

De voorzitter: Zoals ik zojuist al zei,
het lijkt mij erg goed dat de bronnen
worden aangegeven en contro–
leerbaar zijn en dat daarop morgen
in het antwoord wordt gereageerd.

De heer Van Hoof (VVD): Als ik het
betoog van de heer Van Ótterloo op
mij laat inwerken, constateer ik dat
hij zorgen heeft over de eigen
bijdrage en dat hij een aantal zeker–
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heden vraagt op een aantal punten,
omdat hij onzekerheden constateert.
Wat de vervoersaanspraken betreft
is hij het met het kabinet oneens als
het gaat om de financiële onder–
bouwing en de verwachtingen
dienaangaande. Hij doet dat op basis
van aannames, hij onderbouwt het
evenmin. Hij zegt dat het minder
kan, maar hij doet dat op basis van
aannames. Hij onderbouwt het
evenmin. Vervolgens kwalificeert hij
de uitspraken van de zorgverzeke–
raars ook niet erg positief, zonder
aan te geven hoe het naar zijn
mening wél moet. Mijn concrete
vraag is of de heer Van Otterloo
vindt dat al deze vaagheden voor de
fractie van de Partij van de Arbeid
voldoende basis geven om een
besluit te nemen voor de gehandi–
capten, met alle gevolgen die dat
heeft.

De heer Van Otterloo (PvdA) Ik
heb gewezen op een aantal mogelijk–
heden die gemeentelijk beleid biedt
om op een efficiëntere wijze dan tot
nu toe om te gaan met het geld. Men
kan zeggen dat dit een aanname is.
Ik hoor graag van anderen dat zij
vinden dat de GMD de middelen op
de meest efficiënte wijze heeft
besteed. De insteek bij dit
wetsvoorstel is nu juist om door
middel van decentralisatie efficiënter
met de middelen om te gaan. Daaruit
destilleren wij in ieder geval dat er
een niet rechtlijnige relatie ligt
tussen de hoeveelheid middelen en
de feitelijk verstrekte kilometers of
andere voorzieningen. Hetzelfde
geldt overigens nadrukkelijk als het
gaat over het terrein van de
huisvesting. Juist door het aange–
paste woningbestand te betrekken
bij de vraag of er wel of geen
woningaanpassing moet plaats–
vinden, kan er efficiënter met de
middelen worden omgegaan. Leidt
dit tot absolute zekerheid? Nee, er is
geen sprake van absolute zekerheid.
In al de jaren die ik in dit huis
rondloop, ben ik echter nog bij geen
enkel wetsontwerp absolute
zekerheid tegengekomen. De vraag
is of men vindt dat de onzekerheld
die bij dit wetsvoorstel aan de orde
is, zo gering is dat het acceptabel is
om het wetsvoorstel te aanvaarden.
Dan verschilt mijn opvatting
misschien iets van die van de coali–
tiepartner, maar ik vind het zeer
noodzakelijk dat er twee evaluatie–

momenten worden ingevoegd. Dat is
niet omdat ik zorgen heb over de
decentralisatie op zichzelf naar de
gemeenten, maar omdat ik er zorgen
over heb dat er door een aantal
gemeenten wellicht een kwalitatief
minder goed beleid zal worden
gevoerd ten aanzien van gehandi–
capten. Dat vraagt mogelijk om
nadere bijsturing. Ik wil ook nadruk–
kelijk de mogelijkheid open houden
om meer geld op tafel te krijgen om
de problemen op te lossen, als blijkt
dat een aantal verwachtingen van de
resultaten van het beleid tegenvallen.
Bij het laatste heb ik met nadruk de
groep ernstig gehandicapten
genoemd.

De heer Van Hoof (VVD): De heer
Van Otterloo zegt dat hij geen zeker–
heden kan bieden. Hij zegt ook dat er
winst te behalen is. Dat is duidehjk
Zou hij een goed besluit, met de
impact die zo'n besluit heeft, niet
willen baseren op meer concrete
gegevens dan alleen aannames,
zoals hij nu doet? Dat was mijn
concrete vraag.

De heer Van Otterloo (PvdA): Als
dat de leidraad wordt bij decentrali–
satie, wordt er in dit huis helemaal
niet meer gedecentraliseerd. Decen–
tralisatie houdt immers altijd in dat
na het besluit moet worden
afgewacht hoe het beleid zich in de
praktijk zal ontwikkelen. De heer Van
Hoof had het ook over de verzeke–
raars en de AWBZ. Als ik het
wetsvoorstel bekijk, moet ik consta–
teren dat een aantal partijen er
belang bij heeft om de bedragen die
ermee gemoeid zijn - nog los van de
feitelijkheden - wat hoger in te
schatten. Het spel gaat hier uitein–
delijk altijd om de knikkers.

De heer Van Hoof (VVD): Mijn
constatering is dat de heer Van
Otterloo decentralisatie belangrijker
vindt dan een besluit op basis van
concrete, duidelijke en zakelijke
gegevens en belangrijker dan
mogelijke nadelen voor gehandi–
capten. Dat is duidelijk.

De heer Van Otterloo (PvdA): Nee.
Wat wij belangrijk vinden, is dat door
decentralisatie maatwerk kan worden
geboden en dat je die stap zet. De
weg die de heer Van Hoof aanduidt,
zal nooit tot decentralistatie leiden.
Waarom wordt er een halfjaar

voorbereidingstijd genomen? Dat
wordt gedaan om deze wet
zorgvuldig te kunnen invoeren.

De heer Kohnstamm (D66): Ik heb
respect voor de wijze waarop de
heer Van Otterloo het compromis
verdedigt als het hoogste goed.
Ondertussen is er berekend dat het
bij uitbreiding van de doelgroep circa
1,2 mld. gaat kosten, wat betaald
moet worden door mensen die in die
voorzieningensfeer voorlopig maar
met 800 mln. of 900 mln. kunnen
rondkomen. Het is dus een
uitbreiding van de kosten, terwijl de
gelden er niet mee gepaard gaan. Je
kunt niet volhouden dat de gehandi–
captegulden bij de gemeente
plotseling een daalder waard wordt.
Misschien wordt die iets meer waard
door efficiencywinst, over het
algemeen 10% in decentralisatie–
operaties, maar hier gaat het om
50%. Dat is toch niet meer verde–
digbaar?

De heer Van Otterloo (PvdA): Wij
praten niet over de normale decen–
tralisatiewinst, maar over de vraag of
je met dat geld meer kilometers kunt
kopen en meer aangepaste
woningen kunt aanbieden dan
wanneer je alle woningen op indivi–
duele aanvragen aanpast. Over dat
soort vragen gaat het. Dit maakt het
wat ingewikkelder en maakt het wat
minder makkelijk om te roepen dat
er voor de helft wordt bezuinigd. Ik
bestrijd de bedragen in de orde van
1,2 mld. dan ook, omdat zij op zo
vage uitgangspunten geformuleerd
zijn.

De heer Kohnstamm (D66): Dat
was het enige harde bedrag dat ik in
de stukken heb weten te vinden. Nu
haalt u dit ook onderuit.

De heer Van Otterloo (PvdA): Als u
goed hebt geluisterd, weet u dat wij
nogal wat twijfel hebben geuit over
de verwachting omtrent het toekom–
stige gebruik, niet alleen van de
aantallen, maar vooral van de inhoud
van het toekomstige gebruik door
65-plussers. Wij denken dat zij vaak
wat andere wensen hebben dan
mensen onder de 65, maar wel
wensen hebben om ook aan het
maatschappelijke verkeer deel te
nemen. Wij kiezen ervoor om dit aan
die mensen niet te ontzeggen op
grond van deze wet.
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De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter De regering zal
morgen antwoorden.

De vergadering wordt van 19.33 uur
tot 21.05 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet op de studiefinan–
ciering en van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschap–
pelijk onderzoek, in verband met
het meten van de studie–
voortgang in het hoger
onderwijs (22966).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Na de gebeurtenissen van
de afgelopen weken vind ik het op
zijn zachtst gezegd wat vreemd om
de voorstellen rond deze tempobeurs
nu gewoon te behandelen. De bezui–
nigingsbedragen die in de
Voorjaarsnota zijn aangekondigd op
het gebied van de studiefinanciering
zijn zo fors, dat een ingrijpende
wijziging van het stelsel noodzakelijk
lijkt te zijn. Mijn eerste vraag aan de
minister is dan ook, of het in deze
omstandigheden wel nuttig is om de
studievoortgangsvoorstellen te
behandelen. Bestaat dan niet het
risico, dat wij het systeem van voort–
gangscontrole, zoals dat nu wordt
voorgesteld, uiteindelijk slechts voor
één, misschien twee jaar invoeren?
In bijvoorbeeld een stelsel met een
ouderinkomensafhankelijke basis–
beurs, maar bijvoorbeeld ook in het
voorstel met betrekking tot de
studiefinanciering, zoals Groen Links
dat ooit heeft voorgesteld, zal toch
weer op een andere manier moeten
worden uitgesloten dat er spookstu–
denten ontstaan. Wordt het dan niet
een vreselijke chaos, als wij volgend
jaar of het jaar daarop weer een
nieuw stelsel van studiefinanciering
hebben met een daarbij passend
systeem van studievoortgangscon–
trole? Hetzelfde geldt voor de jaren
die daarop zullen volgen, wanneer dit
tussenjaar zal doorwerken in de
opgebouwde schuld en in de terug–
betalingsfase van studenten die met

dit tussenjaar te maken zullen
hebben. Een vraag dus naar de
duurzaamheid van dit voorstel.

De gedachte dat er een plicht
staat tegenover een recht op studie–
financiering wijst mijn fractie niet af,
zoals ook in andere sociale voorzie–
ningen plichten staan tegenover het
recht op een bepaalde uitkering. Dat
geldt ook voor de studiefinanciering.
Dat er controle wordt uitgeoefend op
het al dan niet voldoen aan die
verplichting om te studeren, is in dit
kader logisch en verdedigbaar. Als
het gaat om controle op daadwer–
kelijk studeren, dan hoort daar ook -
de minister heeft dat in de loop van
de schriftelijke voorbereiding ook
toegegeven - een lage norm bij, die
alleen de echte zogenaamde spook–
studenten betreft. Dat de norm bij
nota van wijziging in de wet is
opgenomen, is in de ogen van mijn
fractie ook belangrijk, omdat
daarmee wordt vastgelegd dat het
hier inderdaad gaat om controle en
niet om een financieel sanctioneren
van de studievoortgang, maar ook
omdat daarmee enigermate van
rechtszekerheid wordt geboden aan
studenten, want een verhoging van
de norm moet dan immers door
middel van wetgeving worden gerea–
liseerd. Dat is toch altijd iets gemak–
kelijker, dan wanneer de mlnister dat
in een achterkamertje kan regelen.

Bij de totstandkoming van dit
wetsvoorstel is de doelstelling ervan
aanzienlijk gewijzigd. Aanvankelijk
zou het namelijk wel gaan om studie–
voortgangsbevordering door middel
van een financiële prikkel in de
studiefinanciering. Daarwaren en
zijn wij nog steeds tegen. Een finan–
ciële prikkel om de studievoortgang
te bevorderen, is in onze ogen niet
alleen een omweg, maar ook een
principieel onjuiste weg. Daarnaast
zijn er inmiddels al verschillende
andere instrumenten ontworpen en
ten dele al in werking gesteld, die
deze functie hebben, namelijk de
maximale inschrijvingsduur in de
WHW, het bindende studie-advies na
het eerste studiejaar, de maximale
studiefinancieringsduur en de
leeftijdsbegrenzing in de Wet op de
studiefinanciering. Wat betreft de
studievoortgangsbevorderende
maatregelen is dat dus al een hele
serie. Dit wetsvoorstel is daarop
geen aanvulling en is daarvoor ook
niet bedoeld, zoals de minister in de
stukken heeft gesteld. In de nota

naar aanleiding van het eindverslag
merkt de minister op "...dat andere
normen" - andere dus als die hij nu
voorstelt - "het gevolg zullen zijn van
een principieel andere politieke
keuze en dat die politieke keuze nu
niet is gemaakt". Ik zeg hem dat na.
Dat onderschrijft mijn fractie van
harte en om die reden geef ik nu
alvast aan, dat mijn fractie zich
tegen een eventuele verhoging van
die norm, in alle stukken tot nu toe
wel als een mogelijke uitkomst van
de evaluatie opgevoerd, scherp zal
verzetten. Wij kunnen ons dus alleen
maar herkennen in dit wetsvoorstel
onder de conditie van deze lage
norm. Volgens mij zijn goede studie–
begeleiding en studeerbare
programma's de beste instrumenten
om te komen tot studievoortgangs–
bevordering.

Aan de invoering van dit
wetsvoorstel kleeft nog een ander
probleem en dat is de opbrengst die
de minister eraan toedicht. Hij gaat
ervan uit dat er 5% "spookstudenten"
bestaan en verwacht op grond
daarvan dat er zo'n 100 mln. te
verdienen valt. Ik vraag mij af of hij
zich niet te gemakkelijk rijk rekent.
De winst is overigens voorlopig puur
rekenkundig en vooruitgeschoven in
de tijd, want studenten die niet aan
de norm voldoen, zullen hun schuld
pas na jaren gaan terugbetalen. Hun
beurs is dan namelijk schuld
geworden. De vraag blijft overigens
of ze wel zullen terugbetalen. Dat
gebeurt namelijk nog altijd naar
draagkracht. Wat gebeurt er dan als
die opbrengst op termijn niet wordt
gehaald, bijvoorbeeld omdat die 5%
spookstudenten niet blijkt te
bestaan? Dat is toch niet
ondenkbaar. Je kunt je zelfs
voorstellen - dat zou ook niet
vreemd zijn - dat de nu voorgestelde
regeling ertoe leidt dat vrijwel alle
studenten ten minste de norm van
10% in het eerste jaar zullen
proberen te halen. Dan zijn er dus
helemaal geen spookstudenten meer
en is er ook geen opbrengst meer.
Was dat dan de bedoeling? Wordt
dan de norm verhoogd om de
taakstelling alsnog te halen? Gaat
het dan ook nog steeds om het
controleren van die studievoortgang?

Een ander probleem rond die
opbrengst is de rompslomp die de
minister nu overhoop haalt voor het
uitzeven van een relatief kleine
groep. Wegen de kosten wel op
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tegen de baten, zeker als die baten
zo onzeker zijn? Is de administratieve
belasting die dit voorstel met zich
mee brengt, wel in verhouding tot de
te verwachten opbrengst?

Over de uitvoerbaarheid door de
Informatiseringsbank heeft mijn
fractie in de stukken al veel vragen
gesteld Daarin hebben wij ook de
uitvoeringstoets ter sprake gebracht.
De summiere gegevens die de
minister op dit punt heeft verstrekt,
maken mij eerder meer dan minder
nieuwsgierig naar die toets. Ik ben er
nog steeds niet van overtuigd dat de
invoering op 1 augustus a.s.
werkelijk uitvoerbaar zal zijn, noch
door de Informatiseringsbank, noch
door de instellingen. Ik kom straks
nog terug op de instellingen, mede
naar aanleiding van de tweede nota
van wijziging.

Ten aanzien van de Informatise–
ringsbank wil ik de minister het
volgende voorbeeld voorleggen. Het
gaat daarbij om een situatie die
volgens mij niet echt ondenkbaar of
uitzonderlijk is, maar die wel
bepalend is voor de wijze waarop de
Informatiseringsbank met deze
uitvoering om zal moeten gaan. Stel
er is een student die tegelijkertijd
studierichting X en studierichting Y
volgt, waarbij studierichting Y
formeel de studie is waarvoor ze
studiefinanciering ontvangt en dat ze
dan in enig jaar doorgeeft aan het
centraal register dat ze wil dat voor
dat jaar studie X wordt geteld als de
studie waarvan de voortgang moet
worden gewogen. Aan het eind van
het jaar wordt door de instelling
waar ze studierichting Y volgt
doorgegeven aan de Informatise–
ringsbank dat ze van die studie de
norm niet heeft gehaald. Van studie–
richting X, waar ze dus wel de norm
van heeft gehaald, wordt geen
bericht gestuurd, omdat ze de norm
daar ruimschoots heeft gehaald. De
logische conclusie zou dan zijn dat
haar beurs wordt omgezet, maar dat
dat onterecht zou zijn, omdat ze voor
èén van beide studies wel de norm
heeft gehaald. Om nu in zo'n geval -
en bij hoeveel honderden of
duizenden studenten kan dat
voorkomen? - een foute beslissing te
voorkomen en om soortgelijke
gevallen te kunnen ondervangen,
moet de Informatiseringsbank
volgens mij alle namen van de
zwarte lijsten van alle instellingen
leggen naast alle opgaven van de te

beoordelen studierichtingen van
dubbelstuderenden. En dat dan in
een periode tussen 1 november en 1
januari. Ik vroeg mij af of een derge–
lijke check is voorzien en of de
minister aan kan geven of een derge–
hjke check zal plaatsvinden. Is de
Informatiseringsbank überhaupt in
staat om een dergelijke check uit te
voeren?

Ik heb al gezegd dat de
rompslomp en de uitvoeringspro–
blemen zich niet alleen bij de Ijfor–
matiseringsbank zullen voordoen,
maar ook bij de instellingen. Bij
tweede nota van wijziging wordt
voorgesteld om de termijn voor het
aanleveren van de gegevens één
maand uit te stellen. Dat lijkt mij ook
terecht. Maar dan nog blijf ik zorgen
houden over de uitvoerbaarheid door
de instellingen. In het onderzoek van
Research voor beleid wordt aange–
geven dat een grote minderheid van
de instellingen voorwaardelijk in
staat is, de zwarte lijst te leveren. De
voorwaarden die zijn geformuleerd,
hebben niet alleen een tijdsfactor,
maar ook een programmatuur– en
een procedurele factor. In conclusie
5, de slotconclusie, wordt aange–
geven dat een feitelijke invoering van
het wetsvoorstel, zoals dat nu
voorligt, op grote uitvoeringspro–
blemen stuit vanwege de datum van
1 oktober, waarop de gewenste
informatie voorhanden dient te zijn.
Zijn die grote uitvoeringsproblemen
opeens opgelost, nu de informatie er
pas op 1 november hoeft te zijn? Die
toets heeft Research voor beleid niet
uitgevoerd. Als dat niet zo is, zal dat
in een grote minderheid van de
instellingen tot chaos leiden, wat
met name de studenten niet ten
goede zal komen. Maar ook de
instellingen die het betreft, komen in
de problemen, omdat zij niet zullen
kunnen aantonen dat zij de juiste
gegevens hebben doorgegeven. Dit
leidt dan daar weer tot hoge kosten,
gezien het prijskaartje dat eraan
hangt. Is het in het licht van deze
conclusies niet veel logischer, de
invoering nog eens een jaar uit te
stellen? Dat is ook mijn conclusie als
het gaat om de onzekerheid over het
stelsel naar aanleiding van de
Voorjaarsnota, zoals ik al in het
begin van mijn betoog heb gezegd,
en om de voorlopige onduidelijkheid
ten aanzien van de uitvoering door
de Informatiseringsbank.

Voorzitter! In de tweede nota van

wijziging wordt een vreemde stap
gezet, waarmee men in onze ogen de
juiste volgorde en de juiste verhou–
dingen uit het oog verliest. In het
kader van de verschuiving met een
maand - van oktober naar november
- worden ook de procedure van
kennisgeving en de omzetting van
een beurs in een lening bij de Infor–
matiseringsbank omgedraaid, omdat
de minister al voorziet dat de Infor–
matiseringsbank aan de periode
tussen 1 november en 1 januari -
voor de Informatiseringsbank is de
termijn één maand korter geworden
- niet voldoende heeft om alle
gegevens te verwerken en om ook de
kennisgevingen te verzenden. Ik
vraag mij dan ook af of de informa–
tiekanalen tussen instelling, Informa–
tiseringsbank en studerenden niet
onhelder zullen worden. De student
krijgt eerst een overzicht van de
behaalde resultaten van de instelling,
dan het bericht welke gegevens er
naar Groningen gaan en ten slotte
nog een kennisgeving van de Infor–
matiseringsbank. Het risico dat er
fouten worden gemaakt, wordt
groter naarmate er meer informatie–
stromen heen en weer gaan.
Daarmee groeit ook het risico van
bezwaar– en beroepszaken en van
een verder oplopen van werkachter–
standen en de van gemiddelde
beroepsduur bij de verschillende
colleges van beroep. Dit geldt ook
voor de term "zo spoedig mogelijk",
die ik in de tweede nota van
wijziging ben tegengekomen. Is het
niet mogelijk, de termijn van de
kennisgeving door de Informatise–
ringsbank gewoon op 1 februari te
stellen? Dan weten de studenten
wanneer zij die in ieder geval moeten
hebben.

Voorzitter! Ik kom vervolgens te
spreken over enkele kleinere
problemen, waarvan het eerste van
principiële aard is. Mijn fractie heeft
een probleem met de een-ouder–
toeslag en met de partnertoeslag in
relatie tot de voortgangscontrole.
Die toeslagen worden afhankelijk van
de voortgang van de studie als beurs
of als rentedragende lening
toegekend. In het voorlopig verslag
hebben wij al aangegeven dat wij het
een absurde gedachte vinden dat de
kosten van levensonderhoud voor
kinderen en partners van stude–
renden voorwaardelijk worden uitge–
keerd. De minister heeft keer op keer
geantwoord dat er geen sprake kan
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zijn van het overhevelen van deze
toeslagen naar een ander depar–
tement, maar daar wil ik het nu even
niet over hebben, ook al blijf ik met
hem daarover van mening
verschillen. Het gaat mij om het
principe. Is het logisch om de kosten
van levensonderhoud van afhanke–
lijke partners en van kinderen in de
vorm van een lening te vergoeden in
plaats van in de vorm van een beurs?
Het verlenen van een beurs hiervoor
komt overeen met de andere sociale
regeling voor dergelijke gevallen. Ik
heb dan ook een amendement
ingediend waarmee wordt beoogd,
die toeslagen buiten de voorwaarde–
lijke beurs te houden.

Voorzitter! De auditorenregeling
wordt in dit wetsvoorstel uitgebreid,
maar voorlopig blijft onduidelijk hoe
dit financieel zal uitpakken. Is het om
die reden niet beter om studenten in
uitzonderingssituaties - langdurige
ziekten of handicaps - bij wet te
ontheffen van de norm, zoals dat ook
bij andere regelingen gebeurt? Dit
kan door hiervoor bijvoorbeeld de
hardheidsclausule uit de Wet op de
studiefinanciering te hanteren of
door expliciet ontheffingsgronden op
te nemen. Graag een reactie.

Ik heb nog een tweetal technische
problemen in de vorm van amende–
menten aan de Kamer voorgelegd.
Het eerste beoogt de regeling voor
studiestakers te verruimen tot 1
maart, omdat veel opleidingen hun
eerste tentamens groeperen rond de
kerstvakantie. Dat kan dus ook in
januari zijn en pas naar aanleiding
daarvan wordt besloten of een studie
gestaakt wordt. De termijn van 1
januari die nu in de wet staat, is dan
wel erg krap. Met het tweede
amendement beoog ik te bereiken
dat een evenredige norm voor
tussentijdse instromers wordt gehan–
teerd. Omdat het bij veel studies
mogelijk is, tussentijds in te stromen,
hoort daar in de ogen van mijn
fractie ook een evenredige norm bij.
Het mag niet zo zijn dat de voort–
gangsnorm de enige reden is voor
potentiële studenten om de
beslissing uit te stellen tot een
volgend studiejaar. Dat levert
onnodige vertraging op. Ik kan mij
voorstellen dat de minister dat met
mij eens is.

Voorzitter! Ten slotte nog een
opmerking over de fiscale aspecten
van dit wetsvoorstel. In de memorie
van antwoord is door de minister

erkend dat de problemen wel eens
groter kunnen zijn dan hij in de
toelichting op het wetsvoorstel al
had aangegeven. Hij heeft dan ook
aangekondigd, daarover overleg te
zullen voeren met zijn collega van
Financiën. Wij zien in die erkenning
en in het aangekondigde overleg
daarover eens te meer reden voor
uitstel van de invoering van deze
wet. De wet kan toch niet worden
ingevoerd als de fiscale aspecten
nog niet voldoende duidelijk zijn?

D

De heer Korthals (VVD): Mevrouw
de voorzitter! Wederom heeft ons
een wetsvoorstel bereikt over
wijziging van de Wet op de studiefi–
nanciering. Bij verschillende
gelegenheden heb ik aangegeven dat
het niet verstandig is om één wet
telkens te wijzigen. Dat leidt namelijk
tot onrust. Ik was overigens niet de
enige die dat beweerde. Ook de
Algemene Rekenkamer heeft er
steeds op gehamerd dat wijzigingen
slecht zijn voor de rechtszekerheid
en voor de kwallteit van de
wetgeving. Niettemin wordt ermee
doorgegaan. De reden daarvoor is
dat er geen duidelijk beeld is van de
structuur van de Wet op de studiefi–
nanciering. De PvdA en het CDA
verschillen in opvatting. De PvdA
heeft altijd beleden dat er sprake
moet zijn van een inkomensonafhan–
kelijk systeem. Dus de basisbeurs zo
hoog mogelijk. Daarentegen vindt de
PvdA dat de schuld van de student
niet dermate hoog mag worden dat
de toegankelijkheid belemmerd zou
worden. Aan de andere kant heeft
het CDA altijd zeer bewust gekozen
voor het systeem van verlaging van
de basisbeurs, gecompenseerd in de
aanvullende beurs. Dat werkt nivel–
lerend en - laten wij redelijk zijn -
het CDA is daar over het algemeen
erg consequent in geweest en heeft
tot nu toe de PvdA altijd aan haar
zijde weten te krijgen. Dat neemt
niet weg dat er een onduidelijke
situatie wordt gecreëerd en dat er
steeds weer allerlei bezuinigings–
voorstellen op de Wet op de studiefi–
nanciering worden ingediend. Deze
wet is in feite de melkkoe voor het
ministerie van Onderwijs en Weten–
schappen.

Eén ding hebben al die wetsvoor–
stellen gemeen, zij leiden tot bezuini–
gingen: bevriezing of verlaging van

de basisbeurs of verhogmg van de
collegegelden. Het wordt eens tijd
voor de politiek om een duidelijke
stellingname ter zake in te nemen.
De VVD heeft duidelijk stelling
genomen. Uitgangspunt voor ons is
dat iedereen die kan studeren en
daar de capaciteiten voor heeft, ook
moet studeren en dat de enige
criteria daarbij de onderwijscriteria
zijn. Natuurlijk mag er geen finan–
ciële drempel zijn om te gaan
studeren.

Dat heeft dan ook geleid tot een
paar door ons aanvaarde uitgangs–
punten. Wij hebben altijd gezegd dat
de toegankelijkheid uitsluitend wordt
bepaald door de bestaande aflos–
singssystematiek. Niet de draag–
kracht van de ouder moet beslissend
zijn, maar de draagkracht van de
student zodra hij na zijn studie gaat
werken. Wij willen namelijk dat er
sprake is van ouderonafhanke–
lijkheid. Een systeem waarin de
financiële stroom rechtstreeks naar
de student, die op 18-jarige leeftijd
meerderjarig is, gaat waarbij de
ouders aanvullend moeten finan–
cieren en geen enkele zeggenschap
over de keuze van de student
hebben, is voor ons niet
aanvaardbaar. Zo'n systeem is tot
mislukken gedoemd. Wij proberen
dat langs allerlei omwegen in stand
te houden. Dat brengt allerlei onver–
kwikkelijke affaires met zich: een
hoge aanvullende studiefinanciering,
een ingewikkeld systeem, een
hardheidsclausule die voortdurend
moet worden toegepast, beroepspro–
cedures die steeds moeten worden
ingesteld. Een en ander brengt hoge
kosten voor het apparaat voort. Het
is een onduidelijk en onzuiver
systeem.

De heer Vermeend (PvdA):
Voorzitter! Ik vind het een opvallend
betoog. Er zit veel waars in, maar ik
meen mij te herinneren dat de VVD
in 1 986 vol vuur voor dit voorstel
gestemd heeft.

De heer Korthals (VVD): Het is knap
dat u zich dat herinnert. Wij hebben
voor het voorstel gestemd en wij zijn
vervolgens consequent geweest. Wij
zijn altijd voorstander geweest van
een zo hoog mogelijke basisbeurs,
waarbij de student het restbedrag zal
moeten lenen. Dat kan geprivati–
seerd worden, maar dan onder
garantstelling van de overheid. Dan
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ben je ook van die ingewikkelde
bijverdienstenregelingen af. Laat die
studenten bijverdienen wat zij willen.
Dat betekent dat in sommige
gevallen de schuld inderdaad hoog
zal worden; in andere gevallen wordt
deze minder hoog omdat men
behoorlijk kan bijverdienen. Maar in
ieder geval investeren de mensen
wel - daar ligt de relatie met het
huidige wetsvoorstel - in hun eigen
toekomst en hebben zij er belang bij
om zo snel mogelijk af te studeren.
Ik wil het systeem nogmaals in de
aandacht aanbevelen.

De heer Van der Vlies (SGP): Wij
hebben de stellingname van de heer
Korthals natuurlijk te respecteren,
maar wat is in het gehele gebouw
dat hij nu optrekt de overheidsin–
spanning in financiële zin? Ligt deze
op het niveau van nu, of ligt zij
hoger, respectievelijk lager?

De heer Korthals (VVD): Ik dacht
dat ik hier heel duidelijk in was
geweest. Wij handhaven de basis–
beurs zoals deze nu is. Voor het
overige kan men bijlenen tot het
normbudget, zoals dat is gesteld. De
bijverdienregelingen worden
afgeschaft. De lening zal uiteindelijk
met marktconforme rente moeten
worden terugbetaald. Dat zal
inderdaad uiteindelijk een besparing
voor de overheid met zich
meebrengen. In de eerste plaats
behoeft de aanvullende financiering
niet meer te worden betaald. Verder
zullen alle kosten die je hebt voor de
diverse apparaten, zoals de rechters,
de deurwaarders, weigerachtige
ouders die aangeschreven moeten
worden, ouders die hun belastbare
inkomen moeten opgeven, vervallen.
Ik denk dat het een helder en gemak–
kelijk systeem is. Nogmaals, ik ben
hier al langer mee bezig geweest.
Wij hadden enige hoop dat de PvdA
hier in ieder geval begrip voor zou
hebben, maar deze is helaas de
laatste jaren steeds vaker onder het
juk van ik zou haast zeggen de heer
Lansink doorgegaan.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Mijn interruptie was erop
gericht om te vragen wat bedoeld
werd met de woorden die de heer
Korthals zojuist sprak over "een zo
hoog mogelijke basisbeurs". Ik
hoorde hem dit in zijn aanloop
zeggen. Ik dacht toen: wat betekent

dit politiek?

De heer Korthals (VVD): Laat ik
heel duidelijk zijn. Ik vind dat zowel
de overheid als de student zelf
belang heeft bij het studeren. De
overheid heeft belang bij een goede
opleiding van zijn burgers en de
student heeft er belang bij, omdat
het een investering is in zijn
toekomst. Hij mag die investering
doen. Hij moet hier ook voor betalen.
lemand van 20 jaar die kruidenier is
en hierin wil investeren, krijgt ook
geen subsidie van de overheid,
althans meestal niet. Ik vind dit op
zichzelf redelijk. Dan kom je bijna op
fifty/fifty. Dit komt er ongeveer op
neer dat de basisbeurs zoals deze nu
is, gehandhaafd moet blijven.

De heer Lansink (CDAj: Als de
stelling over het "onder het juk
doorgaan" al juist zou zijn, hetgeen
ik betwijfel...

De heer Korthals (VVD): Nu compli–
menteer ik u eindelijk na al die jaren
en nu gaat u het terugnemen.

De heer Lansink (CDA): Eerlijk
gezegd heb ik die complimenten dan
liever van iemand anders. Maar
gesteld dat de stelling van de heer
Korthals al juist zou zijn, hoe kan hij
dan het verhaal ophangen van
zojuist? De heer Vermeend heeft er
al op gereageerd. De heer Korthals
heeft in 1986 met ons gekozen voor
een gemengd systeem van finan–
ciering, waarin geen volledige
ouderonafhankelijkheid gerealiseerd
was. Het was een gemengd systeem,
overheid, ouders, studenten. IK moet
vaststellen dat de VVD zeer kort van
memorie is. Ik heb vorige week niet
aan het mooie debat over de
Voorjaarsnota mogen meedoen.
Daar stond de fractie van de VVD
rustig te beweren dat vervoersvoor–
ziemngen helemaal niet bij de
overheid horen. "Weg met die kaart",
heeft de VVD pas nog geschreven bij
het uitgeven van een persbericht.
Toch heeft de VVD daar ook voor
gestemd. Wat is dat voor gedraai?
Dat was niet in 1986. Dat was in
1989.

De heer Korthals (VVD): U doet wat
opgewonden. U weet dat er
toentertijd enkele basisprincipes
geweest zijn, zoals de toeganke–
lijkheid. Wij kunnen er voortdurend

over discussiëren waardoor de
toegankelijkheid wordt bepaald,
maar de VVD is de enige fractie die
duidelijk aangeeft waar deze door
bepaald wordt: de ouderonafhanke
lijkheid. Voor het CDA was dat de
ouderafhankelijkheid. Dat was
namelijk het compromis. De VVD is
er toen van uitgegaan dat het in de
richting zou gaan van meer ouderon–
afhankelijkheid. Daar was ook In de
Kamer een meerderheid voor. Wat
kunnen we nu zien? Het studeren
wordt steeds meer ouderafhankelijk.
Dat is de heer Lansink dus aan het
binnenhalen. Op dat moment hadden
wij al meer binnengehaald, omdat
wij in feite al een meer ouderonaf–
hankelijk systeem hadden. Dit had
zich verder in die richting moeten
ontwikkelen.

De heer Vermeend (PvdA): Mag ik
de heer Korthals het volgende
vragen? Hij houdt een buitengewoon
interessant betoog over de wijze
waarop de VVD denkt over het
stelsel. Dit is voor de collega's van
belang en ook voor de discussie. Het
gaat op dit moment niet over een
nieuw stelsel. Ik zou het op prijs
stellen als hij dit op papier zou
zetten. Ik ben bereid om dit dan
buitengewoon zorgvuldig te bestu–
deren.

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Om te beginnen heb ik dit al eens op
papier gezet. Toen was de heer
Vermeend ook al bereid om er op te
studeren. Wij komen echter verder
niet tot onderhandelingen.
Vervolgens heb ik de opmerking
gehoord: waar slaat dat nu op bij dit
wetsvoorstel? Het moet duidelijk zijn
dat de gekozen structuur bij de Wet
op de studiefinanciering het altijd
noodzakelijk maakt om dit soort
wetsvoorstellen in te dienen. Mijn
stelling was dat het volume beperkt
wordt door het door mij bepleite
stelsel om de doodeenvoudige reden
dat de student er dan daadwerkelijk
bij gebaat is om snel te studeren. Dit
soort wetsvoorstellen hoeft dan niet
te worden ingediend.

De heer Vermeend (PvdA): Ook in
uw voorstel bent u toch voorstander
van studievoortgangscontrole?

De heer Korthals (VVD): Natuurlijk.

De heer Vermeend (PvdA): Dan zijn
wij er!
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De heer Korthals (VVD): Wij zijn
het er in ieder geval over eens dat de
student die meer zelf moet lenen er
ook bij gebaat is om sneller af te
studeren. Dat is in dit systeem niet
het geval.

Voorzitter! Uitgaande van het
systeem dat er thans is en dat
voorlopig niet zal veranderen omdat
de PvdA-fractie en de CDA-fractie
daartoe niet geneigd zijn, hebben wij
studievoortgangscontrole nodig. Het
is ook niet gek dat er een koppeling
komt van een minimale studie–
voortgang aan het recht op een
studiefinanciering. Daarover kunnen
wij het volstrekt eens zijn. Ik heb
enige opmerkingen over dit
wetsvoorstel.

In de eerste plaats wordt de
controle gelegd bij de universiteiten.
De controle houdt vaak in dat men
doorgeeft dat studenten bepaalde
normen niet gehaald hebben zodat
zij uitgesloten worden van verdere
studiefinanciering en wellicht uitein–
delijk helemaal ophouden met
studeren. De universiteiten hebben
op hun beurt weer meer belang bij
zoveel mogelijk studenten. Is het op
zichzelf verstandig om deze instel–
lingen die controle te laten
verrichten? Graag een reactie van de
minister hierop.

Een volgend punt betreft de norm.
De VVD-fractie is bijzonder verheugd
over het feit dat de norm inderdaad
bij wet zal worden geregeld en niet
bij algemene maatregel van bestuur.

De hoogte van de norm. De
VVD-fractie is, omdat zij sterk
voorstander is van snel studeren -
wat ons betreft, zou er ook selectie
mogen plaatsvinden - voor een
verhoging van de norm. De minister
heeft met klem van redenen aange–
geven dat dit op het ogenblik niet
mogelijk is vanwege de uitvoer–
baarheid van dit wetsvoorstel.
Handhaaft hij deze stellingname
nog? Ik meende bij de
minister-president tijdens de behan–
deling van de Voorjaarsnota te
beluisteren dat dit op het ogenblik
niet meer het geval zou zijn, of geldt
dat voor de volgende jaren? Wil hij
het laten afhangen van de evaluatie
die gaat plaatsvinden?

Ik wijs er overigens ook op dat er
meerdere prikkels zijn om snel te
studeren. Wij kennen de grens van
27 jaar, dus je moet nu voor je 27ste

klaar zijn. Wij kennen ook de grens
van de cursusduur plus één jaar
recht op studiefinanciering. Als
iemand het eerste jaar 10% haalt,
het tweede jaar 25% en 25% het
derde jaar, dan loopt hij op een
gegeven moment vast. Dat zijn heel
duidelijke prikkels.

Voorzitter! Nog het punt van het
Auditorenfonds. Wij krijgen het
probleem dat er vele activiteiten
door studenten worden verricht
waarvan wij zeggen dat zij nuttig
zijn. Zij kunnen dan een beroep doen
op het Auditorenfonds. Ik denk dat
deze wettelijke regeling met zich zal
brengen dat er een groter beroep op
het Auditorenfonds gedaan gaat
worden. Ik heb begrepen dat de
minister in onderhandeling was met
de verschillende instellingen. Wat is
uit dat overleg gekomen? In het
algemeen heb ik de indruk dat het
toch nuttig zou zijn, bijvoorbeeld
voor bestuursactiviteiten of voor
jongeren die bepaalde politieke
activiteiten ontwikkelen of in de
universiteitsraden zitten, om wat
centraler te proberen, daarvoor richt–
lijnen te stellen.

D

De heer Schutte (GPV): Mevrouw
de voorzitter! Als ik denk aan alle
commotie waarmee de totstand–
koming van het wetsvoorstel tot
meting van de studievoortgang
gepaard is gegaan en dat vervolgens
afzet tegen de zaak waar het uitein–
delijk om blijkt te gaan, kan ik er
niets aan doen dat het bekende
beeld van de storm in het glas water
voor mijn ogen verschijnt. Want wie
herinnert zich niet de golf van
protesten tegen de toen nog zo
genoemde tempobeurs en de bijkans
heroïsche rondtocht van de minister
langs de universiteiten om zijn beleid
te verdedigen?

Inmiddels zijn de fronten
verschoven naar een ander strijdpunt
van het studiefinancieringsstelsel.
Het begrip tempobeurs mag niet
meer gehanteerd worden en met alle
reden. Het gaat in dit voorstel
nadrukkelijk niet om het bevorderen
van de studievoortgang en ook niet
om het verbeteren van advisering en
begeleiding van studenten. Het gaat
erom, degenen die helemaal niet
studeren, uit te sluiten van het
giftdeel van de studiefinanciering. Ik
moet zeggen dat ik deze doelstelling

toch wel erg marginaal vind.
Waarom is niet gekozen voor een
doelstelling die hogere eisen aan die
studievoortgang stelt? Met de heer
Korthals herinner ik aan de woorden
die de minister-president vorige
week tijdens het debat over de
Voorjaarsnota uitsprak: wat het
kabinet betrof, mocht het best
enkele tientallen procenten hoger
liggen. Wat is de betekenis van die
uitspraak voor de discussie van
heden?

Natuurlijk zijn er argumenten aan
te voeren die betrekking hebben op
problemen rond de uitvoerbaarheid,
maar het lijkt mij niet dat er
onoplosbare problemen zijn. Het is
mij opgevallen dat er vooraf heel
veel overleg is geweest om tot
overeenstemming met instellingen
en studentenorganisaties te komen.
Heeft de wens om tot die overeen–
stemming te komen nlet te zeer de
overhand gekregen? Natuurlijk is
overeenstemming vooraf mooi
meegenomen, maar het mag niet zo
zijn dat de regering zich daardoor
ook laat leiden. Zij heeft een eigen
verantwoordelijkheid en het kan best
zo zijn dat die tegen bepaalde
belangen ingaat. Ik blijf in elk geval
van mening dat ook thans wel
hogere normen in de wet hadden
kunnen worden opgenomen, tenzij
natuurlijk invoering van een vorm van
studievoortgangscontrole überhaupt
van ieder nut ontbloot zou zijn. Ik
kon mij, toen ik de schriftelijke
voorbereiding nog eens doorliep, niet
aan de indruk onttrekken dat deze
gedachte bij de bewindslieden had
postgevat. Ik vond het opvallend
hoeveel argumenten worden aange–
dragen om het belang en de effecten
van studievoortgangscontrole te
relativeren. Gewezen wordt bijvoor–
beeld op de effecten die de
invoering van de 27-jaarsgrens in de
WSF heeft en op de formule
C+ 1 +2 voor de financieringsduur.
Daar zou ik zelf nog aan toe kunnen
voegen de effecten van de invoering
van marktconforme rente in geval
van studieleningen. Daarbij wordt
ook nog eens gesteld dat, indien nu
al een verhoogde norm zou worden
afgekondigd, dit begrepen zou
kunnen worden als een gebrek aan
vertrouwen in de effectiviteit van de
wetgever in de door die wetgever
zelf vrij recent nog genomen maatre–
gelen. Kennelijk was er dat gebrek
aan vertrouwen bij het ministerie,
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Schutte

want anders hadden wij de discussie
over de tempobeurs nog niet gehad.
Of berust alles dan op één groot
misverstand?

Hoe het ook zij, aanpassing van de
normen in de toekomst is niet uitge–
sloten. De vraag is dan wel of de
systematiek zoals die nu gaat gelden,
dan weer niet ingrijpend gewijzigd
moet worden. Ik vind bijvoorbeeld
dat je dan ook positieve prikkels zou
moeten inbouwen, waardoor de
omzetting in de lening weer
ongedaan gemaakt kan worden,
bijvoorbeeld als de studerende
binnen de cursusduur afstudeert. Dit
vereist dan al gauw een andere opzet
van het systeem, met alle gevolgen
van dien, zoals wetswijziging, nieuw
overleg en dergelijke. Zou het niet in
de rede liggen, daarop thans al te
anticiperen?

Het wetsvoorstel voorziet in een
besparing van circa 100 mln. De
heer Willems wees daar ook al op. Ik
wijs erop dat deze opbrengst aller–
minst zeker is. Het zal voornamelijk
gaan om studenten die in het geheel
niet komen opdagen of nauwelijks
studeren. Precieze gegevens omtrent
aantallen ontbreken. Ik neem dan
ook niet aan dat dit bedrag als
dekking gaat dienen voor andere
uitgaven. Ik vind het overigens een
goede zaak dat er een regeling komt
voor bijzondere omstandigheden.
Daartoe zal een beroep worden
gedaan op de auditorenregeling.
Indien daar aanleiding toe bestaat,
zal aanvullende financiering nodig
zijn, want het mag niet zo zijn dat de
oorspronkelijke doelgroep als gevolg
van de voorgestelde uitbreiding in de
knel komt te zitten.

Ten aanzien van de vorm waarin
de minimumstudievoortgang wordt
gemeten, is gekozen voor het meten
van een bepaald aantal studiepunten
dat een student in een studiejaar
heeft gehaald. Tegelijkertijd wordt
de mogelijkheid van een alternatieve
vorm van meting geschapen. Mijn
suggestie in de schriftelijke voorbe–
reiding om voor dergelijke alterna–
tieven criteria te ontwikkelen
waaraan moet worden voldaan om
als geschikt alternatief in aanmerking
te komen, wordt door de minister
niet overgenomen. Als argument
wordt onder meer genoemd het feit
dat hij niet inziet dat universiteiten
en hogescholen met gebruikmaking
van de binnen de instelling
aanwezige kennis en kundigheid niet

in staat zouden zijn, binnen een
periode van enkele jaren een syste–
matiek te ontwikkelen die in overeen–
stemming is met de wet. Dat geloof
ik ook wel. Maar het gaat hier ook
om een overheidsverantwoorde–
lijkheid en daarbij past toch toetsing
aan de hand van een aantal criteria.
Ik zie ook niet in waarom van een en
ander een legitimerende werking zou
uitgaan. De mogelijkheid wordt
immers slechts voor een bepaalde
periode geboden.

De noodzaak van een sanctiebe–
paling in geval instellingen gegevens
niet of niet tijdig doorgeven aan de
Informatiseringsbank is voor mij nog
niet aangetoond. Waarom moet nu
eigenlijk per se een garantie worden
geboden dat degenen die belast zijn
met de uitvoering van wettelijke
regels zich daaraan houden als dat
gezien de aard van die werkzaam–
heden al een gegeven is, terwijl er
bovendien geen sprake is van
wantrouwen en er ook nog eens
geen aanleiding toe bestaat vanwege
slechte ervaringen?

Voorzitter! Tot slot zeg ik nog een
enkel woord over de invoering. Nu
de termijn van gegevensaanlevering
door de instellingen wordt verruimd,
verwacht ik wat dat betreft minder
problemen. Toch ben ik er niet
gerust op dat de minister de risico's
van invoering komend studiejaar niet
onderschat. De Vereniging van
hogescholen wees er dezer dagen
nog op dat de instellingen bezig zijn
met de implementatie van de WHW.
Daarbij komt dan ook nog eens de
studievoortgangscontrole. Het
argument dat dit laatste proces zich
pas zal afspelen na afloop van het
studiejaar 1993-1994 is niet sterk.
Wil immers een instelling in
september of oktober 1994
gegevens over de studievoortgang
kunnen leveren, dan zal in augustus
1993 bekend moeten zijn hoe
studievoortgang wordt geregistreerd.
Dan zal ook een oplossing moeten
zijn gevonden voor voortgangsregis–
tratie met betrekking tot onder meer
stages en afstudeeropdrachten en
zal een alternatieve studievoort–
gangsregistratie moeten zijn uitge–
werkt. Lukt dat allemaal wel? Dat
vraag ik met de Vereniging van
hogescholen.

Ook al zal dit het geval zi jn, ik had
toch de voorkeur gegeven aan een
wet die wat meer eisen stelt aan de
studievoortgang.

D

De heer Nuis (D66): Mevrouw de
voorzitter! Het is voor het eerst dat
de minister en de Kamer elkaar zien
sinds de wilde woeste weken rond
de OV-kaart en de basisbeurs
begonnen. Daar gaat het vanavond
niet om, maar het gaat wel over
studiefinanciering. Het zou dus een
tikje onnatuurlijk zijn om er helemaal
over te zwijgen.

De eerste berichten leken het
debat van vanavond zelfs geheel
overbodig te maken, want als er
geen basisbeurs zou zijn, dan kun je
die ook niet meer afpakken van
mensen die niet studeren. Na de
correctie door de minister bleek het
zo'n vaart niet te lopen, maar ook zo
bleef het natuurlijk van invloed op
datgene wat wij hier bespreken. Als
wij het nu goed begrepen hebben,
dan wil de regering een bedrag dat
oploopt tot 600 mln., of zo'n 20%
van de studiefinanciering, bezuinigen
door een steeds groter deel van de
basisbeurs om te zetten in een
lening. Dat gebeurt geleidelijk.

Het voorlopige standpunt van mijn
fractie, ook vorige week al verwoord
bij de behandeling van de
Voorjaarsnota, is dat je dat hoogst
waarschijnlijk niet haalt door zo'n
omzetting zonder meer. De studie–
schuld zou in bepaalde gevallen te
hoog worden en voor studenten
onvermijdbaar te hoog. Dat kan zeer
verkeerde gevolgen hebben. Er is
dus, dunkt ons, meer nodig: een
weloverwogen en waarschijnlijk vrij
fundamentele wijziging van het
stelsel. Ik ben het eens met collega
Korthals dat je het niet redt met
steeds weer nieuwe kleine verbou–
wingen.

Welnu, wij hopen dat de minister
over een paar weken met de aanzet
komt tot zo'n fundamentelere
wijziging. Wij zullen graag onze
bijdrage leveren aan de gedachten–
vorming daarover. Wij zijn er intern
ook al druk mee bezig. Ik zeg tegen
collega Vermeend dat het op papier
komt. Ik heb de komende weken
nog, in het voetspoor van de
minister, een kleine tournee langs
studentensteden in het hoofd om
onze voorlopige gedachten nog eens
even te toetsen aan die van de
mensen die er tenslotte mee moeten
leven, maar daarna komt het.

Het lijkt ons in ieder geval niet
goed mogelijk om de resultaten van
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al dat gezamenlijke denkwerk binnen
een jaar al in het Staatsblad te
hebben. In dit speciale geval lijkt het
ons ook niet wenselijk, want over
een jaar zijn er verkiezingen. De zaak
lijkt ons belangrijk genoeg om een
rol te spelen in de verkiezingspro–
gramma's en in de openbare
discussie in de aanloop naar die
verkiezingen. Een nieuwe regering
kan dan met door de kiezer
verstrekte nieuwe papieren zo'n
nieuw stelsel niet opzetten maar
afronden en invoeren.

Naar de mening van mijn fractie
zal ook de studievoortgang, en dan
in striktere zin dan hier aan de orde
is, in die discussie betrokken moeten
worden. Als wij een redelijke en
rechtvaardige manier kunnen vinden,
en dat moet toch kunnen, om
studenten beter met hun tijd om te
laten gaan, dan snijdt het mes
immers aan twee kanten: dat van de
studiefinanciering en dat van de
bekostiging. Met andere woorden,
het maakt studeren echt goedkoper
en geeft de mogelijkheid studenten
met niet al te zware lasten op te
zadelen. Maar als je rechtvaardig wilt
zijn bij die tempobevordering, dan
moet je ook de studeerbaarheid
steviger aanpakken en dan moet je
ook serieus de vraag gaan stellen, of
vier jaar voor sommige studies niet
te ruim bemeten is en voor andere te
krap. Ik zou ook graag van de
minister horen, of hij in zijn
voorstellen straks in de hier aange–
geven zin een striktere tempobeurs
gaan voorstellen.

In ieder geval is het wetsvoorstel,
dat nu aan de orde is, bescheidener
van opzet. Er behoeven dus ook
minder hogere eisen aan te worden
gesteld. Het gaat niet zozeer over
tempoversnelling als wel over het
herkennen en aanpakken van
diegenen die stilstaan of vrijwel
stilstaan. Dat noemen wij dan spook–
studenten. Wij weten niet eens,
hoeveel het er zijn en daarachter
komen is op zichzelf al een
vooruitgang. De studieprestatienorm
is in het wetsvoorstel dan ook zeer
bescheiden, maar er wordt wel een
nieuw en belangrijk principe
ingevoerd - en op die manier aan
technische haalbaarheid getoetst -
namelijk het leveren van de
gegevens voor de rode lijst van
wanpresteerders door de instel–
lingen. Ikvind die rode lijst aardiger
dan de zwarte lijst, waarover collega

Willems sprak. Tenslotte word je er
niet uitgestuurd, je komt rood te
staan. Het principe van die rode lijst
en de ervaringen daarmee zullen wij
nodig hebben, als wij straks verdere
stappen op die weg overwegen.
Zulke verdere stappen zullen in elk
geval niet meer geruisloos worden
gezet. Daarom vinden wij het juist,
dat de normen bij nota van wijziging
in de wet zijn opgenomen. Dat
markeert het karakter van de wet.
Zou je straks de normen aanzienlijk
verhogen, dan moeten ook alle
andere bepalingen gereviseerd
worden. Wat redelijk is en werkt bij
het opsporen van wie niets doet, is
niet automatisch redelijk en recht–
vaardig bij echte tempobevorde–
rende maatregelen.

Een andere vraag is of de normen,
die in de wet zijn opgenomen, nu al
niet omhoog kunnen. Als je het toch
onvermijdelijk acht, waarom doe je
het dan niet meteen? De
gelegenheid is er nu toch. Ik kijk nu
in de richting van de heer Lansink,
want ik heb het vermoeden, dat hij
straks in die zin iets zal gaan zeggen.
De heer Schutte heeft dat ook al
gedaan. Het klinkt plausibel, maar
het lijkt mijn fractie niet verstandig.
Van tweeën één: je introduceert snel
een wet tegen de spookstudenten of
je maakt een goede tempobeurs. Je
maakt niet iets vaags ertussenin. Een
echte tempobeurs kan alleen redelijk
en rechtvaardig uitwerken, als die in
samenhang wordt gezien met het
hele systeem, de studeerbaarheid en
differentiatie. Bovendien, hoe hoger
de norm, hoe dieper de ingrepen in
de manier, waarop de studie wordt
ingericht. Hoe langer de rode lijst
moet worden, die de instellingen
moeten leveren, hoe groter het
uitvoeringsprobleem wordt op de
korte termijn. Wie de norm nu wil
verhogen, moet als je het rapport
Research voor beleid erbij neemt,
eigenlijk meteen de ingangsdatum
uitstellen. Daar schieten wij dus niets
mee op.

Nu denkt de minister, dat hij met
zijn voorstel in dit najaar kan
beginnen. Waarom? Omdat hij de
meldingsdatum van 1 oktober naar 1
november heeft verschoven. Dat
helpen wij hem hopen, maar wij zijn
er nog niet op voorhand van
overtuigd. Wij willen graag nog eens
van de minister een aantal dingen
precies horen. Waarop baseert hij de
overtuiging, dat die ene maand

voldoende is? Als ik het soort van
problemen zie, waarmee sommige
instellingen kampen - die gebrekkige
registratie, niet weten, in welk jaar
van de studie een student is - dan
vraag ik mij af, of het in die ene
maand in het komende jaar wel op te
lossen is. Waarom is er niet alleen
gekozen voor een omzetting van
rechtswege in plaats van een
beschikking - ik kan mij dat
voorstellen - maar ook voor een
bericht aan betrokkenen zo spoedig
mogelijk om die extra maand goed te
maken? Collega Willems sprak er ook
al over. In het oorspronkelijke
voorstel wist iedereen met oudejaar,
waar hij/zij aan toe was. Als je niets
had gehoord, zat het goed. Nu is dat
tijdstip niet een maand later, 1
februari, maar in wezen onbepaald
Want wat is zo spoedig mogelijk?
Waarom is dat eigenlijk nodig?

Als een instelling bij aanvaarding
van de wet aanstaande november
niet aan de verplichtingen voldoet,
dan hangt daar volgens de wet een
administratieve sanctie boven van
een korting van 15%. Dat is niet
mals. Als ik naar het rapport
Research voor beleid kijk, dan krijg ik
de indruk, dat dit althans in sommige
gevallen eigenlijk onterecht is, omdat
het niet kunnen presteren op zo'n
korte termijn in feite een geval van
overmacht is. Het is dan de vraag of
een korting van 15% de juiste
strafmaat is. Ik hoor graag van de
minister of hij de indruk heeft dat hij
de ruimte heeft om de sanctie in zo'n
speciaal geval nog even achterwege
te laten en of hij, als hij die ruimte
heeft, bereid is deze in zo'n geval te
gebruiken. Ik wil graag het antwoord
op dit rijtje vragen hebben, voordat
wij ons definitief uitspreken over het
moment van invoering.

Als de wet snel wordt ingevoerd, is
het grote voordeel dat wij snel weten
of zo'n rode-lijstsysteem in de
praktijk kan werken. Dat is iets wat
wij nodig hebben bij onze verdere
deliberatie, lijkt mij. Hier is meer dan
ooit behoefte aan een zeer snelle
evaluatie. Wij zouden bij wijze van
spreken direct na oudejaar moeten
horen of het gelukt is. Het kan wel
iets later, maar hoe sneller wij dat
weten hoe beter het is in dit speciale
geval. Op welke termijn denkt de
minister ons te kunnen berichten
nadat deze wet in het Staatsblad is
verschenen?
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De heer Van der Vlies (SGP):
Mevrouw de voorzitter! Het
wetsvoorstel waarover wij het nu
hebben, is indertijd wel aangeduid
met de invoering van de tempobeurs.
Bij dat tempo moet mij iets van het
hart. Een slak maakt tempo, een
Porsche ook. Het is maar waar je
naar kijkt en waarmee je het zich
voortbewegende voorwerp vergelijkt.
De student is wat betreft de
minimumvereisten, hem aangelegd,
dichter bij de slak ingeschaald door
de minister dan bij de Porsche. In
het eerste jaar wordt van een
student gevraagd om ten minste
10% van het aantal te behalen
studiepunten te halen en in de
volgende jaren 25% om zo zijn
studiebeurs te behouden.

Minister Ritzen: Ik ben niet de
auctor intellectualis van de term
"tempobeurs". Ik vind de vergelijking
die de heer Van der Vlies maakte
prachtig, maar die moet hij niet op
mij toesnijden. De term "tempo–
beurs" is niet van ons afkomstig. Het
is ook niet de bedoeling om hierbij
het tempo als het ware op te voeren

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik heb mijn tekst nog
even doorgekeken en ik kan zeggen
dat ik in het midden heb gelaten wie
die term heeft gelanceerd. Ik heb
niet impliciet willen zeggen dat het
de minister is geweest. Hij kan
echter niet ontkennen dat dit
voornemen in dat kader is geplaatst.
Daarover was commotie en collega's
hebben al herïnnerd aan de inzet van
de minister om èn universiteitsbe–
sturen én studentenorganisatles te
interesseren voor de gedachte dat de
studievoortgang op enigerlei wijze
criterium zou zijn in de toekenning
van de basisbeurs.

Voorzitter! Het is ons niet ontgaan
dat met dit wetsvoorstel een vrij
fundamentele stap wordt gezet,
namelijk die van koppeling van het
recht op studiefinanciering aan de
verplichting om daadwerkelijk te
studeren. Die koppeling is in het
buitenland heel normaal en gold ook
in Nederland voordat wij het huidige
stelsel hadden. Deze koppeling is
naar onze mening heel gerecht–
vaardigd. Immers, tegenover het
recht op studiefinanciering staat de
verplichting om een redelijke

prestatie te leveren. Studenten
studeren voor wat betreft het
giftdeel van de studiefinanciering nu
eenmaal op kosten van de gemeen–
schap en dus van anderen en dat is
op zichzelf een reden om er geen
misbruik van te maken. De
doelstelling van dit wetsvoorstel is
dat het verschijnsel spookstudent
wordt geëlimineerd. Helemaal niet
studeren en toch een beurs
ontvangen, mag niet. Naar onze
mening is dat een terecht
uitgangspunt, maar qua doelstelling
sterk beperkt. Het moet niet alleen
gaan om studenten die in het geheel
niet studeren, maar ook om
studenten die dat in te geringe mate
doen, waarbij van verwijtbaarheid
sprake is. Er kunnen uiteraard
overmachtsituaties bestaan die dat
veroorzaken en dat zou een apart te
duiden categorie dienen te zijn.

Tenslotte zullen er nog wel calcu–
lerende studenten overblijven, die
met gemak 10% of in latere jaren
25% van het aantal te behalen
studiepunten werkelijk halen en
vervolgens hun tijd aan andere zaken
besteden. Van bijvoorbeeld tien
tentamens in èén jaar, behoeven zij
er slechts èén dan wel in latere jaren
drie te halen. Dan ben je aan dat
percentage, waarbij ik dan model–
matig redeneer en veronderstel dat
elk tentamen voor evenveel punten
zorgt. Wanneer wij kijken naar de
normen die in het buitenland gelden,
is een verdubbeling van de in het
wetsvoorstel opgenomen norm nog
aan de magere kant. Weliswaar wijst
de minister erop dat in de Wet op de
studiefinanciering via de maatregel
voor 27-jarigen en de beperking van
de studiefinancieringsduur al prikkels
zijn ingebouwd om sneller te
studeren, maar dat zijn prikkels die in
de loop van het traject gelden.
Prikkels die al vanaf het begin
voelbaar zijn, zullen studenten
waarschijnlijk vanaf het begin van de
studie meer studiediscipline, daar
waar nodig, bijbrengen.

Wij beseffen dat het gezien de
afspraken die gemaakt zijn met de
instellingen, moeilijk zal zijn om voor
volgend jaar reeds hogere normen in
de wet vast te leggen. Wel willen wij
de minister vragen of de normen
voor het studiejaar 1994-1995
kunnen en dus ook zullen worden
opgetrokken. Een norm van 25% in
de propaedeuse en 50% in de
volgende jaren is toch niet te hoog

gesteld. Ik denk dat wij over die
richting van ontwikkeling van de
norm in dit debat hoe dan ook
helderheid moeten krijgen.

Uit de nota naar aanleiding van het
eindverslag putten wij overigens
enige hoop. Immers, drie keer wordt
gesteld dat een verhoging van de
normen thans niet wenselijk is.
Misschien is de minister bezig met
een psychologische massage, die
studenten en instellingen rijp moet
maken voor hogere normen. Ook de
minister-president zei verleden week
dat de norm flink hoger zou kunnen
en wat hem betreft zou mogen
liggen.

Voor de instellingen wordt het nu
van nog groter belang dan het al
was, dat zij de onderwijspro–
gramma's goed studeerbaar maken.
In het kader van HOOP 1992 zijn
daarover afspraken gemaakt. In
hoeverre is al zichtbaar dat die
resultaat opleveren? Het is immers
nog steeds een beschamend klein
aantal studenten, zeker in het weten–
schappelijk onderwijs, dat binnen de
cursusduur een studie afrondt.
Bovendien hebben wij de indruk dat,
hoewel elke studie formeel een
gelijke studielast heeft, er materieel
nogal wat verschil tussen studies
bestaat en daar moeten wij op enig
moment ook eens consequenties aan
verbinden. Misschien - en daar
hebben wij in de schriftelijke voorbe–
reiding ook al voor gepleit - zouden
positieve prikkels helpen om het
rendement op te krikken. Voor de
instellingen brengt de uitvoering van
dit wetsvoorstel de nodige admini–
stratieve lasten met zich. Dat kan
niet worden ontkend. Wij zijn de
minister er erkentelijk voor dat hij
uiteindelijk naar aanleiding van een
daartoe ingesteld onderzoek heeft
besloten, de instellingen pas per 1
november hun gegevens te doen
aanleveren bij de Informatise–
ringsbank.

Mijn fractie heeft ook moeite met
de tijdslimiet die is gesteld voor
studiestakers. Als zij voor 1 januari in
het eerste jaar hun studie staken,
wordt hun gift niet omgezet in een
lening. Een datum van 1 februari of 1
maart ligt, zo denken wij, veel meer
voor de hand. Immers, vaak zijn in
december de eerste tentamens en
worden de eerste cijfers niet zelden
pas in januari bekend. Het is toch
iogisch en begrijpelijk dat studenten
het van de uitslag daarvan laten
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afhangen of zij hun studie vervolgen.
Wij pleiten er nogmaals voor om de
datum van 1 januari te verschuiven
naar 1 februari of 1 maart. Een
argument van de minister dat er door
verschuiving van die datum een
kasschuif over de jaargrens heen
ontstaat, vinden wij niet zo relevant.
Dat betreft een administratieve zaak
van de overheid die verder inhou–
delijk niet erg steekhoudend lijkt te
zijn. Het feit dat met terugwerkende
kracht een gift wordt omgezet in een
lening, is op zichzelf minder fraai, zij
het dat wij beseffen dat een andere
manier administratief veel meer
problemen oplevert. Met betrekking
tot de omvang van het Auditoren–
fonds zal er pas overleg zijn met de
HBO-raad en de VSNU, als de resul–
taten van het SEO-onderzoek bekend
zijn. Wij vragen de minister op welke
termijn dat zal zijn.

Voorzitter, wij zijn geschrokken
van de achterstand die het College
van beroep studiefinanciering heeft.
Een werkachterstand van 3750
dossiers is niet gering. Is het niet
zinvol om de capaciteit van dit
college te vergroten, al dan niet
tijdelijk?

Mevrouw de voorzitter! Zoals al
gezegd, introduceert dit wetsvoorstel
een nieuw element in het stelsel van
studiefinanciering, namelijk het
principe "voor wat hoort wat". En zo
hoort het ook! Steun dus van de
SGP-fractie hiervoor. Toch maak ik
nog een enkele opmerking over de
verdere context, want het is
inderdaad juist dat dit wetsvoorstel
niet geheel meer los kan worden
gezien van de ontwikkelingen
rondom het stelsel van studiefinan–
ciering en de discussies daarover van
de laatste maanden of, scherper
gezegd, de laatste weken.

De algemene context is dat een
veel fundamentelere wijziging van de
Wet op de studiefinanciering op
komst is. De minister was het al van
plan, maar hij heeft daar in het kader
van de laatste besluitvorming in de
boezem van het kabinet nog forse
elementen aan toegevoegd. Daarbij
speelt inderdaad het begrip
"ouderonafhankelijkheid" een rol. Ik
herinner mij de discussie die
mdertijd in de Schepelzaal is
gevoerd, nog heel goed. In 1985,
1986 spraken wij over een
drietrapsraket. Een van de trappen
was de ouderonafhankelijkheid. Wij
zouden met het stelsel op weg gaan

naar een verderstrekkende ouderon–
afhankelijkheid. Dit zou beschouwd
moeten worden als de eerste fase.
Financiële redenen verzetten zich er
toen tegen om verdergaande
stappen te zetten. Ik herinner er
echter nog maar eens aan dat wij
toen het uitgangspunt van de
ouderonafhankelijkheid al afwezen.
Ik heb dat vorige week in het debat
over de Voorjaarsnota weer gerele–
veerd. Wat wij toen vreesden, is
intussen werkelijkheid geworden; de
wal, de kade van het ministerie van
Financiën, keert het schip van de
consequente individualisering en de
economische onafhankelijkheid van
jeugdigen, waaronder studenten.

D

De heer Leerling (RPF): Mevrouw
de voorzitter! De studenten die
afgelopen zaterdag protesteerden
tegen de kabmetsplannen inzake de
studiefinanciering en de uitkeringen
voor jongeren, hebben niet in de
eerste plaats aan het wetsvoorstel
Studievoortgangscontrole gedacht.
Als dat het geval was geweest,
hadden zij er beter aan gedaan, niet
te demonstreren, maar te studeren.
Wellicht is het laatste afgelopen
zaterdag een vanzelfsprekendheid
geweest voor velen die geen actie
voerden. Niet alleen de samenleving,
maar zeker ook de studenten en hun
ouders hebben er immers alle belang
bij dat de studie zo snel als mogelijk
is wordt afgerond. Ik heb mij er dan
ook in hoge mate over verbaasd dat
de belangenorganisaties van
studenten zich bij het opstellen van
de voorliggende plannen ook zeer
kritisch hebben uitgelaten, zeker als
wij weten dat hetgeen nu wordt
voorgesteld, lange tijd regel is
geweest. Met de inwerkingtreding
van de Wet op de studiefinanciering,
in 1986, kwam immers een einde
aan de koppeling van studie–
voortgang en studiefinanciering, die
vóór die tijd had bestaan. Het was
een van de ongelukkige elementen
van de wet, die sindsdien al talloze
keren is gewijzigd

Tijdens de UCV van vorig jaar die
in het teken stond van de studiefi–
nanciering, constateerde ik dat de
vele veranderingen de Wet op de
studiefinanciering er niet slechter op
hebben gemaakt. Integendeel! Ik zou
het voorliggende wetsvoorstel dan
ook willen zien als een duidelijke

verbetering van de Wet op de studie–
financiering. Beter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald, zou ik in dit
verband willen zeggen.

Het is verheugend te constateren
dat er een breed draagvlak bestaat
voor het herstel van de koppeling
van studievoortgang en studiefinan–
ciering. Het is verheugend, maar ook
logisch. Het van overheidswege
verstrekken van een tegemoet–
koming in de studiekosten is en blijft
een gunst, die verplichtingen met
zich brengt voor de student. Het
moet in feite onmogelijk zijn dat
degenen die geheel of gedeeltelijk
op kosten van de samenleving
mogen en kunnen studeren, zich
alleen bij een instelling voor hoger
onderwijs laten inschrijven om
studiefinanciering en een
OV-jaarkaart te ontvangen, maar
geen colleges volgen, laat staan
tentamens afleggen. Het is toch
eigenhjk onbegrijpelijk dat dit niet
van begin af aan uitgangspunt van
de wet is geweest. Op zogenaamde
spookstudenten zit natuurlijk geen
enkele samenleving te wachten. Dat
is een principieel punt. Ik krijg de
indruk dat dit aspect te veel op de
achtergrond is geraakt en dat het
budgettaire verhaal te veel accent
krijgt bij de minister. Heeft de
regering het wetsvoorstel vorig jaar
in eerste instantie ingediend uit
budgettaire overwegingen? Zou de
minister meer geduld hebben gehad
met de onderwijsinstellingen en de
onderwijsorganisaties, als de finan–
ciële nood niet zo hoog was geweest
en als hij overal van alles en nog wat
bij elkaar had moeten sprokkelen?
Graag een reactie hierop.

Dit brengt mij bij de nadere
invulling van de koppeling van
studievoortgang en studiefinan–
ciering. Hierover bestaat fors verschil
van inzicht. Dit bleek onder andere in
de schriftelijke gedachtenwisseling.
In de memorie van toelichting moest
de minister tot zijn spijt meedelen
dat gesprekken met de instellingen
in het hoger onderwijs en de studen–
tenorganisaties niet tot de gewenste
overeenstemming hebben geleid. Dit
is natuurlijk jammer, maar absoluut
geen ramp. Ik meen dat het kabinet
in dezen terecht zijn verantwoorde–
lijkheid heeft gekend en het initiatief
heeft genomen om met een voorstel
te komen. De minister is er toch niet
toe verplicht, met de belangenorga–
nisaties tot een vergelijk te komen?
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De minister hoeft zich alleen in het
parlement te verantwoorden; daar
valt de beslissing. Het kan geen
kwaad als de minister minder tijd
investeert in het overleg in het
voortraject. Hoe denkt hij hier zelf
over? Het heeft al met al lang
geduurd voordat het onderhavige
wetsvoorstel is ingediend. Was dit
nu echt nodig? Ik betwijfel het.
Uiteraard heeft de regering de
onderwijsinstellingen nodig om de
voornemens uit te voeren, maar ik
veronderstel dat de regering ook in
dezen regeert.

Het verbaasde mij enigszins dat de
minister in de nota naar aanleidmg
van het eindverslag schrijft dat
hogere ambities op het punt van de
studievoortgang thans niet
uitvoerbaar zijn. Wie bepaalt dit? Kan
de minister aangeven waarom
hogere ambities uitvoeringstechnisch
niet realiseerbaar zijn?

Ik ga kort op de inhoud van het
voorstel in. In de schriftelijke voorbe–
reiding heb ik al te kennen gegeven,
het kabinetsvoorstel als zodanig te
onderschrijven. Het is jammer dat
deze maatregel op zich nodig is. Je
mag immers van jongeren
verwachten dat zij zich voor 100%
zullen inzetten om hun studie zo snel
mogelijk af te ronden. Ik zei het
eerder. Uiteraard zijn er andere
maatregelen denkbaar dan het
huidige voorstel aanreikt. Te denken
is er aan een echte tempobeurs of
aan een stelsel waarin alle studenten
tijdens hun studie een lening in
plaats van een gift krijgen, die pas
aan het eind van de studie geheel of
gedeeltelijk in een gift wordt
omgezet, afhankelijk van de snelheid
van afstuderen.

Het kabinet heeft gekozen voor
een wetsvoorstel met een relatief
beperkte strekkmg Dit is te billijken.
Het primaire doel, te weten het
herstellen van de koppeling tussen
studievoortgang en studiefinan–
ciering, kan ermee worden bereikt.
Hierdoor zal het fenomeen spook–
student verdwijnen, al is het
denkbaar dat sommigen het ervoor
over zullen hebben, aan de
minimumnormen voor de studie–
voortgang te voldoen zonder echt de
bedoeling te hebben, de studie met
succes af te ronden. De normen
zullen aanzienlijk moeten worden
opgeschroefd om ook hieraan een
einde te maken.

Vooralsnog heeft het wetsvoorstel

niet als doelstelling, studerenden aan
te zetten tot een studietempo
waardoor zij binnen de nominale
studieduur afstuderen, aldus de
regering in de nota naar aanleiding
van het elndverslag. Kan de minister
het woordje vooralsnog in dit debat
concretiseren?

In dit verband vraag ik hem wat hij
vindt van het recht op studiefinan–
ciering na afronding van een studie
lemand die een HBO-studie of
universitaire studie in minder dan vijf
jaar tijd heeft afgerond, maakt over
de resterende periode aanspraak op
studiefinanciering, mits hij zich bij
een instelling voor hoger onderwijs
laat inschrijven. In de praktijk komt
dit, naar mij blijkt, geregeld voor.
Men studeert nog een jaart je of twee
door, want men heeft er recht op.
Heeft de minister er een idee van
hoeveel studenten van deze
mogelijkheid gebruik maken? Kunnen
zij daadwerkelijk gaan studeren,
maar bijvoorbeeld ook spookstudent
worden? Dit is niet geheel
ondenkbaar in deze tijd van econo–
mische recessie. Is het mogelijk, dan
wel wenselijk, studenten het recht op
studiefinanciering te ontzeggen,
zodra zij hun studie hebben
afgerond? Als zij weer willen leren en
verder willen studeren, kan dat
uiteraard, maar dan op eigen kosten.
Graag krijg ik hierop een reactie.

Ik vraag mij af hoe dit voorstel zich
verhoudt tot de recente kabinets–
voornemens over de studiefinan–
ciering. Ik vraag de minister, aan te
geven welke relatie het onderhavige
wetsvoorstel daarmee heeft. Is
hierover al het een en ander te
zeggen?

Ik heb met voldoening geconsta–
teerd dat de regering het
wetsvoorstel op twee punten heeft
aangepast in de richting die ook de
RPF heeft bepleit. Ik doel op het
opnemen van normen voor de
studiefinanciering in de wet zelf en
op de verlenging van de termijn
waarbinnen instellingen voor hoger
onderwijs gegevens over de studie–
voortgang aan de minister moeten
doorgeven. Ik dank de minister voor
de aanpassing op deze punten.

Er is al geschreven over de
normen voor een minimumstudie–
voortgang. De in het wetsvoorstel
gehanteerde normen zijn uitge–
sproken laag. Ook collega's voor mij
wezen erop. Elke gemotiveerde
student zal immers in het eerste

inschrijvingsjaar zonder grote
problemen 10% van de jaarlijks te
behalen studiepunten bij elkaar
kunnen sprokkelen De norm van
25% voor hogere studiejaren zal voor
de doorsneestudent ook niet op
problemen stuiten. Een interna–
tionale vergelijking leert dat
Nederland op dit punt wel bijzonder
lage eisen stelt. Het Centrum voor
studies van het hoger-onderwijs–
beleid meldde dat in Denemarken,
België en het Verenigd Koninkrijk
zelfs 100% van de nominale
studielast moet worden gehaald om
studiefinanciering te behouden.
Verwacht de minister dat Nederland
op termijn of van lieverlede naar die
buitenlandse maatstaven zal
toegroeien? Ik zou dat toch niet
willen bepleiten Wij zullen namelijk
altijd rekening moeten houden met
slow starters en iets minder getalen–
teerde, maar wel zeer gemotiveerde
jongeren, die toch ook de kans
moeten krijgen om te studeren.

Het kabinet stelt voor om stude–
renden, die voor 1 januari van het
eerste jaar van inschrijving bij het
hoger onderwijs hun studie staken,
vrij te stellen van het omzetten van
de studiefinanciering in een volledig
rentedragende lening. De strekking
van dit onderdeel kan ik onder–
schrijven, maar ik blijf moeite
houden met de datum van 1 januari.
De Onderwijsraad en anderen stellen
voor om deze datum te vervangen
door die van 1 maart. De
argumenten hiervoor zijn in de
schnftelijke gedachtenwisseling aan
de orde geweest. Ik hoef ze hier dus
niet uitgebreid te herhalen. Het
kabinet heeft goede argumenten om
vast te houden aan die datum van 1
januari Zo lijkt het inderdaad niet
onredelijk om van studerenden in het
hoger onderwijs te verwachten, dat
zij binnen vier maanden weten of zij
voornemens zijn om voldoende
studiepunten te behalen. Toch blijf ik
zitten met het gegeven, dat de
uitslag van de eerste tentamens
meestal pas na december bekend
worden gemaakt. Een niet te
verwaarlozen groep studerenden zal
daarom pas in de loop van januari,
zelfs februari, besluiten om de studie
te staken, als de cijfers erg tegen–
vallen. Studerenden die op hun
tenen moeten lopen om redelijke
cijfers te behalen, kunnen immers op
grond van tegenvallende resultaten
besluiten tot beëindiging van die
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studie. Maar de resultaten zijn pas
vaak na december bekend. Laten wij
eerlijk zijn: het is niet aan elke
student gegeven om zelf te bepalen
of hij of zij wel of niet van plan is een
voldoende resultaat neer te zetten.
Dreigt hier geen ongewenste situatie
te ontstaan?

Ik zou de minister nog willen
vragen, of invoering per 1 augustus
a.s. nog altijd haalbaar moeten
worden geacht. De Eerste Kamer
heeft voor de zomer nog heel wat te
doen, als ik hier de geluiden zo hoor.
Aansluitend zou ikwillen informeren
in welke mate de hogescholen op dit
moment in staat zijn om de studie–
voortgang te registreren. Het
onderzoek van Research voor beleid
toont aan, dat een fors deel van de
hogescholen zegt, niet in staat te zijn
om voor 1 augustus a.s. de studie–
voortgangscontrole uit te voeren.
Onderschat de minister dit
probleem, zoals de Vereniging van
hogescholen in een brief van 7 mei
jl. stelt, of staat hij op het standpunt,
dat de hogescholen in de maanden
die nog resteren voor de beoogde
invoering van de wet ruimschoots de
gelegenheid hebben om de zaak op
orde te brengen? Kan de minister
overigens meedelen, wanneer het
technisch overleg tussen de Informa–
tiseringsbank en de instellingen naar
verwachting zal zijn afgerond?

Ik heb nog een vraag over het
budgettaire aspect. Hebben de
kabinetsvoornemens ten aanzien van
de studiefinanciering voor 1994 en
later gevolgen voor de geraamde
opbrengst van de in het onderhavige
wetsvoorstel beoogde maatregelen?
Bestaat niet het risico, dat de
opbrengst enigszins optimistisch is
ingeschat, nu de studiefinanciering
op meer onderdelen wordt
aangepast? Voor de
no-show-studenten of spookstu–
denten wordt het onderhand tijd om
naar andere bezigheden uit te zien,
maar de positieve budgettaire
gevolgen van die gedragsverande–
ringen kunnen niet verschillende
keren worden ingeboekt. Kan de
minister een en ander nog eens
verduidelijken? In dat kader nog een
vraag die zijdelings met de onder–
havige materie te maken heeft. Kan
de minister ingaan op zijn
voornemens de rente op studiele–
ningen te verlagen?

Het zal duidelijk zijn, dat ik het
voorliggende kabinetsvoorstel op

hoofdlijnen onderschrijf. Ik heb een
aantal vragen aan de minister
voorgelegd. Ik weet dat hij daar
ongetwijfeld op zal ingaan.

D

De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
De geschiedenis herhaalt zich. De
studiefinanciering levert weer
dagelijks nieuws op, na de kritiek
destijds bij de behandeling en
invoering in 1986. Die Wet op de
studiefinanciering is intussen zo
ingeburgerd, dat de toegankelijkheid,
een van de grote doelen, gewaar–
borgd is. De WSF bleek dus
succesvol, zo succesvol dat later
versobering geboden bleek. Het
regeerakkoord van 1989 droeg
daartoe bouwstenen aan, waaronder
de toetsing van de studievoortgang.
Sommige collega's hebben al
opgemerkt, dat het tamelijk lang
heeft geduurd, voordat hier een
wetsvoorstel op tafel is gebracht,
maar even los van de vraag of dat
gekoppeld had moeten worden aan
andere zaken - daar is destijds
namelijk voor gepleit, ook door mij -
de minister heeft gekozen voor een
andere systematiek. Hij had daar ook
pragmatische redenen voor. Dat is
eigenlijk toch jammer, want nu zijn
wij geconfronteerd, via de
Voorjaarsnota 1993, met voorziene
kortingen op de Wet op de studiefi–
nanciering, die nog slechts globaal
zijn aangeduid: het bevriezen van de
basisbeurs, daarna of daarnaast
kortingen van wellicht 5% per jaar.
Dat beleid is onvoldoende uitgewerkt
en biedt dus nog geen zicht op een
structurele aanpak. Het geeft dus
ook geen antwoord op de vraag, of
de controle op de studievoortgang
past in een eventueel nieuwe opzet.
Ik ga ervan uit, sterker nog, ik geloof
dat het van geweldig groot belang is,
dat wij dit wetsvoorstel zo goed
mogelijk behandelen en ook
aanscherpen. Het is in elk te verde–
digen dat een optimale controle op
de studievoortgang de kostenbe–
heersing via twee routes dient. In de
eerste plaats zal er sprake zijn van
enige beperking van de uitgaven
voor studiefinanciering, die
overigens hoger uitvalt wanneer het
wetsvoorstel zou worden aange–
scherpt. In de tweede plaats zal er
een beperking zijn in de bekostiging
van de instellingen, die immers
afhankelijk is van het aantal

ingeschreven studenten. Eventuele
aanscherping en tijdige invoering van
deze voortgangstoets kan dus een
forse bijdrage leveren aan de
oplossing van de financiële proble
matiek. Dat is toch een belangrijk
punt. Wellicht kunnen moeilijke
maatregelen daarmee later wat
worden gemitigeerd. Wij wachten af
wat het totale beleid zal zijn.

De geschiedenis herhaalt zich in
meer opzichten. Nog geen tien jaar
geleden was toetsing van studiepres
taties normaal. Veel langer geleden,
toen ik zelf nog studeerde, was dat
zo normaai dat ik nogal wat jaren
niet voor een studiebeurs in
aanmerking kwam. Kun je nagaan
waar dat toe heeft geleid. Een beurs
moest verdiend worden. Later kwam
die roep om ouderonafhankelijkheid
en om hoger onderwijs voor velen.
Naast het uitgangspunt van de
toegankelijkheid, leidde dat tot de
wettelijke regeling die in 1986
gestalte kreeg. Overigens toen ook
met veel kritiek, want voor
sommigen ging de regeling niet ver
genoeg en was ze niet mooi genoeg.
Financiële tekorten noopten al in
1986 tot een gemengd systeem,
waaraan overheid, ouders en
studenten een bijdragen leverden.
Desondanks dwongen volume– en
kostenontwikkeling al in 1989 tot
aanpassingen, waaronder de
controle van de studievoortgang en
dan niet slechts om spookstudenten
te weren - dat begrip was toen nog
niet eens bekend - maar om de
voortgang als zodanig te meten en te
binden aan sancties.

De kernpunt van dit wetsvoorstel,
althans het discussiepunt is de
normering. Het belang daarvan is
door de minister onderkend, gelet op
de tegemoetkoming ter zake van de
door vrijwel de gehele Kamer
bepleite wettelijke regeling van die
normen voor studievoortgang. De
Raad van State had daar ook al op
gewezen. Echter, de pleidooien van
de CDA-fractie en enkele andere
fracties voor een scherpere
normstelling zijn in de schriftelijke
discussie afwijzend beantwoord. Het
is opvallend dat de minister eigenlijk
wel begrip toont voor de
argumenten, maar dat, zo zegt hij,
overleg met de instellingen en de
studenten hem leerden dat
aanscherping thans niet wenselijk is.
Ik leg de nadruk op het woord
"thans". Wie maakt eigenlijk die
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wenselijkheid uit? En wat betekent
"thans"? Wanneer dan wel? Het
regeerakkoord bedoelde een echte
voortgangscontrole. Het woord zegt
het ook. Het is niet een eindmeting
en niet een nulmeting. De situatie in
andere landen mag trouwens ook
meetellen. Waarom zijn verder
hogere ambities niet uitvoerbaar?
Worden die wel uitvoerbaar wanneer
men heel voorzichtig begint? Ik help
het hopen, maar ik denk het niet.

De bewindsman meent voorlopig
voldoende te hebben aan de
gedragseffecten van de 27-jaars-
grens en de formule voor de duur
van de studiefinanciering, de
befaamde formule C + 1 + 2. Dat is
cursusduur plus een jaar en dan kan
men nog twee jaar lenen als men
aan die vijf jaar niet genoeg heeft.
Die effecten betreffen echter het
eindpunt en niet de tussentijdse
voortgang.

De minister wijst voortgangscon–
trole, althans echte voortgangscon–
trole, voor het voortgezet onderwijs
en het middelbaar beroepsonderwijs
af, vanwege het beperkte aantal
jaren. Duurbeperking en voortgangs–
controle zijn volgens de minister
echter wel naast elkaar hanteerbaar
in het hoger onderwijs. Welnu, die
redenering leidt vanzelf tot een
pleidooi voor een pittige norm voor
die tussentijdse meting in dat hoger
onderwijs. De CDA-fractie is dan ook
van oordeel dat toetsing van studie–
voortgang geen nulmeting op
zichzelf is. De doelstelling was niet
alleen het weren van spookstu–
denten, dat mag er later zijn bijge–
komen - daar is hier ooit een keer
een debatje over gevoerd bij de
regeling van werkzaamheden - maar
het ging ook om een redelijke en
optimale meting van de studie–
voortgang. Daarom lijkt mij een
aanscherping van de normen,
bijvoorbeeld een verdubbeling, dus
van 10% in het eerste jaar en 25% in
het tweede jaar, naar bijvoorbeeld
25% en 50% of 20% en 40%,
alleszms redelijk Ook is denkbaar
dat in het eerste jaar van de werking
van de wet het voorgestelde regime
wordt gevolgd en vanaf 1994 een
pittiger regime, bijvoorbeeld die 25%
en 50%, maar omdat wij nu toch met
wetgeving bezig zijn en er in zekere
zin ook een arbitraire kant aan de
20% of 25% zit, lijkt het mij beter dat
wij nu meteen de zaak goed regelen.
Ik vraag de minister dan ook, mede

gelet op de beschouwingen van
andere woordvoerders, om een
inhoudelijke reactie, eventueel in de
vorm van een nota van wijziging. Ik
ben uiteraard ook bereid, een wijzi–
gingsvoorstel in te dienen.

Voorzitter! Aanscherping mag niet
gezien worden als een blijk van
onvoldoende vertrouwen in de
werking van de al uitgevoerde
aanpassingen - de studieduur–
formule bijvoorbeeld - noch als een
ontkenning van het vraagstuk van de
studeerbaarheid Wat dat laatste
betreft, zijn de universiteiten al veel
eerder gewezen op de noodzaak van
enige beperking van de studieduur.
Ik wijs op de discussies sinds de
invoering van de Wet tweefasen–
structuur. Dat was niet eergisteren,
maar in 1981. Studeerbaarheid - op
zichzelf is dat overigens een
merkwaardige term - heeft nog
steeds geen hoge prioriteit bij een
aantal instellingen. Mijn stelling is
dat een voorzichtiger beleid
averechts zal werken. Of vreest de
bewindsman nu echt te veel van het
slechte? Naar mijn vaste overtuiging
zullen door de prikkels ook de instel–
lingen beseffen dat wenselijkheid en
haalbaarheid geen identieke
begrippen zijn.

De nadere argumentatie inzake het
afzien van een identieke voortgangs–
controle in het voortgezet onderwijs
en het middelbaar beroepsonderwijs
is overtuigend. Voor het voortgezet
onderwijs geen voortgangscontrole
en voor het middelbaar beroepson–
derwijs duurbeperking en voor het
hoger onderwijs de combinatie van
duurbeperking en voortgangscon–
trole, lijken mij een juiste volgorde
van instrumenten. Ik erken dat er op
dit moment weinig te doen is aan de
ongelijkheid tussen de studenten die
in Nederland en die in het buitenland
studeren. Die ongelijkheid moet
voorlopig maar op de koop toe
worden genomen, tenzij strategisch
gedrag leidt tot overheveling van
studenten naar het buitenland. Of
ziet de bewindsman voordelen aan
deze verplaatsing binnen Europa?

Een ander punt van discussie
betreft de sanctie op onvoldoende
voortgang, gericht op het jaar waarin
niet aan de eis wordt voldaan; het
punt van de terugwerkende kracht.
Door omzetting van de voorwaar–
delijk toegekende beurs in een lening
is formeel geen sprake van terugwer–
kende kracht. Ik erken dat. De

nadere motivering is plausibel. Dit
geldt vooral het besparingsverlies
wanneer de sanctie pas ingaat in het
jaar na de toetsing, een lijn die in het
buitenland wel wordt gevolgd. De
vraag blijft of bij het inlopen van de
achterstand de sanctie in een
beloning kan worden omgezet. Die
vraag klemt te meer wanneer er
normen worden gesteld die aan de
zeer hoge kant zijn, bijvoorbeeld
50%. Deze vraag is door de fractie
van de WD in het verslag aan de
orde gesteld. Dit punt is van belang
als de normering zeer fors wordt.
Misschien kan de minister nog eens
op dit punt ingaan, omdat de
keerzijde van de aanscherping is dat
hard werken beloond mag worden,
ook als men achterstanden inhaalt.

Erkend moet worden dat
medewerking van instellingen voor
het hoger onderwijs essentieel is.
Die medewerking behoeft niet te
worden "gekocht" door lage normen
of door een afwachtende houding op
het punt van de studeerbaarheid.
Bevoogding door de wetgever moet
echter ook achterwege blijven. Ik
heb vragen gesteld over een thema
dat door de universiteiten naar voren
is gebracht, namelijk via het
commentaar van de VSNU over de
interferentie van dit wetsvoorstel
met organisatie en programmering
van het onderwijs. Ik erken dat de
door de VSNU bekritiseerde artikelen
mij bij nader inzien nodig lijken om
de studeerbaarheid en informatiever–
strekking te regelen. Artikel 7.4 dient
als een kapstok voor een zodanige
inrichting van het onderwijspro–
gramma dat de student in
redelijkheid in staat is, aan de norm
te voldoen. Ik geloof ook dat artikel
7.52 inzake de wijziging van het
centraal register inschrijving nodig is
in verband met de informatiever–
strekking. Enige aarzeling heb ik nog
over artikel 7.13 waarin wordt
voorgeschreven dat het instellings–
bestuur in de onderwijs– en examen–
regeling aandacht moet besteden
aan aantal en volgtijdelijkheid van de
tentamens. Dit procedurele artikel
heeft toch ook enkele inhoudelijke
aspecten. Wil de minister nog eens
uiteenzetten waarom dat artikel
noodzakelijk is?

Voorzitter! De kritische opmer–
kingen over het toelaten van andere
vormen van voortgangsmeting en
over de waarborgen voor gelijkwaar–
digheid met de in het wetsvoorstel
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neergelegde systematiek, staan voor
mij nog overeind. De instellingen
kunnen tot uiterlijk 1 september
1996 jaarlijks toestemming krijgen
voor een andere, maar gelijk–
waardige norm bij de beoordeling
van de studievoortgang. Ik kan daar
op zichzelf inkomen, maar hoe denkt
de minister rechtsongelijkheid te
voorkomen?

De vragen over de omvang van het
Auditorenfonds hebben geleid tot
een voorzichtige toezegging voor
aanvullende middelen. Na
ommekomst van de resultaten van
het onderzoek naar het aantal studie–
punten dat nu gemiddeld wordt
behaald, zou overleg plaatsvinden
over een nadere financiële
voorziening. Kan de minister nog
voor de stemming over het
wetsvoorstel duidelijkheid geven
over dit punt, liefst uiteraard tijdens
de mondelinge behandeling, dus
ruim voor de stemming? De
geraamde opbrengst van 100 mln. is
gebaseerd op de verwachting dat 5%
van de studenten niet aan de lage
norm zal voldoen. In de stukken staat
dat dit niet alleen spookstudenten
zijn, maar ook studenten die slechts
een klein deel van de tentamens
halen.

Op de vraag over de financiële
effecten van aanscherping van de
norm wordt geantwoord dat een
post-propaedeutische norm van 50%
een meeropbrengst genereert van
ongeveer 10 mln. Dat bedrag steekt
natuurlijk wel schril af tegen de 100
mln. in het wetsvoorstel. Kunnen die
bedragen nader worden onder–
bouwd? Ik sluit mij wat dit betreft
aan bij de vragen die door verschil–
lende collega's zijn gesteld.

Het wetsvoorstel zal volgens de
minister pas in 1994 fiscale
gevolgen hebben Dat is eigenlijk
een open deur, maar dat poetst de
vraag niet weg of het aangekondigde
overleg en de daaruit resulterende
voorstellen, die bekend worden voor
het eind van 1993, nog tot aanpas–
singen zullen leiden. Dat geeft toch
enige onzekerheid. Kan die
onzekerheid worden weggenomen?
Ik sluit mij uiteraard aan bij de
vragen over de haalbaarheid van de
invoeringsdatum van 1 augustus.

Mevrouw de voorzitter! Ik kom tot
een afronding. De CDA-fractie kan
instemmen met het wetsvoorstel.
Het is wat laat op tafel gekomen. Er
zijn problemen mee geweest, maar

het is een belangrijk wetsvoorstel,
ook voor de toekomst. Ik pleit wel
voor een aanscherping van de
normen voor de studievoortgang
conform de door mij geschetste
lijnen Ik zou het op prijs stellen als
de minister daar alsnog positief op
wil reageren, zo mogelijk in een nota
van wijziging die ons nog voor de
tweede termijn bereikt. Daarnaast
lijkt mij, gelet op de inhoud van het
wetsvoorstel, een regelmatige
evaluatie gewenst, ook ter toetsing
van het beleid van de instellingen.
Ook collega Nuis heeft daar een
vraag over gesteld.

D

De heer Vermeend (PvdA):
Voorzitter! Het heeft voor– en
nadelen om de laatste spreker te
zijn. Dit keer is het een voordeel,
want de geschiedenis is al geschetst
door collega Lansink. Hij heeft
aangegeven hoe de zaak in het
regeerakkoord terecht is gekomen en
dat het nogal lang heeft geduurd
voordat over de studievoortgang
gesproken werd. Ik wil mij dan ook
beperken tot de kern van het
voorstel: de studievoortgang als
zodanig en de normering die gesteld
is bij de studievoortgang. Ik zal niet
ingaan op wat wij liever zouden zien,
want de regering heeft onlangs bij
monde van deze minister een
herziening aangekondigd van de
studiefinanciering. Ik sluit niet uit -
en dat mag ook niet worden uitge–
sloten - dat er ongetwijfeld weer een
relatie zal bestaan met dit
wetsvoorstel. Dat betekent dat ik ook
liever had gehad dat wij een wat
meer integrale afweging hadden
kunnen maken, enerzijds over de
wijze van voortgang en anderzijds
over andere maatregelen die je van
plan bent om te nemen en die op dit
moment nog niet bij de Kamer
bekend zijn. Niettemin bestaat er
begnp voor van de kant van mijn
fractie, mede gezien de voorgeschie–
denis van het wetsvoorstel. De
minister heeft uitvoerig overleg
gepleegd met de verschillende
instellingen. Daar is waardering voor.
Maar dat betekent tegelijkertijd dat
het veel tijd heeft gevergd om tot dit
wetsvoorstel te komen.

Op zichzelf is het natuurlijk heel
vreemd dat er zoveel commotie was
over de invoering van een systeem
van studievoortgang. Dat heeft mij

bevreemd. Ik verwijs naar de wat
oudere systemen. Collega Lansink
ging wel heel ver terug naar de
periode waarin hij zelf studeerde en
zo goed studeerde, dat hij zelfs niet
in aanmerking kwam voor een
studiebeurs. Ik heb zelf ook mogen
studeren met een studiebeurs en ik
kan mij herinneren dat het heel
normaal was dat je een aantal
punten haalde, omdat je anders die
beurs kwijt was. Het is dus eigenlijk
niets bijzonders dat er nu eindelijk in
dit systeem een vorm van studie–
voortgang wordt ingevoerd.

Het is dus van belang dat het
vanzelf spreekt dat een student die
een beurs krijgt ook een prestatie
levert. Het is eigenlijk te gek voor
woorden dat daarover uitvoerig zou
moeten worden gedebatteerd en dat
de minister gedwongen wordt om
dat te verdedigen. Sterker nog, het
spreekt vanzelf dat je een prestatie
levert. In het voorliggende
wetsvoorstel is dat gerealiseerd in de
vorm van een meting van de studie–
voortgang op basis van punten.
Collega's hebben al gewezen op de
normering in het eerste jaar die
neerkomt op 4 studiepunten. Dat
komt neer op 10% van de normatieve
studielast. In de jaren daarop komt
het neer op 25% van de normatieve
studielast.

Van de zijde van de instellingen en
de studenten zijn de reacties
tweeërlei. De instellingen vinden de
administratieve last ingewikkeld. Zij
zeggen dat zij hier nog niet klaar
voor zijn. Van de kant van sommige
studenten en studentenorganisaties
wordt opgemerkt dat hetgeen hun nu
wordt opgelegd "zwaar" is. Vele
instellingen zijn er in feite niet klaar
voor, omdat zij onvoldoende
begeleiden en nog onvoldoende in
de advisering betrokken zijn.

Op zichzelf is het juist dat dit
wetsvoorstel aan beide kanten
verplichtingen schept. Dit is ook al
door anderen opgemerkt. Het kan
aan beide kanten ook leiden tot een
grotere efficiency, van de kant van
de student, maar ook van de kant
van de instelling. Tegelijkertijd legt
dit een zwaardere verplichting dan in
het verleden op de onderwijsinstel–
lingen om de studerenden inderdaad
adequaat te adviseren en te
begeleiden. De ervaring leert dat
hierin verbeteringen mogelijk zijn. Er
wordt terecht van de kant van de
studenten op gewezen dat, als hen
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gevraagd wordt om te voldoen aan
bepaalde normen, dit tegelijkertijd
mogelijk gemaakt moet worden door
de wijze waarop het onderwijs wordt
genoten en begeleid. Hier schort het
een en ander aan. Daarom is het van
belang de nadruk mede op deze
verplichting te leggen.

Als je naar de normen kijkt, zal
niemand kunnen volhouden - en dat
zal ook niemand doen - dat het
halen van vier studiepunten echt
zwaar is in het eerste jaar. Als je met
je studie begint, is het echt wel
mogelijk om deze vier studiepunten
te halen. Ook de 25% normatieve
studielast moet te halen zijn.

Het is ons opgevallen - ook door
collega Korthals en anderen is hierop
gewezen - dat de minister-president
tijdens het debat rondom de
Voorjaarsnota zei, kijkend naar de
normen, dat het best wat "zwaarder"
zou mogen zijn. Ook mijn fractie
vraagt zich af of men in dit
wetsvoorstel niet zou kunnen komen
tot een iets zwaardere normering.
Maar als je tot een zwaardere
normering komt, waar zou je deze
dan moeten leggen? Zou dit in de
propaedeusefase moeten zijn,
rekening houdend met de bedoeling
van de propaedeusefase? Of zou je
een aanscherping moeten plegen bij
de normering van 25%? Collega
Lansink suggereerde om naar beide
te kijken, zowel naar de normering in
de propaedeusefase als naar de
normering van 25%. Bij onze fractie
maar ook bij andere collega's
bestaat de geneigdheid om zeker op
termijn de studievoortgang aan te
scherpen. Het is van belang dat meer
prestatie wordt ingebouwd in het
stelsel. Kortom, als je een beurs
krijgt, mag van je gevraagd worden
dat je inderdaad een bepaalde
prestatie levert. Dit kan gekoppeld
worden aan de meting van de studie–
voortgang. Stel dat je zou besluiten
tot een verzwaring van die meting
van de studievoortgang. Wij zijn
hiervoor. Ik leg de minister dan het
volgende voor. In de stukken heeft
de minister gezegd - hier is met
name door de heer Korthals op
gewezen - dat hij in de problemen
zou geraken met de instellingen,
vanwege de administratieve
rompslomp bij het eerste jaar van
invoering en vanwege onvoldoende
voorzieningen om alles goed te
controleren en te regelen. Gezien de
opstelling van de minister-president

vraag ik de minister of het kabinet
hier inmiddels - of ook toen al -
anders over denkt. Of het in feite zelf
al min of meer, kijkend naar de
voorgestelde maatregel, tot de
conclusie gekomen was dat het
gewenst zou kunnen zijn om de
studievoortgang aan te scherpen.
Hierbij kan dan gekeken worden naar
de verschillende methoden. Dit sluit
in feite aan bij de vraag van collega
Lansink. Hij heeft een aantal
modellen hiervoor voorgelegd en hij
heeft hierover de reactie van de
minister gevraagd, mede in het licht
van de opstelling van het kabinet bij
de Voorjaarsnota. Blijft het volgende
punt. Stel dat je besluit om in de
propaedeusefase een verzwaring aan
te brengen, dan zal je wel tegelij–
kertijd een aantal knelpunten moeten
oplossen. De collega's hebben
hierop ook gewezen. Er moet dan
ook meer gewicht worden toegekend
aan ae problematiek van de
herkansing. Dat geldt ook voor de
datum - dit punt is ook door de
collega's aangevoerd en ik heb er in
de schriftelijke voorbereiding op
gewezen - van 1 januari. Ook de
problematiek inzake de dienstplicht
kan een rol spelen. Er zijn studenten
die zich uitschrijven en dan onmid–
dellijk opgeroepen kunnen worden.
In de praktijk gebeurt dat ook. Als
voor die kant wordt gekozen - ik zie
dan ook met belangstelling de
antwoorden van de minister in dezen
tegemoet - dan moet de minister
ook op dit soort vragen antwoord
geven. Deze vragen klemmen des te
meer naarmate bijvoorbeeld in de
propaedeusefase een wat hogere
normering wordt vastgesteld. Een
termijn van vier maanden is eigenlijk
heel weinig om over te praten. Ik
geef onmiddellijk toe dat er ook in
die fase meer gedaan kan worden. Ik
teken daarbij tegelijkertijd aan dat ik
van de minister een adequate reactie
wil horen op de knelpunten die zich
kunnen voordoen en die reeds eerder
door ons zijn gesignaleerd. Wij
hebben ook een voorkeur voor 1
januari of voor 1 maart. De proble–
matiek klemt des te meer als een
verzwaring wordt aangebracht. De
minister moet dan ook een bevre–
digend antwoord geven op de vragen
inzake de problemen die zich dan
zullen voordoen.

Ik kom op het risico bij invoering.
Haalt de minister het wel op de
aangegeven wijze? In de nota naar

aanleiding van het eindverslag is hij
op dat punt erg stellig. Ik vraag hem
naar de meest actuele stand. Is hij
nog steeds met dezelfde stelligheid
van mening dat hij zonder al te veel
risico's de beoogde ingangsdatum
haalt?

Ik kom op de fiscale aspecten, een
punt dat ook door collega Willems
naar voren is gebracht. Als een
wetsvoorstel in haar eindfase naar
de Kamer wordt gezonden, is het
raar dat de minister vrolijk opmerkt
dat hij nog met zijn collega gaat
overleggen over de gevolgen van de
fiscale aspecten. Het is geen punt
waarop het wetsvoorstel zal worden
afgewezen, maar het ligt toch wel
voor de hand dat de minister ook op
dat punt adequate antwoorden geeft.

De budgettaire aspecten. Ik heb
mij, met collega Lansink, verbaasd
over de rekensom. Het viel mij op
dat dit wetsvoorstel op termijn 100
mln. moet opleveren en dat
vervolgens een aanscherping van de
normering, merkwaardig genoeg,
betrekkelijk weinig budgettaire
opbrengsten tot gevolg zal hebben.
Ook dat punt vraagt om een verhel–
dering.

Voorzitter! Ik sluit mij voor het
overige aan bij de vraagstelling van
mijn collega's. Ik wacht met belang–
stelling het antwoord van de minister
af.

De voorzitter: Gelet op het tijdstip
van de avond schors ik de beraad–
slaging. Over het tijdstip van voort–
zetting zal morgen een voorstel
worden gedaan.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

Sluiting 22.39 uur.

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten
geleide van het voorstel van wet
Wijziging van de Wet op de econo–
mische delicten (verhoging straf–
maxima uitvoer strategische
goederen) (23124).

Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende voorstellen van wet:
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Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIII (Ministerie van Econo–
mische Zaken) voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(23104);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid) voor het
jaar 1993 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (23105);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Rijkswegenfonds voor hetjaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(23111);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Mobiliteitsfonds voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(23112);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(23113);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk II (Hoge Colleges van
Staat en Kabinet der Koningin) voor
het jaar 1993 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (23114);

Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk VII (Ministerie van Binnen–
landse Zaken) voor het jaar 1993
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(23116).

Deze voorstellen van wet zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:
drie, van de minister van Buiten–

landse Zaken, te weten:
een, inzake de situatie in het
voormalige Joegoslavië (22181, nr.
46);
een, ten geleide van het verslag van
de eerste organisatorische zitting
van de Commission on Sustainable
Development (22800-V, nr. 68);
een, ten geleide van een Overeen–
komst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Argentijnse

Republiek inzake de bevordering en
de wederzijdse bescherming van
investeringen, met Protocol (23126,
R1469);

een, van de minister van Buiten–
landse Zaken en de staatssecretaris
van Economische Zaken, ten geleide
van de jaarlijkse voortgangsnotitie
inzake het Nederlandse ondersteu–
ningsbeleid Midden– en Oost-Europa
(23125);

twee, van de minister voor Ontwik–
kelingssamenwerking, te weten:
een, inzake het Programma ontwik–
kelingsrelevante exporttransacties
(21813, nr. 39);
een, ten geleide van een reactie op
het evaluatierapport van de Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking te Veld
"Milieu en Ontwikkelingssamen–
werking" (23127);

een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, inzake de finan–
ciële gevolgen van de besluiten van
de Europese Raad in Edinburgh
(22677, nr. 3);

een, van de staatssecretaris van
Justitie, inzake de uitzetting van
illegaal in Nederland verblijvende
Marokkanen (22981, nr. 4);

een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, inzake het
voortijdig schoolverlaten (22994, nr.
2);

twee, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, ten geleide van een reactie op
het adviesrapport van de Commissie
toekomst leraarschap "Een beroep
met perspectief; de toekomst van
het leraarschap" (21026, nr. 20);
een, inzake de overwegingen die aan
de orde zijn bij de beleidsontwik–
keling ten aanzien van de
bestuursvorm voor het openbaar
onderwijs (22827, nr. 6);

een, van de minister van Financiën,
inzake het garantieplafond
(22800-IXB, nr. 42);

drie, van de staatssecretaris van
Financiën, te weten:
een, ten geleide van de aanmel–
dings–, transactie– en vervolgings–
richtlijnen voor fiscale delicten en
douanedelicten (17050, nr. 177);
een, ten geleide van antwoorden op
vragen van het lid De Korte inzake
het huurwaardeforfait in de inkom–
stenbelasting en wijziging van een
aantal belastingwetten in het belang
van de werkgelegenheid (22859,
23071, nr. 9);
een, ten geleide van een notitie

inzake de effectrapportage
afschaffing fiscale grenzen (23030,
nr. 3);

twee, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, te weten:
een, inzake zwart werken bij de
bouw( 17050, nr. 178);
een, inzake het VN-verdrag inzake de
beheersing van de grensoverschrij–
dende overbrenging van gevaarlljke
afvalstoffen en de verwijdering ervan
(Verdrag van Bazel) (22800-XI, nr.
55);

een, van de ministers van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, ten geleide van
de notitie Milieuheffingen en
koopkracht (22779, nr. 4);

een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inzake de
verdeling van de rijkssteun voor de
voltooiing van de stadsvernieuwing
(22396, nr. 20);

een, van de minister van Econo–
mische Zaken, inzake het verdere
vestigingsbeleid inzake speelcasino's
(21277, nr. 22);

twee, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
te weten:
een, ten geleide van het kabinets–
standpunt inzake het heroverwe–
gingsrapport "Misbruikgevoeligheid
van de regelgeving in de sociale
zekerheid" (17050, nr. 176);
een, inzake de uitkomsten van het
bestuurlijk overleg met de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten op 15 april 1993
(22815, nr. 15);

drie, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, inzake de kinderopvang (21180,
nr. 23);
een, inzake het gebruik van anabole
middelen (22800-XVI, nr. 81);
een, ten geleide van de concept–
statuten inzake het oprichten van de
Stichting Nederlands fonds voor de
film (22800-XVI, nr. 86);

vier, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
een, inzake de kostenontwikkeling
van de farmaceutische hulp (22393,
nr. 48);
een, inzake solidariteit en toeganke–
lijkheid in de zorgsector (22393, nr.
49);
een, inzake de vrij gevestigde
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medisch specialisten (22393, nr.
50);
een, ten geleide van een notitie
inzake de traumazorg in Nederland
(23128).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

4. de volgende brieven:
vier, van de minister van Buiten–

landse Zaken, te weten:
een, inzake wijzigingen van Bijlage II
bij de op 15 november 1975 te
Genève gesloten Europese Overeen–
komst inzake internationale hoofd–
verkeerswegen;
een, ten geleide van de geanno–
teerde agenda 92e zitting van het
Comité van Ministers van de Raad
van Europa;
een, ten geleide van een wijziging
van de Bijlage bij het Protocol van
1978 bij het Internationaal Verdrag
ter voorkoming van verontreiniging
door schepen;
een. inzake een bezoek aan de haven
van Rotterdam door het USS Spade–
fisch (SSN-668) (deze brief ligt ter
vertrouwelijke inzage voor de leden
op de griffie);

een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, ten geleide van het
eindrapport grondrechten en
evaluatie-onderzoek;

een, van de staatssecretaris van
Justitie, ten geleide van het
eindrapport van de commissie-Van
den Haak, genaamd "Humane
uitzetting: een paradox?";

twee, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
een, ten geleide van het eindverslag
Toetsingscommissie budgettering
verzekeraars;
een, ten geleide van de Provisional
agenda van de 46ste Assemblèe van
de Wereldgezondheidsorganisatie
van 3 t/m 14 mei.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

5. een brief van mevrouw
Tegelaar-Boonacker, inzake haar
ziekte.

De voorzitter stelt voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen;

6. de volgende brieven:

een, van het gemeentebestuur van
Stein, inzake de actie "Inlossen
ereschuld mijnwerkers";

een, van de Raad van de centrale
ondernemingsorganisaties, ten
geleide van commentaar op de
Voorjaarsnota 1993;

een, van het Congrescentrum
ROLDUC te Kerkrade, ten geleide
van een uitnodigmg inzake een
cursus medische ethiek;

een, van de Vrouwenbond FNV,
inzake de Wet voorzieningen gehan–
dicapten;

een, van de Commissie elektrici–
teitswerken, ten geleide van het
Tweede structuurschema elektrici–
teitsvoorziening;

een, van J.W. Heinen, inzake
uitspraken van minister Alders;

een, van de Vereniging Dwangar–
beiders Nederland Tweede Wereld–
oorlog, inzake aanspraken op een
Duitse rente van de Nederlandse
ex-dwangarbeiders, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog naar het
grondgebied van de voormalige DDR
waren gedeporteerd;

een, van A.B. van der Schaaf,
inzake het niet ontvangen van een
antwoord op zijn brieven;

een, van Activity Centre Almere,
inzake het plaatsen van een demon–
tabel strand/info-paviljoen aan de
Noorderplassen te Almere;

een, van O.R. Sandel, inzake mr.
Humphrey Nurmohamed.

Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage.

Tweede Kamer Ingekomen stukken
11 mei 1993
TK67 67-4846


